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Ulla Clausén Mediotek och Myleran 
- om grekiska och latin i dagens 
svenska 
1 orden mediotek och My/eran kan man spåra de klassiska 
språken. Fil, dr Ulla Clausén, forskningsassistent vid Svenska 
språknämnden, behandlar i denna artikel grekiskans och lati-
nets plats i dagens svenska. 

"Tiderna förändras och vi med dem." De 
flesta av oss känner säkert till detta tale-
sätt, men sannolikt är det endast ett fåtal 
som också kan citera den latinska ur-
sprungstexten (på hexameter): "Tempora 
mutantur, nos et mutamur in illis." 

Bildningsidealen har förändrats. 1 dagens 
svenska gymnasium finns t.ex. inte längre 
hel- eller halvkiassisk linje med grekiska 
och latin resp. enbart latin som obligato-
riska ämnen: de är i dag endast tillvals-
ämnen. Kunskaper i klassiska språk anses 
heller inte längre vara oumbärliga för en 
humanists vidare studier på högskolenivå, 
t.ex. i moderna språk. 

Man frågar sig kanske vilken plats grekis-
kan och latinet då har i dagens svenska. 
Är de så mossiga - kanske nästan utdöda - 
att de bara dammas av när t.ex. middags-
talaren vill krydda sin framställning med 
ett klingande, stålblankt citat, eller hålls 
de fortfarande vid liv, kanske tom. fro-
das? 

Klassiska lånord 
Möjligheterna att läsa och förstå en klas-
sisk text är naturligtvis minimala om man 
aldrig fått undervisning i grekiska och latin 
och ingenting kan om språkens gramma-
tik. Fasta uttryck och citat behärskar väl 
heller inte alla, men ord och element från 
de klassiska språken tillhör alla språkhru-
kares domäner oavsett utbildningens in-
riktning: språkgods av detta slag har för 

länge sedan lånats in i de moderna språ-
ken och ingår också i dagens svenska. 

Huvudparten av de klassiska lånorden i 
svenskan har kommit in via andra språk, 
de grekiska har ofta förmedlats av latinet, 
de latinska i sin tur huvudsakligen av fran-
skan, tyskan och engelskan. Orden har 
lånats in i två perioder, dels under medel-
tiden, dels under renässansen och framåt. 
De tidigaste lånorden har helt acklimati-
serat sig i svenskan och uppfattas knappast 
som främmande, och inte ens den mest 
fanatiske purist anser väl att de bör rensas 
bort på grund av sitt ursprung. Exempel 
på sådana medeltida lånord är de ur-
sprungligen grekiska biskop, kyrka, präst 
och de ursprungligen latinska kök, köpa, 
mur, mynt, tegel, vin. Under renässansen 
började vi låna in en annan typ av ord, 
lärda ord, ofta abstrakter, som inte tillhör-
de vardagslivets ordförråd, ursprungligen 
grekiska ord som klimax, logisk, metropol 
och ursprungligen latinska ord som dubi-
ös, kandidat, kultur, patient, pendel. Även 
dessa ord är ju välbekanta och känns hem-
tama för våra dagars språkbrukare. Men 
så har de också funnits i vårt språk under 
åtskilliga år: de är inga nyord. Men tillförs 
vårt språk något nytt från grekiskan och 
latinet i dag, har dessa gamla språk fortfa-
rande något att ge oss? Kommer några 
nyord därifrån? En titt på nyordstillskottet 
i dagens svenska borde kunna visa om de 
klassiska språken har någon livskraft i 
dag. 



Nyord 
Enligt definitionen i Svenska Akademiens 
ordbok (SAOB) är nyord ett "nybildat 
ord". Ordet "nyord" däremot är inte di-
rekt nytt: ordbokens första belägg är från 
1914. Enligt ordbokens definition är 
"nyord" alltså ett nytt ord - men hur nytt 
skall det vara för att få kallas "nyord"? 
Kan SAOB:s ord nyord från 1914 sägas 
vara ett "nyord"? Gränsen bakåt i tiden 
för ett nyord kan variera. Den är relativ på 
samma sätt som ordet "ny" är relativt till 
sin betydelse och måste ses i förhållande 
till "gammal". Hur gammalt ett nyord får 
vara bestäms av de gränser som ett visst 
sammanhang sätter, t.ex. av en språklig 
undersöknings syfte och därav samman-
hängande omfattning. 

Svenska språknämnden har sedan 1945 
samlat in nyord, huvudsakligen från dags-
tidningar. Valet av period har för språk-
nämndens del varit lätt: nämnden startade 
nämligen 1944 (som Nämnden för svensk 
språkvård) och den tid som nämnden fun-
nits till, efterkrigstiden, har inneburit en 
rad förändringar och omvälvningar inom 
vetenskap och teknik, kultur- och sam-
hällsliv, vilka resulterat i att ordförrådet 
har utökats med mängder av nyord för nya 
begrepp och företeelser. 

1 SAOB:s definition av nyord ligger inne-
börden av något "nyskapat", något som 
inte funnits tidigare. Denna definition av 
'nyord" täcker endast delvis hegreppets 
innehåll och passar egentligen endast in på 
två typer av nyord, avledningar och 
sammansättningar, välkända företeelser 
inom ordbildningsläran. Men med nyord 
avses vanligen också sådana ord som re-
dan finns, antingen i ett långivande språk 
eller i ett mottagande. 1 det första fallet 
rör det sig om direkta lån som tas in i det 
mottagande språket med en eventuell an-
passning till detta språks system i böjning 
och uttal. 1 det andra fallet är det fråga om 
ord som redan finns i vårt språk, men som 
efter ett långivande språks mönster får en 

ny betydelse vid sidan av den gamla ge-
nom ett s.k. betydelselån, eller utgör en 
översättning av ett främmande ord, s.k. 
översättningslån. 

Nyord från grekiskan och 
latinet 
En granskning av språknämndens ordma-
terial visar att bland nyorden finns en hel 
del som ytterst har grekiskt eller latinskt 
ursprung. Av dessa har emellertid huvud-
parten lånats in i svenskan via ett modernt 
språk; i flera fall har detta blivit mönster-
bildande, och svenskan har inte bara över-
tagit ord från det långivande språket utan 
också självständigt skapat egna nybild-
ningar. 

Bland de nyord som kan ledas tillbaka till 
grekiskan eller latinet är det endast ett 
fåtal som lånats in hela, dvs, som ur-
sprungliga, självständiga morfem och som 
också i dag kan fungera utan någon tillagd 
förled eller efterled. Dessa ord har ofta 
fått en mer specialiserad betydelse i ett 
modernt språk, vilket är naturligt med 
tanke på allt nytt som kommer in i vår 
värld och som vi måste ha ord för. Vad 
gäller nyorden är det oftast engelskan som 
har förmedlat sådana lån till svenskan, och 
den engelska ordformen sätter då ofta sina 
spår i svenskan. Svenskan är här endast 
passivt mottagande och spelar ingen aktiv 
roll i nybildningen. 

1 språknämndens samlingar har bland an-
nat följande nya lån av denna typ noterats: 

dyslexi'läsrubbning, lässvårigheter' har vi 
via engelskans lån dyslexia fått från gre-
kiskan (dysiexia eg. 'dåligt tal'). Ordets 
förled är välkänd och har länge använts i 
medicinens språk, t.ex. dyspepsi 'mat-
smältningsbesvär' och dyssomni'sömn-
rubbning'. 

Ordet granul (i tekniskt språk) 'litet korn, 
gryn' är lånat från latinets granulum 'litet 
korn', en diminutivform till det latinska 
granum. Vi har antagligen tagit in ordet i 
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svenskan via engelskans granule. 1 tidigare 
lån av ursprungliga diminutiver har vi ofta 
genom tysk förmedling fått ändelsen -el, 
medan andra språk kan ha tagit den ur-
sprungliga formen -ul (ofta genom fransk 
förmedling). Ett exempel härpå är det 
gamla pendel, bildat till latinets pendulus 
'hängande', som i danskan har både for-
men pendel och pendul. Den senare for-
men är dock vanligare i danska nyords-
bildningar, t.ex. pendulfart, vilket i svens-
kan motsvaras av pendeltrafik. 

Ett tidigare inlånat ord kan efter mo-
dernspråklig förebild lånas på nytt i en ny 
betydelse (betydelselån). Exempel härpå 
är karisma som via engelskans charisma 
tidigare lånats från grekiskans kharisma 
med betydelsen 'gunst, ynnestbevis' och i 
dag efter engelskans mönster också kom-
mit att betyda 'personlig utstrålning' o.d. 
och som väl kan betecknas som ett mode-
ord utan större värde för vårt språk. 

Ett omhuldat ord i dagens svenska är me-
dium, nu med en ny, specialiserad bety-
delse. Ursprunget är latinets medium 'mit-
ten' (eg. neutrum av adjektivet medius 'i 
mitten befintlig'). 1 dagens språkbruk har 
det efter engelsk förebild också kommit 
att beteckna 'ett medel för överförande av 
påverkan, i synnerhet massmedium'. Det 
förekommer både som förled och efterled, 
t.ex. mediekonsument, mediekunskap, da-
tamedium, massmediu,n. 

Klassiskt ordmaterial är en god källa att 
ösa ur vid namngivning av nya ting, t.ex. 
uppfinningar, nya varor o.d. Härvid an-
vänder man sig ofta av ord och former som 
på något sätt kan karakterisera det man 
vill namnge. Inga andra krav ställs väl på 
namnet än de rent affärsmässiga: det skall 
sälja varan. Exempel härpå är varu- eller 
märkesnamn som Volvo eg. 'jag rullar' 
och Semper eg. 'alltid'. Språknämnden re-
gistrerar emellertid inte denna typ av 
nyord utom i sådana fall där ett varunamn 

övergått till att fungera som ett appellativ 
(t.ex. vespa eg. 'geting' för "skoter"). 

Bland lånord som inte är varunamn kan 
följande exempel nämnas på denna typ av 
ordbildning: 

Det ursprungligen latinska defoliant har 
lånats in via engelskan. Det kom under 
Vietnamkriget att beteckna "avlövnings-
medel". Ordet återgår på det latinska ver-
bet defoliare 'avlöva'; folium 'löv, blad' är 
det enkla ordet som vi tidigare har lånat, 
dels i formen folio av det latinska uttryc-
ket in folio eg. 'i blad', dels i folie om ett 
tunt (metalliskt) ark. Slutleden -ant anger 
att ett latinskt presens particip på -ans (i 
genitiv -antis) tigger i botten: ordet får en 
aktiv betydelse 'som avlövar'. 

Substantivet mobil av latinets mobilis 'rör-
lig' används efter engelskt mönster om en 
rörlig hängprydnad. Egentligen återgår 
den engelska formen mobile på den neut-
rala formen av adjektivet mohilis. Den 
svenska avkortade formen sammanfaller 
alltså med adjektivet, som vi har t.ex. i 
nyordet mobilkran (lyftkran monterad på 
hjul så att den lätt kan flyttas). 

Substantivet placebo återgår på det latins-
ka verbet placere 'behaga'; formen place-
bo är första person singularis i futurum 
simplex: 'jag skall behaga'. Efter engelsk 
förebild används ordet om en "blindtab-
lett" (dvs, om medicin utan verksamma 
ämnen som ges till en kontrollgrupp vid 
utprovning av nytt läkemedel för att utrö-
na detta medels rent suggestiva effekt). 
Det är relativt ovanligt med denna typ av 
lånord som utgörs av en verbform. Vi har 
några få tidigare exempel, t.ex. deleatur 
(eg. 'må det förstöras') om "korrekturtec-
ken som anger att något skall strykas". 

Vid nybildning kombineras ofta en förled 
av grekiskt eller latinskt ursprung med en 
efterled från samma språk. Det förekom-
mer också att grekiska och latinska ele-
ment blandas, ibland även med modern- 



språkliga ord och element. De klassiska 
element som kommer till användning är i 
regel kända och har tidigare använts vid 
ordbildning, och det är därför naturligt 
och bekvämt att ta fram dem vid behov. 
Somliga ord kan fungera både som förleci 
och efterled, medan andra förekommer 
endast i endera ställningen. Svenskan 
övertar det nybildade ordet i dess helhet, 
men ett hybridord bestående av klassiskt 
och modernspråkligt material översätts i 
regel till motsvarande svenska hybridord 
(s.k. översättningslån). 

Förleder och prefix av klassiskt ursprung 
brukas dels vid sammansättning och avled-
ning, dels vid oegentlig avledning, s.k. re-
komposition, då ingen av lederna kan fun-
gera som ett självständigt ord. Det finns 
ett fåtal förleder som blivit mycket pro-
duktiva i den internationella ordbildning-
en, och ord sammansatta med dem tas 
gärna in i svenskan. De verkar hemtama 
fastän de kommer från ett främmande 
språk, t.ex. engelskan, och får som term 
en exakt betydelse. Sedan går svenskan 
vidare ett steg på vägen mot försvenskning 
och översätter den modernspråkliga delen 
i ett hybridord men bevarar den klassiska 
delen. Ett gott exempel härpå är följande 
serie nyord där förleden betecknar stor-
lek: 

De grekiska adjektiven makros 'stor' och 
mikros 'liten' är välkända som förleder, 
likaså de latinska maximus 'störst' och ,ni-
for 'mindre', minimus 'minst'. Vi har t.ex. 
makrorno kyl  (av engelskans macromole-
cule) 'högmolekylär molekyl' (dvs, med 
mycket stort antal atomer), makronivå 
(efter engelskans macrolevel) 'nivå som 
avser de stora linjerna och sammanhang-
en'. Motsatsen mikro- finns t.ex. 1 nyor-
den mikrobild (efter engelskans microima-
ge) 'bild som inte kan läsas utan stark 
förstoring', mikrodator (efter engelskans 
microcomputer) 'mycket liten dator', mik-
rokort (som ersättning för engelskans ,nic-
rofiche), mikrokrets (efter engelskans mic- 

rocircuit) 'komponent inom elektroniken', 
mikronivå (i motsats till makronivå), mik-
rosömn (efter engelskans rnicrosleep) 'se-
kundsnabb sömn'. De ursprungligen 
latinska förlederna maxi- och mmi- har 
kommit att användas i mycket olika sam-
manhang. 1 modets värld betecknar dessa 
ord från 60-talets senare år kjollängder, 
ankellångt mode och mode med extremt 
kort kjollängd (efter motsvarande bruk i 
engelskan). Svenskan har sålunda ord som 
maxikappa, maxilängd, minikjol. Mmi-
har också blivit produktivt inom andra, 
vitt skilda områden: minibil (efter engels-
kans minicar), minibuss (efter engelskans 
minibus), minidator (efter engelskans mi-
nicomputer) 'dator större än mikrodator', 
minipiller (efter engelskans minipill) 'p-
piller med låg dos hormon'. 

Klassiska substantiv, välkända från tidiga-
re sammansättningar, dyker upp i nya 
kombinationer och bildar speciella bety-
delsefält. Nya begrepp och företeelser får 
en exakt innebörd som kan uttryckas i ett 
enda ord - man kan jämföra med den 
länga definition som ges på svenska. Vi 
har oftast inget lämpligt enordigt utbytes-
ord. Många ord har en relativt lärd eller 
vetenskaplig prägel och tillhör ingalunda 
de vardagliga orden, men eftersom intres-
set för de områden där orden förekommer 
blir allt större och vidgas till att omfatta 
allt fler människor, kommer dessa ord så 
småningom att tillhöra allmänspråket. Vi 
har t.ex. bio- (av grekiskans bios 'liv'), i 
biologi m.fl. äldre ord, som nu kommer 
till användning i nya kombinationer som 
biocid 'kemiskt bekämpningsmedel mot 
skadedjur och ogräs', biosfär 'den del av 
jorden och atmosfären där levande orga-
nismer kan existera', biotop 'miljö för 
levande organismer som kräver samma el-
ler liknande betingelser'. Dessa ord har 
antagligen kommit in i svenskan via eng-
elskans biocide, biosphere, biorope. 

En annan produktiv substantivisk förled är 
eko- av grekiskans oikos 'hus'. Den åter- 



finns t.ex. i det gamla välkända ekonomi 
eg. 'hushållning', men det är säkert inte 
varje språkbrukare som inser att det är 
samma ord som används i de i våra dagars 
miljödebatt så vanliga orden, t.ex. ekocid 
(ungefär) 'miljömord' (av engelskans eco-
cide), ekosfär 'den del av rymden inom ett 
solsystem där liv kan uppstå och vidmakt-
hållas' (av engelskans ecosphere), ekosys-

rem 'levande organismer inom ett område 
och deras livsmiljö' (av engelskans ecosys-
tem). 

Liksom förlederna är de efterleder av 
klassiskt ursprung som kommer till an-
vändning relativt få till antalet men myck-
et produktiva och kan kombineras med 
olika förleder. Sådana inlånade ord i 
svenskan bildar ofta sammanhörande be-
tydelsegrupper. Ett exempel är det ur-
sprungligen från latinet hämtade -cid (till 
caedere 'döda'). Det återfinns i många ord 
på miljöområdet, t.ex. det ovan nämnda 
biocid, vidare herbicid 'kemiskt bekämp-
ningsmedel mot ogräs' (av engelskans her-
bicide till latinets herba 'gräs'), pesticid 
'medel för bekämpning av sjukdomar på 
växter' (av engelskans pesticide till latinets 
pesris 'pest'). 

Grekiskan har gett oss några mycket an-
vändbara efterleder, t.ex. -grafi och -graf 
(av grekiskans -graphia till graphein 'skri-
va' och graphe 'skrift'). Vi har t.ex. lånor-
den serigrafi 'tryckning med färg genom 
tunn väv; något som framställts genom 
denna teknik' (även silkscreen) (av engels-
kans serigraphy och serigraph till latinets 
sericum 'silke' - yrkesutövaren kallas se-
rigraf (efter engelskans serigrapher) - och 
holografi 'metod att framställa tredimen-
sionella bilder, hologram' (av engelskans 
holography till grekiskans holographos 
'fullständigt skriven'). 

När lånord innehållande ett klassiskt ele-
ment (som befunnits vara användbart) an-
vänts under en tid kan detta frigöras och 
komma att brukas i nybildningar på 

svensk botten, kombinerade dels med 
klassiska element, dels med svenska ord. 
Till att börja med har man de främmande 
mönstren i åtanke, och det klassiska ele-
mentet får motsvarande eller liknande be-
tydelse som det har i de tidigare lånorden. 
Ett exempel är det med -grafi sammanhö-
rande -gram (av grekiskans gramma 'det 
skrivna') som används på traditionellt sätt 
i t.ex. tekniskt och vetenskapligt språk i 
betydelsen 'grafisk framställning, kurva' 
o.d. Vi har t.ex. från engelskan övertagit 
hologram 'tredimensionell bild framställd 
genom holografi'. Detta -gram har också 
blivit produktivt i svenskan och nya 
sammansättningar har gjorts med andra 
klassiska element, t.ex. audiogram 'hör-
selkurva, grafisk framställning av någons 
hörselförmåga' (till det latinska verbet au-
dire 'höra') och elektrookulogram 'metod 
för att upptäcka vissa ögondefekter' (till 
latinets oculus 'öga'). 

Ytterligare ett steg i försvenskningen kan 
tas genom att det klassiska elementet 
kombineras med ett svenskt ord till ett 
hybridord bildat på svensk botten. Ett ex-
empel är det ovan nämnda mmi- som först 
kommit in med engelska lånord men se-
dan blivit produktivt, ofta i relativt var-
dagliga nybildningar som minifranska 
(större än småfranska), minilivs 'livsme-
delsaffär med begränsat sortiment', minh-
räknare (detsamma som fickräknare). Här 
har svenskan en lämplig förled som ersät-
ter en ordfogning med "liten" och en 
sammansättning med "små" (som i små-
hus). Mmi- kan också innebära en stor-
leksordning större än inikro- (som i minh-
dator) eller små- (som i minifranska). 

Av nyare datum är den modehetonade an-
vändningen av grekiskans anti- 'mot' om 
något som står i opposition mot det etable-
rade och vedertagna. Antihjälte (efter eng-
elskans anti-heroe), antikonst (efter eng-
elskans anti-art), antipsykiarri (efter eng-
elskans anri-psychiarry) har blivit mönster- 
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bildande och vi har själva skapat nyord 
som antifrisyr och antiroman. 

Förleder kan också genom ellips frigöras 
från en sammansättning och användas som 
självständiga ord. Vi har några exempel 
bland nyorden. Förleden servo- (av lati-
nets servus 'slav') anger att en impuls för-
stärks eller att genom denna en drivanord-
ning utlöses. Den har kommit från engels-
kan i halvklassiska sammansättningar och 
ordfogningar som översatts (översätt-
ningslån), t.ex. servostyrning (efter engels-
kans servo control), servoteknik (efter eng-
elskans servo technique). Senare har förle-
den frigjorts och används dels i svenska 
sammansättningar som servoaggregat, dels 
som självständig ellips efter engelsk före-
bild. 

På samma sätt har förleden stereo- (av 
grekiskans stereos 'tredimensionell') först 
kommit i engelska ordfogningar innehål-
lande ordet stereophonic 'stereofonisk' 
men senare frigjorts och från 50-talet an-
vänts liksom i engelskan som kortord för 
"stereoanläggning" o.d. 

Ett annat ännu aktuellare kortord på det 
elektroniska området är video. Det kom-
mer via engelskan från latinet, bildat till 
verbet videre 'se' och en fogevokal o. Det 
kom först att användas i sammansättning-
ar, t.ex. videoband, videobandspelare, vid-
eoreknik, men senare också som ellips för 
dessa ord - efter engelsk förebild även 
här. 

Ytterligare ett latinskt förnimmelseverb, 
audire 'höra', har gett upphov till nybild-
ningar, t.ex. audi(o)visuell 'som hänför sig 
både till hörsel och syn' (av engelskans 
audiovisual). Förleden audio- förekom-
mer också som självständigt ord i engels-
kan och har i svenskt fackspråk kommit 
att användas om radiomediet (i motsats till 
video). 

1 ett par fall har ursprungligen klassiska 

ord frigjorts och fått en så utvidgad eller 
uttunnad betydelse att de blivit användba-
ra suffix i svensk ordbildning. Efterleden 
-tek (av grekiskans theke 'gömställe'), som 
återfinns i det mönstergivande bibliotek, 
ingår numera i många svenska nybildning-
ar. Först lånades nyord på -tek, t.ex. dis-
kotek av engelskans discotheque (till greki-
skans diskos 'skiva') och fonotek av fran-
skans phonothque (till grekiskans phone 
'ljud'). Men efterleden kändes alltmer 
hemtam, och vi skapade på svensk botten 
dels ord där efterleden har kvar sin inne-
börd 'samling, arkiv' eller 'central' som 
bandotek, filmotek, lekotek (inrättning för 
utlåning av pedagogiska leksaker). medio-
tek (arkiv för videoband), dels ord där 
efterleden allmänt betecknar plats för viss 
verksamhet som dansotek, frissotek och 
klippotek (herr- och damfrisering), sago-
tek (lokal där barn får höra eller läsa sagor 
under organiserade former). Sådana ny-
bildningar har ofta fått en touche av "in-
neställe". Reklamen och affärsvärlden 
följer med sin tid. Skomakeri har åtmins-
tone på ett ställe bytt till det fyndiga nam-
net skotek, det tråkiga avmagringsinstitu-
tet till slankotek. 

Efterleden -mat används efter mönster av 
automat (till grekiskans automaron 'som 
rör sig själv') om vissa automatiska an-
läggningar, t.ex. bankomat 'automat för 
uttag av pengar' och tvättomat 'anläggning 
med tvättmaskiner' Efterlederna -tek och 
-mat har alltså blivit produktiva i svens-
kan, men -mat har ännu inte fått den ur-
vattnade betydelse som -tek har. Helt nyli-
gen såg jag på en bensinstation beteck-
ningen tankomat för en automat för ben-
sin; den vanliga benämningen är annars 
"sedelautomat". Det vore också teoretiskt 
möjligt att bilda ett ord som *kontomat  för 
moderna bensinautomater för kontokort. 
Och inte vore det väl otänkbart att döpa 
om tvättomaten - som ju betecknar inte 
bara tvättmaskiner utan även lokalen där 
man använder dem - till *tvättotek? 



Anpassning till svenskan 
Främmande ord brukar vålla problem när 
de skall tas in i svenskan, och språkvårda-
re och andra språkligt intresserade brukar 
ha synpunkter på ordens stavning, uttal 
och böjning. De grekiska och latinska or-
den utgör härvid inget undantag vad gäller 
stavning och böjning; uttalet däremot be-
höver man inte bekymra sig så mycket om 
när det gäller språk som inte längre talas, 
vi har vissa traditionella, enkla regler att 
följa, och de ändras inte i första taget. 

Stavningen av de klassiska orden i svens-
kan är visserligen beroende av det närmast 
långivande språket, men anpassning sker 
till svenskans tradition för transkrihering. 
Så görs t.ex. i svenskan ingen skillnad mel-
lan grekiskans aspirerade och icke aspire-
rade k, p, t, medan franskan, tyskan och 
engelskan skriver h vid aspiration. Härav 
förklaras att vi på svenska återger t.ex. 
engelskans charisma med karisma och 
franskans phonothque med fonotek. Vi 
skriver också vanligen k för grekiskans kh 
och k, medan t.ex. engelskan skriver ch 
och c. Avvikelser förekommer dock i 
svenskan, t.ex. cybernetik (vetenskapen 
om kommunikationstekniska problem hos 
maskiner och levande organismer; av eng-
elskans cybernetics till grekiskans kyberne-
tes 'styrman') som är vanligare än kyberne-
tik. 

De av latinet förmedlade grekiska orden 
på k skrivs däremot på latinskt sätt med c, 
t.ex. centrum som ytterst kommer från 
grekiskans kentron. Grekiskans ph som i 
de moderna språken utläses som J skrivs i 
svenskan så, men inte i franskan, tyskan 
och engelskan. Efterleden -grafi i svens-
kan motsvaras sålunda i franskan och tys-
kan av -graphie, i engelskan av -graphy. 

Franskan, tyskan och engelskan går emel-
lertid inte alltid samma vägar vid återgiv-
ning av stavning och vid överföring av ord, 
och härigenom kan varierande stavningar 
och former uppkomma i svenskan. Grekis- 

kans oe och oi skrivs vanligen i tyskan ö, 

men i franskan och engelskan e. Vi har 
tidigare vacklat (både Föbus och Febus 
har förekommit om Apollon), men i dag 
är e det vanliga skrivsättet. Ord med för-
stavelsen eko- i svenskan motsvaras sålun-
da i tyskan (och t.ex. danskan) av öko-
(Øko-). 

Mycket vanliga prefix i inlånade nyord är 
latinets de- (des-) med betydelsen 'av' o.d. 
och dis- med grundbetydelsen 'isär'. For-
men de- brukar i svenskan efter fransk och 
tysk förebild användas framför konsonant 
och des- framför vokal, t.ex. denaturerad, 
desinfektion. Men språket går trots 
språkvårdens rekommendationer ofta sina 
egna vägar, och vi har fått formerna de-
odorant och deodorisera förmedlade av 
engelskan (deodorant, deodorize), till lati-
nets odor 'lukt'. Men i desinformation 
(medvetet förfalskad, vilseledande infor-
mation) skrivs däremot des- för dis- (jäm-
för engelskans disinformation) liksom i 
franskan (där dés- utvecklats ur dis-). 
Svenskan bör nog hålla isär dessa prefix, 
men det är inte alltid så lätt när inlån sker 
från olika håll. 

1 klassiska ord bestående av två (eller fle-
ra) led finns ibland ett o som tillhör stam-
men i förleden. Detta o har ofta sekundärt 
tillfogats stammar som slutar på konso-
nant men utelämnas framför vokal. Så för-
klaras att det heter filosofi (av grekiskans 
philos 'som älskar' och sophia 'visdom') 
men filantrop (till grekiskans anthropos 
'människa'). Ett sådant foge-o insätts ock-
så ofta i moderna hybridbildningar, och 
det är regel när ett svenskt ord kombine-
ras med ett klassiskt ord eller element. 
Detta är orsaken till att vi har ordformer 
som bankomat, tvättornat, klippotek, leko-
tek. Ordet psykedelisk 'sinnesutvidgande' 
är ett lån från engelskans psychedelic (till 
grekiskans psykhe 'sinne' och delos 'klar') 
men borde liksom andra sammansättning-
ar med psyke i svenskan, t.ex. psykosoci-
al, ha fogevokalen 0: psykodelisk. 
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Transkriberingen av de klassiska orden 
brukar emellertid inte leda till några 
egentliga problem för svenskans del. Vad 
som främst brukar bekymra språkvården i 
dag är de främmande ordens anpassning 
till det svenska böjningssystemet. Efter-
som latinet inte uttrycker bestämd form 
med någon ändelse och ett ord som cent-
rum kan ha både obestämd och bestämd 
betydelse, har en sådan ändelselös form 
länge ansetts kunna brukas i svenskan. 
Under senare tid har man dock försökt 
anpassa former av denna typ till det sven-
ska systemet genom att lägga den svenska 
ändelsen till ordets stam, alltså centr-et, 
dvs, samma form som den bestämda for-
men av det numera allt vanligare ordet 
center (shoppingcenter osv.). Nu rekom-
menderar man dock att lägga ändelsen till 
centrum: centrumet. 1 ord av klassiskt ur-
sprung som slutar på -eum, -ium i svens-
kan läggs däremot alltid ändelsen till stam-
men, t.ex. museum:museet och medium: 
mediet. Detta kan säkert skapa förvirring 
hos många av dagens språkbrukare, och 
det kan gå så långt att en ny obestämd 
form skapas efter mönstret av den böjda 
formen, t.ex. inventarie efter den bestäm-
da formen inventariet eller pluralformen 
inventarier. Vad gäller pluralformerna sö-
ker man i dag anpassa de främmande or-
den helt efter svenskan och rekommende-
rar sålunda centrum framför centra. Det-
samma gäller medium medier föredras 
framför media. Formen medie- rekom-
menderas också som förled. En tredje 
form är medio- som helst brukas vid efter-
leden -tek, där o alltså är fogevokal: ,ned-
iotek (hellre än mediatek). 

På grekiska och latin 
Nyord från grekiskan och latinet förekom-
mer alltså i dagens svenska, vilket visar att 
kontakten med de klassiska språken är 
obruten, även om den inte är direkt. Men 
omvägarna över i första hand engelskan 
döljer ofta för våra blickar ursprunget hos 
de nyord som följer ett modernspråkligt 

mönster. De nybildningar som görs pä ut-
ländsk botten med blandat material och 
som sedan så småningom översätts till ett 
svenskt hybridord uppfattas å andra sidan 
som hemtama: de klassiska elementen har 
redan ingått i så många ordbildningar att 
de har kommit att utgöra en väl fungeran-
de del av vårt ordförråd. De blir bygg-
stenar som vi brukar i vår svenska ordbild-
ning. Nyorden av klassiskt ursprung är 
alltså av en speciell typ - de är ord där 
gammalt stoff stöpts om till att svara mot 
dagens krav, ett slags "nygamla" ord. Ti-
derna har visserligen förändrats, men de 
klassiska orden har förvisso fortfarande 
kvar sin livskraft. 

Däremot har säkert vördnaden för den 
klassiska bildningen och vad den represen-
terar försvunnit, jag tänker på forna tiders 
inställning till de klassiska studierna: de 
skulle vara ett medel att utveckla det logis-
ka tänkandet på samma sätt som matema-
tiken ansågs göra. En bildad människa 
kunde sina klassiska språk, t.ex. hos 
Anna-Maria Lenngren "Den vidtbereste 
Presidenten, som kände flugors namn på 
greska och latin". 1 och med att använd-
ningsområdet för de klassiska orden bred-
das kommer de att tillhöra allmänspråkets 
ordförråd i större utsträckning än tidigare. 
De är inte längre nödvändigtvis svåra ord 
eller - som man menat om de grekiska - 
obegripliga. "Graeca sunt, non leguntur" 
lyder ett medeltida latinskt ordspråk och i 
översättning: "Det är grekiska (och) läses 
inte". De används i flera fall lite lekfullt i 
vardagsspråket utan några krav på exakt 
betydelse. Ett exempel är det ovan nämn-
da -tek som i dagens svenska fått en myck-
et vid, allmän betydelse av 'lokal, plats, 
ställe' etc. 

Å andra sidan finns naturligtvis i dagens 
svenska klassiskt ordmaterial som är av-
sett för specialisternas fackspråk, och det 
får lov att vara svårt - men det måste vara 
korrekt. Grekiska och latin har t.ex. i 
långa tider varit medicinens språk. Klassis- 
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ka ord och element används sålunda i dag 
ofta för namngivning av medicinska prepa-
rat, men inte alltid korrekt eller på lämp-
ligt sätt, och de kombineras ofta med fan-
tasiord, vilket gör att namnen blir oge-
nomskinliga och svåra att hålla isär. Häri-
genom kan ödesdigra misstag begås, febr-
dinationer är ingen ovanlig företeelse. Ny-
ligen åtalades t.ex. två läkare för vållande 
av en kvinnas död genom att av misstag ha 
ordinerat cancermedlet My/eran i stället 
för det likartat lydande epilepsimedlet 
Mylepsin (till grekiskans inys 'muskel'; 
efterleden är antagligen bildad i anslutning 
till namnet på sjukdomen som skall be-
handlas, epilepsi). Om den dödsbringande 
medicinen haft ett annat, mer distinkt 
namn, hade kanske aldrig namnförväx-
lingen skett. Förstavebsen tnyl- borde i alla 
fall ändras till myel-, eftersom det är fråga 
om ett preparat som verkar på henmärgen 
(grekiskans inyelos) och verkar hämman-
de på myeloid vävnad (myeloidiska celler 
reduceras). (Ordet återfinns också i andra 
medicinska 	termer, 	t.ex. 	inyelit 

'ryggmärgsinflammation'.) En annan 
efterled än det intetsägande -eran (antagli-
gen till det latinska suffixet -anus som an-
ger tillhörighet) skulle bättre kunna klassa 
medicinen som farlig. Nu har t.ex. mag-
medicinen Prinperan samma ändelse som 
cellgiftet My/eran. 

Inte bara läkare utan även läkemedelsfab-
rikanter som namnger sina produkter bor-
de rimligen veta något om grekiska och 
latin - det skulle vara utmärkt om de kun- 

de vända sig till en medicinsk språknämnd 
(som ännu inte finns, men som varit på tal 
länge) för rådgivning och information. 

Men ofta kan en översättning av eller er-
sättning för det grekiska eller latinska or-
det eller namnet vara det enda rätta om 
man ser till användarnas intressen. Det 
medicinska språket är ofta "rena greki-
skan", här passar uttrycket "Graeca sunt, 
non leguntur", inget klarspråk alltså, utan 
ett slags kuliss som läkarvetenskapen eller 
läkemedelsindustrin döljer verkligheten 
med. Nog kunde svenskan duga i många 
fall där grekiskan eller latinet av tradition 
ännu härskar. 

Också när allmänspråket begåvas med 
främmande ord och uttryck som inte tillför 
språket något av värde, och när vi kan 
uttrycka (och kanske länge har gjort det) 
samma sak med svenska ord, borde vi 
utan vidare låta dem falla i glömska. Det 
latinska uttrycket per capsu/am eg. 'genom 
kapsel' förekommer i uttryck som "om-
röstning per capsu/an" och i sammansätt-
ningar som per-capsulain-sammanträde, 

men kunde lika gärna ersättas med "per 
brev, brevledes" och "brevsammanträde" 
o.d. Ett annat latinskt uttryck är ad hoc 
som övertagits från engelskan och före-
kommer i sammansättningar som ad-hoc-
grupp och ad-hoc-lösning för att beteckna 
något tillfälligt eller något som gäller ett 
bestämt syfte e.d. Vi får hoppas att dessa 
och liknande modeord inte slår rot utan 
blir endast tillfälliga gäster i vårt språk. 



Margareta 	Om klarspråk i USA 
Westman 

Margareta Westman, docent i nordiska språk vid Stockholms 

universitet och tjänstledig forskningsassistent vid Svenska 

språknämnden, presenterar och diskuterar här en del av den 

verksamhet som bedrivs i USA för att få fram ett klart och 

lättbegripligt språkbruk i det offentliga livet. 

1 USA kom en rörelse för klarspråk i of-
fentliga texter i gång under 1970-talet. 
Den fick vind i seglen dels genom att det 
fanns ett utbrett intresse för saken, dels 
genom Carterregimens insatser för att 
förenkla byråkratin och dels genom att 
olika heteendevetare började uppmärk-
samma språkets roll i olika former för 
kommunikation i samhället. 

Ett viktigt initiativ togs i slutet av 1970-
talet då det fristående icke-kommersiella 
forskningsinstitutet American Institutes 
for Research i Washington lanserade ett 
projekt kallat Document Design Project. 
Som ansvarig sponsor för projektet funge-
rade National Institute of Education. Syf• 
tet med det hela var att man skulle förbätt-
ra språk och utformning i offentliga texter 
så att formulär, föreskrifter och andra do-
kument av mer eller mindre offentlig ka-
raktär skulle bli enklare för folk att läsa, 
förstå och använda. 

Projektet planerades för tre år, men redan 
andra året etablerades ett självständigt, 
självförsörjande center för verksamheten. 
Centret heter Document Design Center 
(DDC). Verksamheten vid centret är inte 
bara tvärvetenskaplig mellan lingvister, 
och psykologer och sociologer utan olika 
forskningsprojekt utförs i samarbete mel-
lan forskare, skribenter och lärare. Utom 
med ren forskning arbetar man med upp-
drag från näringsliv och förvaltning som 
gäller att förbättra och förenkla existeran-
de dokument, att undervisa i att skriva 
begripligt och utarbeta kurspianer för 
skrivkurser i offentligt språk. Hittills har 

man bland annat genomfört undersök-
ningar och förbättringar av sjukvårdsfor-
inulär i Washington, av formulär för an-
sökningar om federala stipendier för högre 
studier, av formulär för utländska stude-
rande som söker studentvisum, av en 
handbok om anställningsförmåner för ett 
större företag. Man har också givit ut ett 
antal rapporter och en handbok: Guide-
lines for Document Designers. Varje må-
nad utges också informationsbiadet Simp-
ly Stated, dvs. Enkelt uttryckt. 

Att man har valt att kalla verksamheten 
"document design", dvs. dokumentut-
formning, hellre än Plain English eller 
"klarspråk" beror på att man snart kom 
underfund med att det i många fall behövs 
grundläggande analyser av hela den korn-
munikationssituation som en text skall 
fungera i för att man verkligen skall kunna 
förbättra den. Det hjälper ofta inte att 
bara gå rakt in i texten och ändra på inter-
punktion, meningsbyggnad och ordval, 
utan vad som krävs är total omformning. 
Den här insikten gör också att man på 
centret har en rätt kylig inställning till an-
vändningen av läsbarhetsformler. Sådana 
formler tycks annars dock fortfarande an-
vändas rätt friskt på många håll i USA. 

Problemen med hur man skall kunna sätta 
upp villkor eller standarder för vad som 
skall kunna anses vara begripligt språk har 
satts på sin spets inom ett speciellt område 
av amerikansk språkvård. Det gäller de 
olika lagar med krav på klarspråk som har 
antagits eller är under behandling i olika 
delstater. 
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Det man har lagstiftat om i åtminstone sju 
stater är språket i köpeavtal och i vissa fall 
dessutom i låneavtal och försäkringsavtal. 
(Ofta med inskränkningen att det bara 
gäller för sådana avtal där låne- eller kö-
pesumman understiger 50000 dollar.) 

Den första stat som antog en lag på områ-
det var New York, vars så kallade Sullivan 
Act i viss mån tycks ha bildat skola för 
liknande lagstiftning. De språkliga kraven 
i Sullivan Act lyder: Varje köpeavtal skall 
vara skrivet på ett klart och samman-
hängande sätt, med ord i vanliga och nor-
mala betydelser och det skall vara uppde-
lat i lämpliga avsnitt som markeras med 
mellanrubriker. 

Flera stater, bland dem Maine, Hawaii, 
New Jersey och Minnesota har följt New 
York i sättet att ange de språkliga kraven. 
Staten Connecticut däremot anger i sin lag 
att texterna antingen skall utformas enligt 
specificerade språkliga riktlinjer eller upp-
fylla villkoren i en angiven läsbarhetsfor-
mcl. Man har där alltså specificerat kraven 
mera. 

Den här skillnaden i att ange hur en viss 
text skall anses uppfylla lagens krav på 
språklig klarhet har debatterats en hel del. 
Det förefaller som om näringslivet och 
dess oranisationer skulle ha lättare att ac-
ceptera mer specificeracie krav enligt Con-
necticuts modell. De som föredrar New 
York-modellen hävdar å andra sidan att 
den avsiktliga vagheten stimulerar skri-
benterna till mer kreativa insatser för att 
förenkla språket. Villkor som bygger di-
rekt på läsharhetsformler skulle, menar 
man, kunna leda till att skribenterna börjar 
skriva för att uppfylla formiernas krav sna-
rare än att försöka förvissa sig om att all-
mänheten verkligen begriper vad de 
skriver. 

Ett annat problem gäller hur brott mot 
klarspråkslagen skall kunna förhindras el-
ler beivras. 1 Minnesota utlöser påtalade 
brott de vanliga konsumentskyddslagarna. 

Men man har dessutom givit domstolarna 
möjlighet att omskriva onödigt komplice-
rade avtal "för att undanröja risken för 
orättvisa följder". För företag som vill 
skaffa sig säkerhet i förväg har man an-
visat en annan utväg. Företagen kan sända 
sina köpeavtalstexter till statsåklagaren 
för en klarspråksöversyn. Statsåklagaren 
kan då godkänna avtalet, anteckna sina 
invändningar mot den språkliga utform-
ningen eller hänvisa företagaren till ett ti-
digare godkänt avtal av liknande typ. 
Denna granskningsverksamhet satte man 
igång redan sommaren 1981 fast själva 
lagen inte kommer att träda i kraft förrän 
den 1 juli 1983. Det gjorde man naturligt-
vis för att undvika att bli överöst med 
mängder av avtalstexter just vid ikraftträ-
dandet. 

1 Sverige finns ingen lagstiftning som rör 
den språkliga utformningen av den här ty-
pen av texter. Däremot kan vilseförande 
presentation av avtalsvillkor heivras enligt 
marknadsföringslagen. Vidare kan man 
föra förhandlingar med näringsidkare en-
ligt avtalsvillkorslagen om oskäliga villkor, 
och då kan också språklig obegriplighet 
tas upp. 

En viktig språkpolitisk fråga är då vilken 
väg som skulle vara bäst: att införa bin-
dande föreskrifter om hur språket i vissa 
texter får se ut eller att låta språkfrågorna 
beaktas samtidigt med sakfrågorna. 

Trots att jag är språkvetare med viss prak-
tisk erfarenhet av offentlig språkvård kan 
jag naturligtvis ändå inte överblicka alla 
konsekvenser. Men jag vill ändå föra fram 
några synpunkter på de olika möjligheter-
na. 

För lagstiftning talar att själva språkets 
roll i den här sortens kommunikation då 
inte glöms bort, vilket ju är en klar risk 
när det gäller förhandlingar mellan fack-
män som rimligt nog brukar ta sitt eget 
språkbruk för givet. Genom att betona det 
rimliga kravet att även den andra parten, 

13 



dvs, konsumenten, skall ha samma möjlig-
het som företaget att begripa vad det är 
för ett avtal som han har ingått, så sätter 
man ett både ekonomiskt (risk för skade-
stånd) och moraliskt tryck på företagen att 
i det här avseendet förbättra förhållandet 
till kunderna. Svårigheten ligger som 
nämnts i hur man skall beskriva kraven på 
begripligt språk. Alltför specificerade krav 
enligt Connecticuts modell leder troligen 
till att skribenterna helt inriktar sig på att 
följa reglerna utan hänsyn till det faktiska 
resultatet. 1 Sverige kan man jämföra det-
ta med den diskussion om "lix", läsbarhet-
sindex, som fördes på 1970-talet, då åtskil-
liga läroboksförlag lix-märkte sina böcker, 
vilket ansågs vara tillräcklig varudeklara-
tion med avseende på hur lättläst boken i 
fråga var. De flesta läsbarhetsformler, in-
klusive det svenska lix, bygger på ett ord-
mått och ett mått för meningslängd. Om 
man som skribent sneglar på dessa mått 
kan det lätt leda till att den text som skrivs 
visserligen blir lättläst på ytan så att säga, 
men samtidigt svårbegriplig, därför att 
skribenten inte ägnar sina ansträngningar 
åt att verkligen uttrycka det innehåll han 
vill förmedla. Till exempel lägger formler-
na så stor vikt vid meningslängden att skri-
benter normalt frestas att rada upp olika 
påståenden med punkt emellan utan att 
ange hur de förhåller sig till varann. 

Å andra sidan kan mera vaga krav enligt 
New Yorks modell vara ganska svåra att 
hantera. Det är rimligt att tänka sig att en 

granskning som den hos statsåklagaren i 
Minnesota kommer att leda till att man 
sätter upp egna riktlinjer för vad som skall 
anses fylla kraven. Man har naturligtvis 
också möjlighet att kontrollera effekten av 
sin verksamhet genom undersökningar. 
Men det skulle kräva ganska mycket extra 
arbete, tid och pengar. 

Mot lagstiftning talar risken för att de 
språkliga aspekterna därigenom blir låsta 
till vissa villkor. Eftersom det ofta är näs-
tan omöjligt att dra en klar gräns mellan 
vad som är språk och vad som är innehåll i 
en text kan det vara en fördel att båda 
aspekterna beaktas samtidigt. 

Det kan också tänkas att den ökande in-
sikten om språkets betydelse och om be-
hovet att överbrygga språkklyftor i sam-
hället inte i första hand bör göras till en 
rättslig angelägenhet. Det är kanske rimli-
gare att se språkproblemen som delar av 
det allmänna samhällsmedvetande som 
mera påverkas av utbildning och kulturkli-
mat än av domstolar. 

För övrigt är det mitt intryck att försöken 
att förbättra olika former av offentligt 
språk har blivit mer allmänt accepterade 
under de senaste åren i Sverige, även om 
allt sannerligen inte står väl till. 1 USA 
däremot tycks man ha kommit i gång sena-
re och frågan är också om inte "gobbledy-
gook" - som det obegripliga språket kallas 
- är ännu mer speciellt i olika texter med 
juridisk betydelse där än det är hos oss. 
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Bertil Molde Nordiskt språkmöte 1982 
Sedan 1955 har representanter för språknämnderna och mot-
svarande institutioner i de nordiska länderna varje år samlats 

till ett "nordiskt språkmöte". Årets språkmöte var det tjugo-

nionde. 

Norsk språkråd stod som värd och arrangör 
för det nordiska språkmötet 1982. Det hölls 
på RØros i Norge och hade samlat ett 40-tal 
deltagare. Huvudtemat för mötet var natio-

nella och nordiska synpunkter på stavning 
och uttal av främmande ord. Diskussionerna 

och föredragen rörde i första hand förhål-
landena i danskan, norskan och svenskan, 
men i särskilda inlägg belystes också pro-
blemen ur finsk, färöisk och isländsk syn-
punkt. 

Främmande ords anpassning i fråga om 
stavning och uttal har sedan mycket lång tid 
tillbaka diskuterats i alla de nordiska länder-
na. Vi har t.ex. i Sverige en gammal tradi-
tion att ord som införlivats med svenskan 
kan få sin stavning ändrad efter svenskans 
rättskrivningsregler. Denna fråga var en 
viktig punkt i den "Afhandling om svenska 
stafsättet" av Carl Gustaf af Leopold som 
Svenska Akademien gav ut 1801. 

Leopolds principer för stavning av främ-
mande ord har gett oss nu gängse stavnings-
former som detalj, fåtölj, löjtnant, kusin, 
kurage, byrå, staty. Under 1800-talet och 
senare tillämpades ofta samma "försvensk-
ningsprinciper", t.ex. i låneorden råd och 
pläd tidigt under 1800-talet till vår egen tids 
tejp, sprej och tajma (alla i SAOL 1973). 

1 norskan har man tillämpat i stort sett sam-
ma huvudprinciper vid förnorskningen, dvs. 
man har givit främmande ord en norsk or-
tografisk gestalt. 1 talrika fall har resultatet 
blivit detsamma som i svenskan, men nor-
skan har gått åtskilligt längre än svenskan. 
Norskan har t.ex. genomfört stavningen 
-5/on där vii svenskan har -tion eller -ssion, 

t.ex i nasjon och misjon. Ett fall som nor-

skans sjåfør där vi har chaufför är ett annat 

exempel på norskans benägenhet att skapa 
inhemska stavningsformer. 

1 Danmark har man sedan länge, bl.a. med 
stöd av den ännu giltiga kungörelsen från 
1892 om dansk rättstavning, varit mindre 
benägen för omstavning av främmande 
ord än vad man varit i Norge och Sverige. 

De olika traditionerna i de tre största språ-
ken i Norden har också lett till att främman-
de ord har fått olika gestalt. Ur nordisk 
synpunkt är detta inte alltid så lyckligt - det 
kan bidra till att öka olikheterna mellan 
språken och därmed nagga den nordiska 
språkgemenskapen i kanten. Det är därför 
naturligt att hela frågan om stavningen (och 
därmed så att säga automatiskt också utta-
let) av de främmande orden nu på nytt har 
tagits upp vid överläggningar mellan de nor-
diska språknämnderna. 

Språkmötet i Norge var ett första men vik-
tigt led i dessa överläggningar. Arbetet skall 
fortsätta och kan kanske komma att leda till 
konkreta resultat under loppet av nästa år. 

Det stora problemet är naturligtvis hur de 
nationella stavningstraditionerna i varje 
land skall kunna förenas med en nordisk 
gemenskap ifråga om stavningsprinciperna. 
Nordiska hänsyn har hittills i allmänhet spe-
lat ringa roll vid anpassningen av främman-
de ords stavning i svenskan, danskan eller 
norskan. Ett viktigt första resultat av över-
läggningarna i Norge kan dock sägas vara 
att språknämnder och språkmän i Dan-
mark, Norge och Sverige kunnat enas om 
att det här gäller betydelsefulla problem 
som bör få en lösning - men vilken lösning 
eller vilka lösningar får den närmaste fram-
tidens fortsatta arbete visa. 
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Harald , Den nya bibelöversättningen 1 Riesenfld 

något om det som döljer sig 
under ytan 
Detta debattinlägg är ett svar på Ingemar Rehnbergs artikel 

om 1981 års översättning av Nya testamentet i Språkvård 2! 

1982. Harald Riesenfeld har varit professor i exegetik vid 

Uppsala universitet och ledamot av Bibelkommissionens 

översättningsenhet för Nya testamentet. 

Att den i höstas publicerade nyöversätt-

ningen av Nya testamentet (NT 81) blir 

föremål för bedömanden och även kritik, 

är ett faktum som bara kan hälsas med 

tillfredsställelse. Hur hade det känts om 

den hade mätts med tystnad? Därför är 

det av värde att också personer som var-

ken är språkmän eller bibelforskare för 

fram synpunkter och omdömen. Konsu-

menterna bör få komma till tals. Så har 

skett när Språkvård (i nr 2/1982) öppnat 

sina spalter för en artikel av direktören i 

Eurockoncernen jur. och fil. kand. Inge-

mar Rehnberg. 

En fruktbar diskussion av detaljer i en 

hibelöversättning måste - det är ofrån-

komligt - utgå från de fakta som ligger till 

grund för översättningen. Dessa fakta kan 

vara nog så komplicerade. Rehnbergs arti-

kel ger upprepade gånger uttryck åt upp-

fattningen att noterna i NT 81 och de kor-

ta artiklarna i uppslagsdelen skulle redo-

göra för översättningsproblemen, ja rent-

av innehålla hibelkommissionens motive-

ringar för de lösningar kommissionen valt. 

Ingenting kan vara mer felaktigt. Enligt 

direktiven skall noterna förhjälpa läsaren 

till en bättre förståelse av textens innehåll. 

De utgör på intet vis kommentarer till 

kommissionens arbete. Sådana finns - och 

kommer även framdeles att publiceras - 

exegetiska facktidskrifter, svenska och ut-

ländska. Inte att undra på att kommis-

sionen på sina håll betraktas som kort- 

tänkt - om man utgår ifrån att allt vad den 

har åstadkommit av tankearbete under 

drygt tio år ryms i de små noterna nederst 

på varje sida. 

På ett antal ställen visar Rehnbergs artikel 

att granskaren är obekant med den härva 

av filologiska och exegetiska frågor och 

överväganden som kan ligga bakom en till 

synes enkel - i bedömarens ögon måhända 

fyrkantig översättning. Den som till dag-

ligdags sysslar med ordbetydelsers 

spännvidd gör å sin sida säkerligen klokt i 

att inte utan grundliga förstudier yttra sig 

om bärigheten hos ett brospann. Med tan-

ke på Språkvårds läsekrets kan det vara på 

sin plats att på några punkter lägga till 

rätta missuppfattningar. En översättning 

är som ett isberg: det lilla som syns ovan 

vattnet bärs upp av allt det myckna som 

döljs under ytan. 

Guds söner - Guds barn 
Den sjunde saligprisningen i den s.k. 

Bergspredikan lyder i NT 81: "Saliga de 

som håller fred, de skall kallas Guds 

söner" (Matt 5:9). 11917 års kyrkobibel 

(KB 1917) står det: ". . . ty de skola kallas 

Guds barn'. Rehnberg skriver - efter att 

ha resumerat delar av artikeln "söner" 1 

uppslagsdelen och anställt betraktelser 

över betydelseinnehållet i det spanska 

hijos och det italienska figli -' och jag 

citerar utförligt: "Det svenska ordet barn 
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gör alltså enligt kommissionens mening 
inte rättvisa åt den bild som ligger bakom 
det bibliska uttrycket . . . Oversättaren 
ställs inför ett val. Antingen får han an-
vända uttrycket 'Guds söner' i texten och 
på annat sätt förklara att även kvinnor kan 
avses. Eller också får han använda det 
hävdvunna uttrycket 'Guds barn' och i nå-
gon ordförklaring tala om att uttrycket har 
sin förebild i ett äldre uttryck som har 
ansetts motsvara det svenska 'Guds 
söner'. Kommissionen har valt det första 
alternativet och skriver alltså 'Guds 
söner'. Förmodligen kommer få att känna 
sig övertygade om att kommissionen här 
har träffat ett gott val." 

Vad granskaren förtiger är att kommis-
sionen på 10 ställen har självklart satt 
"Guds barn", nämligen överallt där det i 
grundtexten står tekna theon, vilket bety-
der just "Guds barn", t.ex. i 1 Joh. 3:1: 
"Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss 
när vi får heta Guds barn." Problemet har 
inte alls varit om det grekiska hyioi theou 

på det redan anförda stället skulle återges 
ordagrant med "Guds söner" eller tradi-
tionellt med "Guds barn". Frågan var om 
NT 81 äntligen för svenska läsare skulle 
redovisa det intressanta faktum att den 
grekiska texten på 10 ställen har uttrycket 
"Guds barn" och på 5 ställen "Guds 
söner", med tydliga skillnader i de med-
följande associationerna hos de båda ut-
trycken. Som "Guds barn" får de kristna 
känna sig redan här i tiden, "Guds söner" 
skall Jesu efterföljare bli en gång i himlen. 
Endast på de 5 ställen där det står hyioi 

theou finns kopplingen till Ps 89:6 f. och 
andra gammaltestamentliga texter. 

Heb 2:5-12 har den även annorstädes an-
tydda bilden att Jesu efterföljare genom 
lidanden skall föras till härlighet, Guds 
son skall göra dem till (Guds) söner och 
därför kallar han dem bröder. Bildspråket 
är inte könsbundet (om man med vanligt 
mänskligt förstånd tränger ner från ytan 

till innehållet), men det är nu en gång 
"bildhundet". Och i ett enda litet avsnitt. 
Rom 8:12-27, har Paulus två gånger 
"Guds barn" och två gånger "Guds 
söner" (kommissionen har satt Guds barn 

i rubriken!). Det är en fin dialektik som 
aposteln här genomför med hjälp av två 
näraliggande men dock olikartade be-
grepp. 1 KB 1917, som genomgående sät-
ter "Guds barn", går den förlorad. 

Alla större moderna översättningar av NT 
iakttar skillnaden mellan de båda uttryc-
ken. Undantaget är den nya norska över-
sättningen, som här har stannat i en i detta 
fall något sentimental Luthers efterföljd. 
Vad skall vi sedan säga om det faktum att 
det endast är i det lilla Sverige som några 
kvinnor och kvinnovänner har funnit det 
påkallat att reagera mot den grundtext-
trogna differentieringen av bildspråket i 
"Guds söner" och "Guds barn"? Hur man 
än må se på kommissionens val, kommis-
sionen är internationellt sett i talrikt och 
mycket gott sällskap. 

Brödbönen 
Fjärde bönen i Fader vår lyder i NT 81: 
"Ge oss i dag vårt bröd för dagen som 
kommer" (Matt 6:11). Rehnberg skriver: 
"Man skulle kanske ha trott att bibelkom-
missionen, när den valt en lydelse som den 
förmodligen är ensam om i kristenheten, 
skulle ha haft tvingande eller i vart fall 
mycket starka skäl till sin omstöpning. 
Kommissionens motivering till ändringen 
verkar emellertid snarast påfallande svag 
som grund för en ändring i en så 
hävdvunnen och accepterad tolkning." 

Granskaren har i grund missförstått noten 
till ifrågavarande ställe. Naturligtvis ger 
den inte någon motivering till översätt-
ningen (någon "ändring" är det inte fråga 
om). 1 noten har kommissionen emellertid 
inte redovisat någon alternativ översätt-
ning, t.ex. "Mindre sannolik översättning: 
'daglig' "(jfr noten till v. 13). Genom tyst- 
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naden har tillkännagetts att översättning-
en "daglig" av det underliggande grekiska 
ordet med intill visshet gränsande sanno-
likhet är omöjlig. Den vilar på en relativt 
sen latinsk översättning (quotidianus) och 
är filologiskt ohållbar. Därom är all forsk-
ning ense. 

Svårigheten ligger på detta ställe däri att 
grundtextens epiousios inte finns belagt i 
någon av detta ställe oberoende text på 
grekiskt språkområde. Det gäller att ana-
lysera fram de rätta beståndsdelarna i det 
sammansatta adjektivet och på så vis etab-
lera ordets innebörd. Kommissionen har 
valt analysen "hörande till (-ios) den mot 
(dvs, oss) (epi-) kommande (-ious-)". Vad 
avses med "den mot oss kommande"? 
Med största sannolikhet "dagen", efter-
som he epiousa hmera, "den kommande 
dagen", är ett stående uttryck, 5 gånger 
förekommande bara i Apostlagärningar-
na. Om denna tolkning säger Theologi-
sches Wörterbuch zum neuen Testament, 
bd 2 (1935), att det är den enda härledning 
"gegen die sprachlich nichts einzuwenden 
ist". Vidare läser man där: "So ist die 
Iibersetzung för den folgenden Tag gegen-
wärtig die verbreitetste." 

Sedan 1935 har ingenting framkommit 
som ger anledning att ompröva detta om-
döme. Fastmer vet vi nu att kyrkofadern 
Hieronymos (d. 420) på motsvarande stäl-
le i det arameiska Nasareerevangeliet fun-
nit ordet mahar "i morgon". Och det har 
påvisats att alla bönerna i Fader vår byg-
ger på dialektiken: en gång (när gudsriket 
har kommit i sin fullhet) - redan nu. 1 det 
ljuset blir den hävdvunna kombinationen 
daglig - i dag alldeles stum. "Vårt bröd för 
den kommande dagen" är däremot en sti-
mulerande öppen formulering. Dels kan 
avses den konkreta morgondagen (eller 
den innevarande dagen ur morgonens per-
spektiv). Dels riktas tanken till den stora 
dag som en gång skall komma. Inte av en 
slump förknippades brödbönen redan i 

fornkyrkan med nattvarden, detta långt 
innan nattvarden firades dagligen. 

Att det i noten till Matt 6:11 i NT 81 står: 
"Sannolikt avses den följande dagen" be-
ror på att kommissionen velat markera att 
det är fråga om en enbart filologisk här-
ledning av ordets betydelse, något som 
alltid har ett hypotetiskt moment i sig. 
Vidare har av enstaka forskare, även i 
nyare tid, sådana tolkningar som "cxi-
stensnödvändig" eller "övernaturlig" förts 
fram. Aven om de är långt ifrån sannolika, 
är de dock inte lika omöjliga som "dag-
lig". 

1 Ordförklaringar till KB 1917 anges under 
Fader vår "vårt bröd för morgondagen" 
vid sidan av översättningarna "vårt bröd 
för dagen" och "vårt nödtorftiga bröd" 
som tänkbara återgivningar av grundtex-
tens ord. Därefter sägs det: "Ingen före-
slagen tolkning kan emellertid betraktas 
som oomtvistlig." Detta omdöme ter sig 
dock något dubiöst, om man tar del av 
biskop Personnes tryckta kommentarer till 
översättningsarbetet i den gamla kommis-
sionen. Av hans redovisning framgår att 
ledamöterna var övertygade om att över-
sättningen "morgondagens bröd" är den 
riktiga. Till synes mot bättre vetande 
(nödda av traditionens tryck) satte de 
"vårt dagliga bröd" i texten och angav 1 
Ordförklaringar något kryptiskt att ingen 
tolkning kan betraktas som oomtvistlig. 
Deras tillvägagångssätt - liksom Rehn- 
bergs artikel 	avslöjar att det, när det 
gäller "känsliga" ställen i bibeln, för som-
liga ter sig angelägnare att förebygga oro 1 
förlängda ryggmärgen än att släppa fram 
en redbar och med all sannolikhet riktig 
översättning av grundtexten. 

Senast i Svensk teologisk kvartalskrift nr 
1/1982 kommer professor Carl Fehrman 
med den pikanta informationen att kom-
missionsledamoten Riesenfeld på ett sent 
stadium i arbetet skulle ha förmått de and-
ra i den nytestamentliga översättningsen- 
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heten att avstå från tolkningen "daglig" 
och ansluta sig till det av honom propage-
rade "för morgondagen". Den ankan bör 
snarast skjutas ner. Från första början av 
mödorna med Matteusevangeliet var hela 
enheten, efter grecisten Jonas Palms vo-
tum, ense om att tolkningen "daglig" inte 
var acceptabel med tanke på grundtexten. 
Endast betydelsen "för morgondagen" 
stod, filologiskt och sakligt sett, till förfo-
gande. Svårigheten låg i att finna en både 
välljudande och innehållsligt öppen svensk 
formulering. Den anlände, efter många 
hopplösa turer i enheten, med ett brevkort 
till Karl Vennberg från professor Lars 
Huldén i Helsingfors och Borgå. Han 
föreslog lydelsen "vårt bröd för dagen som 
kommer". Därmed hade uppgiften lösts 
på ett sätt som togs emot med uppsträckta 
händer av alla i kommissionen. 

Nog har kommissionen haft tvingande skäl 
till sin "omstöpning", och ensam i kristen-
heten känner den sig verkligen inte på den 
här punkten. Förvånansvärt är emellertid 
att eljest förfarna granskare tycks vara an-
ingslösa om hur många dagsverken av ar-
bete med filologiska, exegetiska och 
svenskspråkliga problem som måste ligga 
bakom översättningen av ett enda ställe 
som brödbönen. De ser ut att tro att kom-
missionen bara har tyckt till. Och att dess 
ledamöter varit ombytliga och naiva. 

Simon Kananaios, sykomoren 
och Oljeberget 
1 uppräkningen av Jesu lärjungar i Mat-
teusevangeliet anges i NT 81 som nr 11 
Simon Kananaios (Matt 10:4). Rehnberg 
skriver: "Mera betänkligt från synpunkten 
av den enfaldige läsarens nytta och för-
nöjelse är att den av Jesu lärjungar som i 
1917 års översättning kallas Simon ivraren 
nu i Matteusevangeliet har fått namnet 
Simon Kananaios." Den som skriver så 
och mer därtill - visar sig ovetande om att 
det grekiska ordet kananaios inte i någon 

grekisktalande persons öra under antiken 
eller i nutiden har kunnat få betydelsen 
"ivrare". 1703 års översättning har "Si-
mon af Cana" - man tolkade det som en 
avledning av ortnamnet. Normalupplagan 
1883 har "Simon Kananiten". KB 1917 
gör, utifrån vår tids kunskaper om det 
arameiska språket, en (hypotetisk) tolk-
ning av vad som i ett traditionsstadium 
före våra grekiska evangelier kan ha gömt 
sig bakom det ord som för grekiska öron 
var ett rent personnamn. Men en sådan 
tolkning hör inte hemma i en översättning 
av den grekiska texten utan bör ges i en 
not - som i NT 81. 

Ett exempel av liknande slag: 1 KB 1917 
heter det i Luk 14:5: "Om någon av eder 
har en åsna eller en oxe, som faller i en 
brunn, går han då icke strax och drager 
upp den, jämväl på sabbatsdagen?" De 
bästa grekiska handskrifterna har emeller-
tid "en son eller en oxe". Sannolikt har, i 
den muntliga arameiska traditionen bak-
om Lukasevangeliet, orden för åsna och 
son förväxlats. Jesus talade troligen om en 
åsna eller en oxe, det låter mera plausi-
belt. Men bibelkommissionens uppgift var 
inte att rekonstruera arameiska jesusord 
utan att översätta Lukasevangeliet, enligt 
den bästa åtkomliga grekiska texten, och 
då fick det bli "son eller oxe". Under NT 
81 ligger strängare och mera principriktiga 
översättningskriterier än under KB 1917. 

1 Luk 19:4 låter NT 81 tullindrivaren Sac-
kaios klättra upp "i en sykomor" för att 
kunna se Jesus. Rehnberg skriver: "Ett 
annat exempel på en diskutabel använd-
ning av främmande ord utgör ordet syko-
mor." Han vill som i KB 1917 ha mullhärs-
fikonträd, "en träffande och vägledande 
svensk beteckning". Oversättningarna av 
åren 1703 och 1883 har "mullbärsträd", 
vilket inte är riktigt. KB 1917 har en or-
dagrann och riktig återgivning av det gre-
kiska sykomöros. Det svenska ordet mull-
bärsfikonträd förekommer enligt SAOB 
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för första gången 1879. Varför har då 
kommissionen, till skillnad från KB 1917, 
inte gjort bruk av det? Svaret är: därför att 
beteckningen, trots sin svenskhet, inte har 
slagit rot i svenska språket annat än i KB 
1917. Östergrens Nusvensk ordbok har 
inget uppslagsord Mullbärsfikon (eller 
-träd). Under Mullbär redovisas även 
Mullbärsfikon ("frukterna av sykomoren 
eller fikonmullbärsträdet", sic), och där 
anges endast bibeln som en text där belägg 
kan hittas. 1 de vanliga svensk-tyska och 
svensk-franska 	ordböckerna 	finns 
uppslagsordet Sykomor men inte Mull-
bärsfikonträd. 1 Bonniers lexikon hittar 
man under Mullbärsfikon definitionen 
"frukt av sykomorträdet". 1 Focus saknas 
både Mullbärsfikon och Mullbärsfikon-
träd. Botanisten docent Inga Hedberg i 
Uppsala har meddelat kommissionen att 
sykomor är den vedertagna benämningen, 
och hon hänvisar till bl.a. Vivi Täckhoims 
skildringar från Egypten. 

Att Rehnberg, som på andra punkter öm-
mar för den enfaldige läsarens förståelse, 
vill ha kvar det för en normal nutidssvensk 
obegripliga Oljeberget vittnar om en kon-
servatism till varje pris. På engelska har 
det alltid hetat Mount of Olives, på frans-
ka Mont des Oliviers. Tidigare svenska 
översättningar - liksom svenskt språkbruk 
i övrigt - har fått Oljeberget från Luthers 
dlberg 	vare sig Luther förväxlade de 
grekiska orden för (oliv)olja och olivträd 
eller ville undvika den osköna samman-
sättningen Ölbaumherg. 1 vår tid finns det 
ingen anledning att bevara den numera 
ohegripliga germanismen. 

Det är inte bara av en nyck som kommis-
sionen har valt benämningar som sykomor 
och Olivberget. Fastmer har en medveten 
strävan varit att förankra de nytestament-
liga berättelserna i verklighetens värld och 
inte i ett "bibliskt landskap". För gångna 
generationers svenskar kunde det bibliska 
landskapet, tack vare bibelns domineran-
de roll i föreställningsvärlden, te sig fullt 

verkligt och levande, även om det befolka-
des av krigshövitsmän och publikaner, för-
ståndiga jungfrur och en barmhärtig sama-
nt (om vilken nutida skolbarn säger att det 
var självklart att han skulle hjälpa, han var 
ju anställd). Förutsättningarna och an-
språken har emellertid ändrats i televisio-
nens och charterresornas tid. Visst är ett 
historiskt perspektiv - även på språket - 
av vikt och värde. Men den gamla bibeln 
och KB 1917 kan fortfarande plockas ner 
från hyllan - där de stod ganska dammiga 
långt innan NT 81 kom ut. 

Mörka ord 
Vad Rehnberg skriver om utgivarna av 
1703 års bibel och deras månhet om att 
bevara ovanliga ord är en sanning med 
modifikation. Prästeståndet hade i lu-
thersk konservatism avslagit framställ-
ningar om en språklig och saklig revision 
av bibeln. Utgivarna hade inget val. Enligt 
kungl. resolution 1695 skulle 1618 års text 
strikt följas, vissa ord bytas ut och vissa 
ändringar vidtas i ortografin (och böj-
ningsformerna). "Een liten Biblisk Orde-
lista eller kort förteckning och uthtydning 
af några Swenska ord, som synas mörka 
och äro komna uthur bruuk, hälst i somli-
ge landzorter, och dock behållna uthi wår 
H. Bibel" gjordes upp inte i vällovligt syf-
te att hålla orden vid liv utan för att göra 
skrifterna begripliga trots att man nödga-
des bibehålla dem i deras ålderdomliga 
skick (märk formuleringen: komna utur 
bruk). Som det har visats var listan ett 
utslag av sin tids antikvariska intresse men 
framför allt ett led i en kolonialistisk peda-
gogik: de nyförvärvade syd- och västsven-
ska provinserna skulle tillhållas och hjäl-
pas att förkovra sig i bibelns 1500-talssven-
ska. Ett studium av listans ord leder till 
slutsatsen att inte ens den "gamla bibeln", 
så energiskt som den lästes och lärdes ut, 
lyckades med att "blåsa liv i ovanliga ord" 
(Rehnberg). 

Men kanske KB 1917 rentav kan få något 
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av en renässans i NT 81:s kölvatten, tack 
vare deras idealbildande insats som nu fått 
en sent påkommen anledning att framträ-
da som ett traditionellt bibelspråks banér- 

förare. Hur som helst, i det svenska språ-
kets och den svenska bibelforskningens 
historia har KB 1917 en hedersplats och 
bör inte hemfalla åt glömskan. 

Ingemar 	En obildad mans tankar om något 
Rehnberg 

av det som döljer sig under ytan 
Ingemar Rehnberg kommenterar och bemöter här Harald 
Riesenfelds kritik. Därmed avslutas denna biheldebatt i 

Språkvård. 

Guds söner - Guds barn 
Som bakgrund till sin kritik av vad jag har 
skrivit om uttrycket "Guds söner" redogor 
Riesenfeld för en del av vad jag har skrivit 
därom. Han säger sig därvid citera mig 
utförligt. Han utelämnar emellertid två 
meningar som utgör en kärnpunkt i mitt 
resonemang och som är nödvändiga för att 
läsaren skall förstå resonemanget. Det 
som sägs i de utelämnade meningarna för-
klarar varför översättaren enligt min me-
ning kommer i den valsituation som av-
snittet handlar om. Valet är inte något 
mer eller mindre godtyckligt påfund från 
min sida utan en följd av att svenskan, i 
motsats till grekiskan och en del andra 
språk, saknar ett ord som både kan betyda 
söner och i en utvidgad betydelse även 
innefatta döttrar. Vidare framgår det av 
de uteslutna meningarna, att jag i fråga 
om innebörden av det grekiska uttrycket 
för Guds söner direkt anknyter till kom-
missionens uttalanden. Innebörden av det-
ta uttryck tar jag bara upp på det sättet att 
jag låter kommissionens egna uttalanden 
bilda en utgångspunkt för mitt resone-
mang. Resonemanget rör alltså inte det 
grekiska uttrycket utan har uteslutande 
svenskspråklig innebörd. Det Riesenfeld 
nu skriver om innebörden av det grekiska 

uttrycket kan i sig vara intressant, men 
som kritik av mig är det irrelevant. 

Vårt dagliga bröd 
Mot det jag har skrivit om kommissionens 
ändring av den hävdvunna lydelsen av den 
fjärde bönen i Fader vår riktar Riesenfeld 
invändningen att kommissionens uttalan-
de om den nya lydelsen, sammanfattat i 
orden "Sannolikt avses den följande da-
gen", inte är någon motivering. En liknan-
de invändning framför Riesenfeld även i 
annat sammanhang och tycks fästa stor 
vikt vid den. 

Det är klart att man inte av noterna i 
översättningen eller av dess uppslagsdel 
kan begära att de skall ge någon fullstän-
dig eller ens fyllig motivering. Något så-
dant krav kan inte heller utläsas av min 
artikel. En annan sak är att det eller de 
skäl, som framförs i noter eller uppslags-
del, bör kunna bedömas efter sin innebörd 
och räckvidd. Det är detta jag har gjort 
när jag har yttrat mig om det kommi-
sionen har anfört om ändringen. 

Vad Riesenfeld sedan anför om andra skäl 
till ändringen är förvisso av intresse men 
berör inte framställningen i min artikel. 
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Det föranleder därför här endast en sum 
marisk kommentar. 

Riesenfelds argumentation ger intrycket 
att det nu inom forskningen råder enighet 
om att tolkningen "daglig" är felaktig. Be-
lägg kan emellertid ges för att denna enig-
het långt ifrån är fullständig. Professorn i 
Nya Testamentets exegetik i Lund, Birger 
Gerhardsson, hävdar sålunda i en artikel 
om tolkningen av Fader vår i Svensk Teo-
logisk Kvartalskrift 1978, att det råder så-
dan ovisshet om tolkningen att det nog 
måste till nya textfynd för att man skall få 
full klarhet. Om det "filologiska ärkekrux-
et", som han kallar det, skriver han 
sammanfattningsvis: "Men så besvärligt 
som det här kruxet är, måste man nog vid 
översättning hålla fast vid vår traditionella 
översättning 'vårt dagliga bröd'. 1 utlägg-
ningen får man tala om närmare vad man 
menar." Bo Giertz har i sin översättning 
valt lydelsen "vårt dagliga bröd". 1 sin 
kommentar till Matteusevangeliet redogör 
han för olika tolkningsalternativ och till-
fogar: "översättningen 'daglig' är nog den 
sannolikaste". Särskilt med tanke på dem 
som har en kritisk inställning till Giertz' 
bibelsyn eller hans översättning bör näm-
nas att den moderna norska bibelöversätt-
ningen har valt tolkningen "vårt dagliga 
bröd". The New English Bible (NT kom 
f.f.g. 1961) har översättningen "our daily 
bread" i texten och i en not "Or our bread 
for the morrow". 

Man behöver alltså inte avlägsna sig sär-
skilt långt från Uppsala eller bibelkommis-
sionen för att finna, att det fortfarande 
råder delade meningar om textsättet i frå-
ga. Därav följer en risk för att den bibellä-
sande allmänheten i vårt land i fortsätt-
ningen kan få hoppa hage mellan olika 
tolkningar av bönen om bröd. 

Simon Kananaios, sykomoren 
och Olivberget 
Riesenfeld återger följande uttalande av 
mig: "Mera betänkligt från synpunkten av 

den enfaldige läsarens nytta och förnöjelse 
är att den av Jesu lärjungar som 1917 års 
översättning kallas Simon ivraren nu i 
Matteusevangeliet har fått namnet Simon 
Kananaios". Härtill knyter Riesenfeld 
kommentaren: "Den som skriver så - och 
mer därtill - visar sig ovetande om att det 
grekiska ordet Kananaios inte i någon gre-
kisktalande persons öra under antiken el-
ler i nutiden har kunnat få betydelsen 'iv-
raren' ". 

Som jag har påpekat i min artikel får man 
i en textnot upplysningen att ordet Kana-
naios betyder detsamma som "selot" och 
att läsaren får gå till översättningens upp-
slagsdel för att få reda på vad det ordet 
betyder. Textnoten lyder: "Kananai'os. 
Detta tillnamn är bildat av ett arameiskt 
ord med samma betydelse som 'selot'", 
och i uppslagsdelen finner man uppgiften: 
"Det grekiska ordet 'selot' betyder 'en 
som visar religiös iver', i negativ mening 
'fanatiker' ". 

Riesenfelds metod att ta uttalanden som 
är belagda i vad kommissionen har skrivit 
som anledning till kritik mot mig är onek-
ligen originell. Det får här räcka med den 
kommentaren att det är svårt att föra en 
meningsfull debatt på sådana premisser. 

Vad beträffar ordet mullbärsfikonträd är 
det säkerligen riktigt att ordet är sällsynt 
och relativt nytt i svenskan. Det rör sig ju 
om ett träd, som inte växer i Sverige, och 
som man sällan har anledning att tala om. 
Det oaktat tror jag att man har fullgoda 
skäl att använda det i en bibeltext. Det 
främmande ordet sykomor är dels dubbel-
tydigt när det används utanför det botanis-
ka fackspråket, dels ett ord som många 
svenskar säkert står främmande för. En 
lika enkel som tänkvärd kommentar fick 
jag av en bibelläsare som hade lagt märke 
till termbytet: "Jag vet inte alls hur ett 
mullbärsfikonträd ser ut men jag förstår i 
alla fall att det är ett träd. Nu när det står 
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olivträd, inte ett berg där olja tillverkas. 
Märkvärdigare än så är det nog inte. 

sykomor hat jag ingen aning om vad som 
menas." 

Riesenfeld anser att mitt förord för den 
gamla namnformen Oljeberget rimmar illa 
med vad jag i andra avseenden skriver om 
att texten bör vara begriplig för den vanli-
ge läsaren. 1-lan menar också att min ön-
skan om att få behålla beteckningen Olje-
berget vittnar om "en konservatism till 
varje pris". 

Nu är det väl emellertid så, att man ifråga 
om begriplighet får lägga andra synpunk-
ter på ortnamn än på sakord i allmänhet. 
En önskan att få behålla bibliska namn 
som i Sverige har använts i århundraden 
kan knappast av någon - i varje fall utan-
för bibelkommissionens krets - betecknas 
som "en konservatism till varje pris". 

Att Luther skulle ha skrivit Ölberg för att 
undvika den osköna sammansättningen 
Ölbaumberg förefaller föga mera sanno-
likt än kommissionens påstående att nam-
net Oljeberget skulle bero på en samman-
blandning av snarlika ord för olja och 
olivträd. En närmare till hands liggande 
förklaring är väl att ordet är en bildning av 
samma typ som vinberg. Liksom 'vinberg' 

betyder ett berg som är bevuxet med vin-
stockar och inte ett berg där vin tillverkas, 
betyder 'oljeberg' alltså enligt flera belagg 
ett berg som är bevuxet med oljeträd eller 

Invändingarna i min artikel mot petandet 
på inarbetade ortnamn och personnamn 
grundas för övrigt på åtskilligt annat än 
rent filologiska skäl. Ett huvudmotiv är 
det värde en bevarad historisk kontinuitet 
har även i en biheltext. Vad särskilt gäller 
kontinuiteten i namnskicket hjälper denna 
människorna att orientera sig i landskapet 
och känna igen dem de möter där. Det 
gäller i fråga om det landskap vi vistas i 
och de människor som nu lever där. Det 
gäller nog i minst lika hög grad om de 
bibliska platserna och personerna. 

En summering 
Såsom framgår av min artikel i Språkvård 
2/1982 har jag ansett kommissionens satt 
att lösa uppgiften att skriva en klar och 
lättbegriplig svenska värt allt erkännande. 
Däremot har jag ställt mig kritisk till dess 
förhållande till direktivens föreskrift att 
sambandet med den äldre översättningen i 
möjlig utsträckning skulle bevaras. Med 
olika exempel har jag belyst typer av fall 
där det kan ifrågasättas om inte detta sam-
band eller sambandet med annan språklig 
tradition hade bort bevaras bättre. Vad 
Riesenfeld nu har yppat om det som döljer 
sig under ytan förstärker intrycket att ön-
skemål om sådant samband har spelat en 
underordnad roll i översättningsarbetet. 
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Litteratur 

Språk i Norden 1982 
Huvudtemat i Språk i Norden 1982, de 
nordiska språknämndernas gemensamma 
årsskrift, är isländskans och färöiskans 
ställning och roll i det övriga Norden. Bo-
ken innehåller vidare en betraktelse ur 
språklig synpunkt över finnarna i det nor-
diska samarbetet, en uppsats om idéer och 
motiveringar inom de senaste hundra 
årens nordiska språkplanering, en uppsats 
om grannspråksundervisningen i skolan 
samt de sedvanliga redogörelserna för de 
nordiska språknämndernas verksamhet 
och det nordiska språksamarbetet, kortare 
anmälningar av nyutkommen litteratur av 
intresse för språkvården och listor över 
nya ordböcker. 

Boken har nummer 71 i Svenska språk-
nämndens skriftserie. 154 s. Pris 30 kronor 
inkl. moms. Språk i Norden kan beställas 
direkt från Svenska språknämnden. 

Isländskan, färöiskan och Norden 
Ordföranden i den isländska språknämn-
den, docent Baldur J6nsson, skriver om 
isländskans ställning och roll i det nordis-
ka samarbetet. Den som väntar sig ett 
konventionellt nordiskt anförande om is-
länningarnas självklara, om än inte iögo-
nenfallande plats i den nordiska språkge-
menskapen får här något nytt att tänka på. 

Island torde i förhållande till sin folk-
mängd vara den av de nordiska nationerna 
som i störst utsträckning ägnar sig åt det 
institutionahserade nordiska samarbetet. 
Andå sker detta samarbete på i islän-
ningarnas ögon ytterst orättvisa villkor. 
Förutsättningen är att islänningarna an-
vänder ett av de tre språken danska, nor-
ska eller svenska, språk som måste läras 
och som framför allt inte hanteras med 
samma säkerhet som modersmålet, medan 
danskar, norrmän, svenskar och finlands- 

svenskar kan tala fritt och ohämmat sina 
egna tungomål. Ytterligare satsning på un-
dervisningen i danska på Island tycks inte 
vara populärt: ett språk för en liten nation 
är nog, man behöver inte andra små natio-
ners språk därtill. 1 den mån man behöver 
ett annat språk är det enligt många islän-
ningars åsikt engelska, som är nyckeln till 
stora världen. 1 alla händelser behöver nu 
inte islänningarna, anser Baldur Jönsson, 
ytterligare gå de andra nordiska nationer-
na till mötes genom att lära sig deras 
språk, utan tvärt om vore det dags att 
övriga nordbor görs mer förtrogna med 
isländska. Detta skulle kunna ske, säger 
han, genom att islänningarna utnyttjar alla 
tillfällen att använda sitt eget språk i det 
nordiska samarbetet, att det isländska al-
fabetet och elementa i isländskt uttal lärs 
ut i skolorna liksom att reglerna för det 
isländska namnskicket presenteras där. 
Ökad undervisning i isländska och en om-
fattande satsning på ordböcker skulle inte 
heller vara i vägen. 

De här föreslagna åtgärderna räcker 
dessvärre inte långt. Steget är stort till en 
någorlunda användbar hörförståelse i is-
ländska, det vet varje sann dyrkare av 
Island och isländskan. Men islänningarna 
har, frivilligt eller under tvång, fått gå bra 
mycket längre i motsatt riktning. Det är 
förvisso inte svårt att hysa förståelse för 
deras synpunkter på språkanvändningen i 
det nordiska samarbetet. 

Färingarnas förhållande till danskan är 
delvis annorlunda än islänningarnas. Med 
den starka ställning som danskan fortfa-
rande har på Färöarna och inom Färöar-
nas förvaltning är detta språk för färingar-
na en självklarhet på ett helt annat sätt än 
för islänningarna. Sedan färöiskan änt-
ligen fått sitt eftersträvade erkännande 
som officiellt språk på Färöarna har hela 
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den färöiska språkfrågan liksom inträtt i 
ett stadium av likgiltighet, skriver chefen 
för avdelningen för färöiska vid Färöarnas 
Akademi, Jöhan Hendrik W. Poulsen. 1 
alla frågor som rör förhållandet till Dan-
mark och danska myndigheter skriver man 
på danska - färingar kan ju i alla händelser 
danska, men det saknas kanske ändå i det 
avseendet en viss stolthet från färöisk sida, 
menar författaren. Danska myndigheter 
på Färöarna vänder sig alltfort till den 
färöiska allmänheten på danska, och över 
huvud taget finns det från dansk sida 
knappast någon benägenhet att uppmärk-
samma färöiskan, utom när det kommer 
till sådana livets väsentligheter som hand-
has av det privata näringslivet, t.ex. ut-
skeppningen av alkoholhaltiga varor till 
Färöarna. En av vinfirmorna i Köpen-
hamn både svarar i telefon och tillhanda-
håller beställningsblanketter på färöiska. 

Liksom isländskan är färöiskan inte ome-
delbart förståelig för övriga nordbor. Inte 
heller kan färingar och islänningar prob-
lemfritt tala sitt eget språk med varandra 
och bli förstådda, utan utbytet sker van-
ligtvis med hjälp av danskan. Däremot 
kan islänningar och färingar skriftligen 
umgås med varandra på sina modersmål, 
eftersom den färöiska skriftbilden är starkt 
avhängig av den isländska. 

Om isländskans och färöiskans ställning 
och roll i det övriga Norden, framför allt 
inom den högre undervisningen, skriver 
professor Gun Widmark. Studiet av is-
ländskan, enkannerligen fornisländskan, 
tog i Sverige sin början under stormaktsti-
den, då landet girigt sökte allt som kunde 
skänka det en stolt forntid. Isländskans 
ställning i Sverige, Norge och Danmark 
blir inte mindre väl befäst under 1800-
talets nordiska idealism, och den har i Sve-
rige stått sig till in på 1950-talet, då isländ-
skan fortfarande utgjorde en obligatorisk 
del i modersmålslärarutbildningen. 1 da-
gens lärarutbildning har isländskan inte 
längre någon plats, men den kan studeras 

som chlkurs inom ämnet nordiska språk. 
Vid alla svenska universitet ges också re-
gelbundet undervisning i nyisländska. En 
liknande tillbakagång för studiet av den 
klassiska isländskan har skett i Danmark, 
medan studier av både forn- och nyisländ-
ska i norsklärarutbildningen fortfarande 
har en garanterad, om än försvagad posi-
tion. 1 Finland ingår en kurs i fornisländ-
ska redan på motsvarande 2-betygsnivån i 
studierna i nordisk filologi. 

Färöiskan, som hittills studerats mera till-
fälligt allt efter intresse och tillgång på 
lärare, har börjat röna ett låt vara osyste-
matiskt, men dock nymornat intresse i 
Sverige och Finland, vilket tar sig uttryck i 
exkursioner, kurser, avhandlingar och bil-
dandet av föreningar. 1 Danmark, där 
man kanske skulle förvänta sig en starkare 
tradition för studier i färöiska, är det bara 
Odense universitet som ger möjlighet till 
mer vittgående studier i språket. 

Öspråkens största betydelse för det övriga 
Norden är i dag enligt Gun Widmark den 
roll de kan spela som mönster för en 
språkutveckling som tjänat begriplighe-
ten. Vad isländskans sätt att hantera och 
översätta främmande ord betyder ur de-
mokratisk synpunkt vore, menar hon, för 
oss övriga nordbor värt att undersöka när-
mare. 

Finnarna och Norden 
Den språkliga obalans som islänningarna 
är drabbade av i det nordiska umgänget är 
förvisso inte mindre för finnarna. "Det är 
som om en handikappad skulle tävla med 
fullt friska" har en finsk forskare uttryckt 
det. Att lära sig svenska - eller ett annat 
germanskt språk - kräver för en finne en 
mycket större arbetsinsats än för en 
svensk att lära sig engelska (eller för en 
islänning att lära sig danska). Och finnars 
svårigheter att uppfatta talad danska är 
både kända och erkända. Å andra sidan är 
finnarna mycket angelägna att delta i det 
nordiska samarbetet. Pirkko Ruotsalai- 
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nen, ledare för Nordiska språk- och infor-
mationscentret i Helsingfors, diskuterar 
på vilket sätt språksvårigheterna gestaltar 
sig och ger förslag till åtgärder för att så 
långt möjligt komma förbi dem. Här ingår 
forskning om språkinlärning och om vad 
som skapar språksvårigheter, utbildning, 
särskilt återkommande sådan, vädjan till 
övriga nordbor att tala "nordiskt" och 
framför allt inte för fort, ett mer frekvent 
bruk av tolkning, något som bryter den 
finska tystnaden och som har visat sig ska-
pa ett mycket bättre utbyte mellan finnar-
na och övriga nordbor, och sist men inte 
minst en ökad insikt om vilka grundvalar, 
annat än de språkliga, som den nordiska 
gemenskapen vilar på. 

Nordisk språkplanering under 100 år 
Professor Bengt Loman bidrar med en in-
nehållsrik och intressant uppsats om "idé-
er och motiveringar i nordisk språkplane-
ring under de senaste hundra åren". Han 
tecknar här de samnordiska språksträvan-
denas historia från skandinavismens ti-
devarv, som avsatte olika förslag till hur 
den samnordiska tanken skulle realiseras, 
över det slutande 1800-talet, då det dansk-
norsk-svenska språkliga och litterära utby-
tet var verkligt och självklart i många och 
tongivande kretsar, genom vågdalen efter 
unionsupplösningen då nationalism ersät-
ter nordism, över Sven Clausens språktill-
närmningsprogram och 1940-talets nytän-
da nordiska samhörighetskänsla, som re-
sulterade i språknämnder med nordiskt 
språksamarbete bland arbetsuppgifterna, 
och fram till dessa språkorgans nordiska 
verksamhet i dag. Han belyser också den 
samnordiska tankens ställning under den 
norska språkutvecklingens olika faser, hur 
strävan efter förnorskning kan både 
främja och motarbeta en tillnärmning till 
danskan och svenskan och vidare hur de 
samnordiska strävandena i Danmark efter 
landets anslutning till EG nu kolliderar 
med internationella intressen. 

Grannspråkundervisning 
En faktor som inte får förbises när man 
vill mäta intresset för Norden är den plats 
grannspräksundervisningen tar. Dessvärre 
har grannspråksundervisningen en rätt 
oklar plats i de nordiska ländernas läro-
planer, skriver lektor Svenn Fosseng. Han 
bemöter i sin uppsats både direkt och indi-
rekt åsikterna om tom gemenskap och 
grannspråksundervisningens umbärlighet 
genom att peka på hur de nordiska kon-
takterna i fråga om förvaltning, näringsliv 
och arbetsmarknad blir allt intensivare och 
att skolan här har en uppgift och inte får 
hamna på efterkälken, vilket den nu tycks 
vara på väg att göra. Fosseng diskuterar 
läroplaner, undervisningsmetoder och oli-
ka slag av lärarutbildning samt redogör för 
några nyligen producerade samnordiska 
läromedel. 

Catharina Grönhaum 

Ordbildning och ordanalys 
Få delområden av språkbeskrivningen är 
så sammansatta som ordbildningsläran. 
Vill man beskriva hur ord bildas måste 
man ta hänsyn till ordens form och till 
deras betydelse, och då helst från en paral-
lell semantisk och syntaktisk analys. 
Därutöver är det ofta av självklart intresse 
att klargöra ordens ursprung och motsva-
righeter i andra språk. Denna sammansat-
thet i ordbildningsläran kommer mycket 
klart fram i Olof Thorell Svensk ord bild-
ningslära (Esselte studium, 180 s., ca 115 
kr). Detta arbete är en fortsättning på den 
beskrivning av svenska språket som förfat-
taren, tidigare universitetslektor i nordis-
ka språk i Uppsala, 1973 inledde med 
Svensk grammatik. De bygger båda på 
författarens långa och gedigna erfarenhet 
som pedagog. 

"1 begynnelsen var ordet" - med detta 
citat inleder Olof Thorell Svensk ordbild-
ningslära, och efter ett klarläggande av 
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vad vi egentligen menar med ett ord redo-
visas fortsättningsvis i bokens inledning ut-
gångspunkterna för beskrivningen av hur 
ord bildas. Thorell visar här kortfattat 
men klart att vi måste beakta språket som 
system - vilka medel står oss till buds att 
bilda ord - men också språket som norm - 
vilka av de föreliggande medlen bör an-
vändas i en viss språksituation. Här dekla-
rerar han också att det han vill ge är en 
renodlad framställning av den nutida sven-
ska ordbildningen grundad på vår "intui-
tiva känsla för språket", där de historiska 
kriterierna ges en mycket underordnad 
roll. Dock ges här i bokens inledningska-
pitel även en kortfattad men innehållsrik 
redovisning av det svenska ordfärrådets 
ursprung. Efter en översikt över de cent-
rala ordbildningstyperna, som närmast är 
att betrakta som ett klargörande av olika 
centrala ordbildningstermer, avrundas 
detta inledande kapitel med en diskussion 
av de speciella analysproblem som gre-
kisk-latinska ord som kostnonaut, asocial 

och transfusion medför. 

Formanalys 
Huvudframställningen i Svensk ordbild-
ningslära är uppdelad i åtta kapitel med 
rubrikerna: Sammansättning, Prefixavled-
ning, Suffixavledning - inledning, Suffix-
avledda substantiv, Suffixavledda adjek-
tiv, Suffixavledda verb, Suffixavledda 
adverb och Kortord. De flesta delavsnit-
ten är uppbyggda efter en och samma mo-
dell: en inledande översikt med termför-
klaringar och termdiskussioner, formanalys 
och semantisk-syntaktisk analys. Liksom i 
Svensk grammatik är en av de stora för-
tjänsterna i Svensk ordbildningslära 
strävan till fullständighet och därmed en 
ofta långtgående kategoriuppdelning. Ett 
belysande exempel är här avsnittet om för-
ledens fogeform vid sammansättningar, ett 
avsnitt som utgår från förledens höjnings-
typ. Det stora problemet - inte minst för 
vänner av språklig ordning - är här om 

man skall ha ett -s- i sammansättnings-
fogen eller ej. Thorell visar att fördelning-
en inte alls är så slumpartad som det 
ibland sägs, även om han för den stora 
gruppen med enstaviga substantiv på kon-
sonant i förleden naturligt nog konstaterar 
att det finns tendenser, inte ett enhetligt 
mönster. Här saknar man dock, inte minst 
ur språkvårdssynpunkt, en diskussion av 
de fall där ett ord kan tänkas uppträda 
både med och utan -s-, exempelvis det ofta 
diskuterade tidpian - tidsplan. Man kunde 
också möjligen på vissa punkter efterlysa 
en mer djupgående analys. Varför får vi 
fågeljakt - rovfågelsjakt men titelblad - 

smutstitelbiad? Kanske borde den frågan 
ställas samman med frågan om haplografi 
inom ordbildningen, dvs, det stavelsebort-
fall som brukar få förklara grundlag! bered-

ningen som bildat av *grundIags/lagbered 

ningen? 

Betydelseanalys 
Den formella ordbildningsanalysen brukar 
inte bereda några större problem, möj-
ligen med undantag för vissa detaljer. 
Desto mer svårgripbar och 1 många styc-
ken också kontroversiell är då den seman-
tiska analysen. Det är nog också en av de 
djupast rotade lingvistiska myterna att det 
måste råda en och samma betydelserela-
tion mellan för- och efterled eller mellan 
bas och avledningsändelse. Detta trots så 
uppenbara "undantag" som bilförare - bil-

motor - bilresa eller målare - kikare. Tho-
rells detaljerade uppdelningar och rika ex-
emplifieringar är här mycket klargörande, 
och detta gäller både för sammansättning-
ar och avledningar. 1 sin betydelseanalys 
utgår han genomgående frän omskrivning-
ar i frasform, något som inte minst peda-
gogiskt torde ha stora förtjänster. På så 
sätt kan han klart visa både systematiken 
bakom ordbildningen och de många olik-
artade betydelsenyanser som exempelvis 
ett enskilt suffix kan upphära. Det vore 
förvånansvärt om man på varje punkt 
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skulle instämma i författarens analyser, 
men undantagen är få och gäller då enskil-
da ord, aldrig principerna. Ett exempel: 
en fonetiker är inte bara en 'person som 
studerar fonetik' utan snarast en 'person 
som ägnar sig åt fonetik' - alltså en onö-
digt snäv avgränsning hos Thorell. 

Analysproblem 
Vissa ordbildningstyper har på olika grun-
der rönt en hel del uppmärksamhet, exem-
pelvis därför att de är svåranalyserade el-
ler därför att de uppfattas som störande i 
språksystemet. Sådana bildningar är till 
exempel verb avledda av sammansatta 
substantiv, såsom hälsningstala till häls-
ningstal, och de regressiva (retrograda) 
verbbildningarna, såsom polisulreda till 
substantivet polisutredning. Båda dessa ty-
per behandlas utförligt i Svensk ordbild-
ningslära. Thorell visar att de betydelse-
mässigt måste tolkas olika, 'hålla häls-
ningstal' men 'göra en polisutredning av', 
och även att vi måste se bildningarna som 
gående i den riktningen från substantiv till 
verb, inte som det vanligen är från verb till 
substantiv. Vi kan omskriva intelligenstesta 
som 'göra intelligenstest' och önsketänka 
som 'hänge sig åt önsketänkande', medan 
intelligenstest måste tolkas som 'test avsett 
att mäta intelligens' och önsketänkande 
som 'tänkande av önskekaraktär' och inte 
kan omskrivas med hjälp av verben. Ett 
viktigt påpekande är också att de regres-
siva verhen som regel har en mer specifik 
betydelse än motsvarande verbfras. Ett 
bland många exempel är handplocka som 
måste utgå från participet han dplockad 
'utvald med omsorg', inte från frasen ploc-
ka för hand, som ju enbart kan ha en 
konkret betydelse. 1 vissa fall vill man nog 
ändå ifrågasätta om en verbfras inte spelar 
en viss roll. Det gäller exempelvis sådana 
verb som valsamverka 'samverka vid ett 
val', tankeläsa 'läsa någons tankar' och 
ugnssteka 'steka i ugn'. 

Produktivitet och nyord 
"Att de produktiva ordbildningstyperna 
står i centrum i en synkroniskt inriktad 
ordbildningslära" slås fast redan i det inle-
dande avsnittet i Svensk ordbildningslära. 
Inte minst i den, som redan påpekats, rik-
liga exemplifieringen har den principen 
följts på ett föredömligt sätt. En stor del 
av exemplen är sena nybildningar, och 
Svenska språknämndens samlingar har up-
penbarligen varit en tacksam källa att ösa 
ur. Från språkvårdssynpunkt kunde man 
naturligtvis i och för sig i vissa fall önska 
en utförligare behandling. Det gäller ex-
empelvis adjektivsuffixet -bar, som är 
mycket brukat för att uttrycka möjlighet, 
t.ex. stapelbar och daterbar. Det är dock 
inte alltid självklart om avledningen skall 
ske till verbet eller till ett av detta avlett 
substantiv, t.ex. påverkbar men avverk-
ningsbar. Ett känt fall är förnybar - förny-
elsebar (där bl.a. språknämnden rekom-
menderat förnybar). En utförligare be-
handling skulle dock säkerligen totalt ha 
sprängt bokens redan mycket vida ramar. 
En annan ordtyp som gärna uppmärksam-
mas, inte minst på grund av sin ohämmade 
produktivitet, är kortorden, och dessa 
ägnar Thorell ett särskilt kapitel med un-
derrubrikerna ellipser, stympningar och 
initialord (stereo - stereoanläggning, rea - 
realisation och TNC - Tekniska nomenk-
laturcentralen). 

Svensk ordbildningslära är skriven av en 
rutinerad pedagog. Detta märks inte minst 
på den välgenomtänkta uppläggningen 
med rikliga begreppsförklaringar, klara 
regler och många exempel - även sådana 
som läsaren själv tvingas tänka över. Som 
framgått kan man ha avvikande mening 
om enskilda detaljer, men huvudintrycket 
är att Svensk ordbildningslära är ett väl-
kommet och värdefullt komplement till 
Svensk grammatik. Den sägs i första hand 
vara tänkt för universitetens grundutbild-
ning och för detta ändamål kompletteras 
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den av ett ännu så länge endast stencilerat 
övningsmaterial. Men många språkintres-
serade kommer också att använda den 
som en uppslagsbok i ordbildningslära, 

och för det ändamålet kompletteras den 
av en selektiv men fyllig litteraturförteck-
ning samt ett sak- och ett morfemregister. 

Per A. Pettersson 

Språkvård 1983 
Tidskriften Språkvård kommer att utges med fyra nummer 
också under 1983 (nittonde årgången). Prenumerationspriset 
för 1983 är 32:50 kronor vid prenumeration direkt hos Sven-
ska språknämnden, Birger Jarigatan 9, 11145 Stockholm 
(postgiro 197475-7; bankgiro 376-7258). Prenumerationsav-
giften för 1983 bör helst vara inbetald före utgången av febru-

ari 1983. 

Alla tidigare årgångar kan fortfarande fås från Svenska språk-
nämnden. För årgångarna 1965-1972 är priset per årgång 12 
kronor, för 1973-1975 är det 15 kronor per årgång, för 1976-
1979 är det 22 kronor per årgång och för 1980-1982 är det 
27:50 kronor per årgång. 1 viss utsträckning kan också enstaka 
nummer av tidskriften fås direkt från nämnden. Priset är då 
6:50 per nummer för årgångarna 1965-1979 och 7:50 per 
nummer för årgångarna 1980-1982. 1 alla här angivna priser 
är moms inkluderad. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har 
frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok över svenska språket; 
SAOL = Svenska Akademiens ordlista, tionde upplagan, om 
inget annat anges. 

Delade meningar 
Hur förklarar man det egendomliga förhål-
landet att man kan säga att meningarna är 
delade och mena något helt annat än om 
man säger att man delar någon mening? 

Verhet dela har som så många andra vanli-
ga svenska ord flera huvudhetydelser. Det 
kan betyda "sära eller skilja åt i delar, 
uppdela" o.d. (dela en tårta i åtta bitar), 
det kan betyda "skifta, fördela" (dela sin 
tid mellan arbete och nöjen) och "skifta så 
att var och en får sin del av något" (vifick 
en apelsin att dela), och det kan också 
betyda "ha eller göra eller hysa något ge-
mensamt med någon annan, ha eller få del 
i något, ta del i, vara med om". Den sista 
av dessa betydelser utgår troligen från den 
närmast förut nämnda. Man kan ta fallet 
med apelsinen. De som fick en apelsin att 

dela kan också sägas "dela en apelsin med 
varandra" - de har då tillsammans en 
apelsin och om man går vidare kan man 
säga att de "delar varandras apelsin". 

När man delar någons mening används 
dela i den senaste av de nyss nämnda bety-
delserna. Man kan också dela åsikter, upp-
fattningar, farhågor, betänkligheter, nå-
gons entusias,n osv. Samma grundbetydel-
se som i dessa fall har dela också ifall som 
dela säng med någon, dela äran med nå-
gon, dela ljuvt och lett, delad glädje är 
dubbel glädje. Liksom när man "delar nå-
gons mening" är det ju i dessa fall inte 
fråga om någon oenighet eller söndring 
utan tvärtom om gemenskap, samhörig-
het. 

När meningarna är delade eller delar sig 
har dela ytterligare en annan betydelse, 
nämligen "söndra, splittra". Det innebär 
alltså att uttrycket meningarna är delade 
betyder att två eller flera parter inte delar 
varandras mening, vilket ju kan tyckas 
egendomligt. Men orsaken är alltså att 
verbet dela kan ha flera olika betydelser. 
Samma förhållande gäller motsvarande 
verb i andra språk, t.ex. danskan, norskan 
och tyskan, och varken i svenskan eller 
dessa andra språk vållar detta några pro-
blem eller missförstånd. 

Vad gäller 
1 stället för uttrycket i vad det gäller . 
används numera ofta enbart vad gäller, 
t.ex Vad gäller lönerna är parterna eniga. 
Kan detta förkortade uttryck godtas i vår-
dat skriftspråk? 

1 vad det gäller ....r ett gammalt och helt 
korrekt uttryck, som väl snarast hör hem-
ma i kanslispråk och liknande mera stela 
språkformer. Detta uttryck har redan för 
länge sedan också fått den förkortade 
formen vad gäller (Vad gäller skatterna 
föreslår regeringen ...). Denna kortare 
form har språkmän tidigare klandrat så-
som ologisk och felaktig, men det har inte 
hjälpt - den har levt vidare med friskt liv 
och praktiskt taget trängt ut frasen i vad 
det gäller. Den har därmed visat sin funk-
tionsduglighet, trots att den kan sägas vara 
logiskt otillfredsställande. Uttrycket borde 
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ju kräva en preposition före ordet vad. 
Detta vad kan ersätttas med "det som", 
och då kunde man tycka att det borde heta 
"i vad (det som) gäller .... men språket 
är inte alltid logiskt på detta enkla sätt, 
framför allt inte i fasta uttryck och fraser. 

Vad gäller är ett fast uttryck som det inte 
finns anledning att analysera logiskt och 
grammatiskt, lika litet som det finns an-
ledning att närmare fästa sig vid betydel-
sen hos likvärdiga uttryck som beträffan-
de, angående, rörande. Uttrycket vad gäl-
ler måste anses som korrekt i alla former 
för skriftspråk. Det är ett uttryck som är 
jämförbart med allmänt godtagna uttryck 
som vad mig angår, vad det beträffar. 

Höra av sig 
1 den av språknämnden utgivna Svensk 
handordbok står det att det är felaktigt att 
säga han hörde inte av sig och att det i 

stället bör heta han hördes inte av eller han 
lät inte höra av sig (lät sig inte avhöra), 
men uttryck som han hördes inte av tycks 
vara de vanligaste numera. Kan detta ut-
tryckssätt nu godkännas? 

Ja, det kan det. Skulle Svensk handord-
bok ha getts ut för första gången nu i 
stället för 1966, hade man knappast utfär-
dat någon generell varning mot uttrycks-
sättet han hördes inte av. Erik Wellander 
bedömde detta fall ungefär som Svensk 
handordbok i tidigare upplagor av Riktig 
svenska. 1 den fjärde upplagan 1973 säger 
Wellander att han i vissa fall ändrat upp-
fattning sedan första upplagan 1939. Han 
skriver: "1 Riktig svenska måste på grund 
av förskjutningar i språkkänslan omvärde-
ringar ske." Ett av hans exempel är just 
uttrycket höra av sig. Wellander skriver: 
"År 1939 varnades för oskicket att i såda-
na förbindelser som låta höra av sig och 

låta påskina tappa bort låta. Nu möter 
exempelvis höra av sig så ofta även i vår-
dade stilarter att varningen i varje fall 
måste få en annan form." Vilken form en 

eventuell varning skulle få, nämner Wel-
lander tyvärr inte. 

Konstruktionen låta höra av sig är den 
äldsta. Det är också den enda som nämns i 
SAOB, där artikeln höra är tryckt 1932. 
Antingen var det kortare uttryckssättet, 
hör av dig snart osv., inte känt för ord-
boksredaktionen i början av 1930-talet, el-
ler också var det så pass ovanligt att det då 
bedömdes som ett mera tillfälligt fel. Det 
är rent allmänt så att det är först när gram-
matiker och ordboksförfattare på allvar 
börjat påpeka att ett visst språkbruk är 
felaktigt som man kan vara ganska säker 
på att detta språkbruk har nått en viss och 
inte obetydlig utbredning. 

Under det senaste halvseklet har emeller-
tid låta allt oftare och hos allt flera för-
svunnit i det här uttrycket. Det verkar som 
om nu typen hör av dig snart, jag skall höra 
av mig i morgon är den vanligaste. Allt 
färre svenskar tycks finna detta uttrycks-
sätt utan låta egendomligt eller felaktigt. 

Att det har gått så visar att uttrycket fun-
gerar bra utan låta. Det finns andra likar-
tade fall. Ett vanligt sådant är verbet klip-
pa sig som oftast betyder inte "klippa sig 
själv" utan "(gå till en frisör och) låta 
klippa sig". 

Det är inte rimligt att längre hävda att det 
skulle vara felaktigt att säga t.ex. hör av dig 

snart. Det kan visserligen te sig egendom-
ligt att vi vid sidan av varandra då har två 
konstruktioner som Jag hör av mig i mor-
gon och Du hör av mig i morgon med 
ungefär samma innebörd, men det kan 
knappast vålla någon olägenhet. Bägge ut-
trycken är vart och ett på sitt sätt entydiga. 

Givetvis är och förblir det dock också rik-
tigt att använda den äldre (och mera logi-
ska) konstruktionen med låta, men den 
konstruktionen börjar nu bli så ovanlig att 
det kanske snart blir så att det i stället är 
den som väcker undran och uppmärksam-
het. 
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Dödsort? 
Den plats där någon är född kallar man 
hans födelseort. Men vad skall man kalla 
den plats där någon dött? Kan man an vän-
da ordet dödsort? 

Något ord dödsort tycks inte finnas uppta-
get i svenska ordböcker, inte ens i SAOB. 
Det tyder på att ordet, om det över huvud 
taget har använts i svenskan, måste vara 
mycket sällsynt. 

Om tidpunkten för någons död har vi se-
dan århundraden ord som dödsdag, döds-
stund, dödsår. På liknande sätt kan natur-
ligtvis dödsort (efter mönster av födelse-
ort) användas om den ort eller plats där 
någon dött. Det är ett helt korrekt bildat 
ord, som man kan ha behov för. Det att 
ordet inte finns i olika svenska ordböcker 
och ordlistor innebär självfallet inte att det 
skulle vara oriktigt. 

V och w 
1 en av Standardiseringskornmissionen ut-
färdad standard (SS 03 81 04) sägs bl.a. att 
ord och namn som börjar med (eller inne-
håller) bokstaven w skall sorteras för sig 
och skiljas från ord med v, dvs, att w och v 
skall betraktas som två helt skilda bok-
stäver vid all alfabetisering. Ar det anled-
ning att inrätta t. ex nya register - och sorte-
ra om gamla - efter rekommendationen i 
den angivna standarden? 

Nej. 1 svenskan är ju v och w att betrakta 
som grafiska varianter av ett och sam-
ma bokstavstecken, inte som tecken för 

skilda ljud (som t.ex. i tyskan och engels-
kan). 

Det normala i svenska alfabetiska register 
har sedan länge varit att v och w sorteras 
tillsammans. Så görs det t.ex. i SAOL, där 
watt kommer omdelbart efter varikansk, 
wc efter vaxning och weekend efter vedisk 
osv. Orden på w i SAOL kommer alltså i 
samma serie som orden på v, och dessutom 
är det så att som "rubrik" för hela v-
avsnittet används endast bokstaven V. 
Samma system används t.ex. i de svenska 
telefonkatalogerna och normalt i biblio-
tekskataloger o.d. 

Att ändra detta för de flesta svenskar helt 
självklara system skulle medföra betydan-
de olägenheter. Tydligast ser man olägen-
heterna när det gäller alfabetisering av 
släktnamn. 1 svenska släktnamn är ju be-
gynnelsebokstäverna V och W endast att 
betrakta som historiskt eller kanske tom. 
estetiskt betingade varianter. Man kan 
heta både Vinter och Winter, både Vest-
berg och Westberg osv. Att placera in så-
dana namndubbletter på skilda håll i alfa-
betiska förteckningar vore ytterst oprak-
tiskt. 

Vi bör i svenska alfabetiska förteckningar 
av alla slag fortsätta med att hålla samman 
ord på V och ord på W i en serie. Att man 
i t.ex. tyskan och engelskan gör på ett 
annat sätt är ju självklart, eftersom de två 
bokstäverna där står för olika ljud. Det 
vore ett slags falsk internationalisering att 
bryta mot den i svenskan naturliga och 
hävdvunna alfabetiseringsprincipen. 
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