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Bertil 	 Adam och Eva i ny språkdräkt 
Albrektson 

Varför översätter man Gamla testamentet på nytt? Professor 
Bertil Albrektson diskuterar här exempel på olika skäl till 
detta. Det finns problem både med och i grundtexten, vilken 
version som kan anses vara den ursprungliga och vad olika 
uttryck egentligen betyder. Dessutom har svenska språket 
förändrats och stilar förskjutits. Artikeln återger författarens 
föredrag vid Språknämndens årsmöte i oktober 1989. 

För inte så länge sedan var jag på en 70-
årsuppvaktning, och då råkade jag hamna 
bredvid en person som jag aldrig hade 
träffat förr. Vi förhörde oss litet trevande 
om varandras yrke. När jag bekände att 
jag om dagarna sitter och försöker över-
sätta Gamla testamentet till svenska, sva-
rade min bordsgranne med som det före-
föll uppriktig förvåning: "Men är inte det 
redan gjort?" 

Han hade förstås rätt. Det är redan 
gjort, tom. flera gånger om. Under åt-
skilliga sekler har många flitiga skräddare 
i detta land sömmat på nya kläder åt 
Adam och Eva, Moses och David, Debora 
och Ester - eller ibland gjort ändringar på 
slitstarka gamla plagg. Det är en lång och 
intressant historia, som vi inte hinner syss-
la med i dag; det skulle kräva en egen 
föreläsning. Men om det är något som de 
svenska bibelöversättningarnas historia lär 
oss, så är det att översättningar åldras. 
Det som var modernt blir gammalmodigt, 
det som var tydligt och klart blir med tiden 
dunkelt och svårbegripligt, det som en 
gång var enkelt och naturligt kan så små-
ningom låta tillkrånglat och högtidligt och 
uppstyltat. Ett översättningsarbete kan 
aldrig göras en gång för alla. Alla språk 
lever och förändras, och därför måste 
gamla översättningar ersättas av nya, om 
den ursprungliga verkan, det intryck tex-
ten gjorde från början, inte skall förändras 
och förvanskas. 

Men det svenska språkets utveckling är 
inte det enda skälet till att man med jämna  

mellanrum behöver nyöversätta bibeln. 
Också på grundspråkssidan sker det för-
ändringar: den hebreiska språkvetenska-
pen gör framsteg, nya rön löser gamla gå-
tor i texterna, nya handskriftsfynd ger oss 
möjligheter att komma ett steg närmare 
bibeltextens ursprungliga lydelse. Vår nu-
varande version av Gamla testamentet, 
den som vi har i kyrkobibeln 1917, den 
tillkom i huvudsak under 1880- och 1890-
talen, och det är klart att ett helt århund-
rades forskningar har lärt oss mycket som 
hjälper oss att på åtskilliga punkter förstå 
bibeltexterna bättre än vad våra före-
gångare kunde göra. 

Önskemålen om en ny bibelöversättning 
har alltså kunnat motiveras både med bi-
belforskningens framsteg och med vårt 
eget språks utveckling. Och därför tror jag 
att det är lämpligt att jag, när jag nu skall 
försöka presentera översättningsarbetet, 
först säger något om problem i grundtex-
ten, i Gamla testamentets hebreiska origi-
nal, innan jag kommer in på den svenska 
språkdräkten. 

Problem med grundtexten 
Då ställs vi allra först inför frågan: vilken 
text är det som skall översättas? 

Kanske frågan kan verka en smula 
egendomlig. Är det inte självklart att 
Gamla testamentets hebreiska originaltext 
och ingenting annat skall återges? Jo, men 
tyvärr är saken inte riktigt så enkel som 
det kan låta. När vi har att göra med 
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litteratur från antiken, litteratur som un-
der hela den långa perioden före bok-
tryckarkonstens uppfinning bevarades ge-
nom att skrivas av för hand, får vi alltid 
räkna med att olika manuskript och text-
traditioner uppvisar större eller mindre av-
vikelser från varandra. Och om det då står 
på ett sätt i vissa handskrifter och på ett 
annat sätt i andra, blir översättarna natur-
ligtvis tvungna att välja: vilken text skall 
de återge? 

Frågan om textvarianterna kan sägas 
vara ganska teknisk och speciell. Men sa-
ken har faktiskt också ett mera allmänt 
intresse. Det beror på att de principer som 
gäller för nyöversättningen är annorlunda 
än de som tillämpas i vår nuvarande kyr-
kobibel. Våra direktiv säger att "den nya 
översättningen, i motsats till den nu gäl-
lande, skall baseras på en text som har 
fastställts enligt gängse textkritiska reg-
ler". Vad innebär detta? 

När man utarbetade den gammaltesta-
mentliga delen av det som skulle bli kyr-
kobibeln 1917, valde man att strikt hålla 
sig till den version av det hebreiska origi-
nalet som brukar kallas den masoretiska 
texten. Det är den textform som fick sin 
slutgiltiga utformning av judiska lärde un-
der tidig medeltid och som föreligger i 
handskrifter från 900-talet e.Kr. och fram-
åt. Att denna sena judiska standardtext 
måste läggas till grund för varje översätt-
ning av Gamla testamentet är en självklar-
het: den är den enda fullständiga version 
vi har kvar av den hebreiska grundtexten. 
Frågan är alltså inte om en översättning 
skall baseras på den masoretiska texten 
utan om den - som kyrkobibeln 1917 - 
skall baseras enbart på den masoretiska 
texten eller om annat material också skall 
beaktas. Det finns nämligen textvarianter 
bevarade, avvikande läsarter som ibland 
kan representera en ursprungligare text på 
ställen där den masoretiska texten är för-
vanskad genom avskrivares misstag. Dessa 
variantläsarter finns bevittnade dels direkt 
i gamla hebreiska handskrifter, dels mdi- 

rekt genom mycket tidiga översättningar 
av Gamla testamentet, som kan återgå på 
andra hebreiska textformer än den som 
den masoretiska texten representerar. 

Bland äldre hebreiska handskrifter är 
det givetvis de berömda Dödahavsrullarna 
som intar rangplatsen. Dessa fynd från 
grottorna i Qumran kan dateras till år-
hundradena kring vår tideräknings början, 
och genom dem kommer vi alltså i runt tal 
1000 år längre tillbaka i tiden än förut, då 
vi fick nöja oss med de medeltida manu-
skriptens sena standardtext. Tyvärr är 
Qumran-materialet delvis mycket frag-
mentariskt. Gamla översättningar kan 
som sagt indirekt vittna om hur det he-
breiska originalet såg ut, innan den medel-
tida standardtexten fixerades. Viktigast 
bland dessa översättningar är den äldsta 
grekiska versionen, oftast kallad Septu-
aginta, "de sjuttio(s tolkning)", tillkom-
men bland grekisktalande judar i Egypten 
på 200- och 100-talen f.Kr. 

Att den kommission som skapade kyr-
kobibeln 1917 inte utnyttjade Qumran-
materialet är förlåtligt: de första fynden 
gjordes 1947. Men forskarna hade länge 
varit på det klara med att Septuaginta och 
övriga gamla versioner ger möjlighet att 
korrigera skrivfel, luckor och andra brister 
i den masoretiska texten, och det är därför 
trots allt en smula förvånande att Esaias 
Tegnér d.y. och hans kolleger bestämde 
sig för att hålla sig till de medeltida hand-
skrifterna och bortse från läsarterna i det 
äldre materialet. 

Denna grundsats, att återge den maso-
retiska texten också när den uppenbarli-
gen är felaktig eller skadad, får ibland 
ganska egendomliga konsekvenser. Jag tar 
ett väldigt enkelt exempel. Il Krön 25 har 
vi en lång lista över män som skall svara 
för tempelmusiken i Jerusalem, och i v. 3 
läser vi om "Jedutuns söner Gedalja, Sen, 
Jesaja, Hasabja och Mattitja, tillsammans 
sex". Det kräver inte några djupare insik-
ter i gammaltestamentlig textkritik för att 
inse att ett namn här måste ha fallit bort, 
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eftersom det bara är fem och inte sex 
namn som nämns. Saken är inte ohjälplig: 
det namn som har tappats bort i den he-
breiska standardtexten finns bevarat i Sep-
tuaginta. Det hade alltså varit lätt för våra 
föregångare att korrigera detta uppenbara 
textfel, och när man vägrade att göra det, 
handlade man egentligen i strid med den 
kungliga instruktionen för bibelkommis-
sionen, utfärdad av Gustav III på "Ul-
richsdals slott den 18 Maji 1773" och såvitt 
jag förstår i kraft ända till 1917. 1 detta 
förträffliga dokument sägs det uttryckligen 
att man skall översätta från en text som 
korrigerats bl.a. med hjälp av äldre tolk-
ningar som Septuaginta: man skall, med 
instruktionens egna ord, följa "en til sin 
rätta lydelse återstäld Text". Det gjorde 
också gustavianerna: i den provöversätt-
ning som låg klar 1793 (men som aldrig 
stadfästes som kyrkobibel) är felet i 
1 Krön 25:3 rättat med hjälp av Septua-
ginta (liksom en lång rad liknande stäl-
len). Och i det här avseendet försöker vår 
arbetsgrupp att återföra den svenska ver-
sionen till 1700-talets vetenskapliga nivå. 
Vi utnyttjar alltså hela det material som 
den textkritiska forskningen ställt till vårt 
förfogande. 

Nu som tidigare måste den masoretiska 
texten naturligtvis vara utgångspunkten. 
Men i de fall då det finns anledning att tro 
att ett Qumran-fragment eller en gammal 
översättning har bevarat en mera 
ursprunglig text, lägger vi den till grund 
för den nya svenska versionen, så att vi 
t.ex. i 1 Krön 25:3 får sex namn och inte 
fem före orden "sammanlagt sex". 

Problem i grundtexten 
När översättarna har bestämt sig för vil-
ken text som skall ligga till grund för över-
sättningen, ställs de inför nästa fråga: vad 
betyder orden i denna hebreiska text? 

Även denna fråga kanske förefaller en 
och annan litet egendomlig. Finns det inte 
folk i bibelkommissionen som kan hebreis- 

ka och som har betalt för att veta vad 
grundtextens ord betyder? Och om de är 
okunniga om ett ord, så finns det väl lexi-
kon att slå i? 

Dessvärre är saken åtskilligt mera kom-
plicerad än så. Det finns ord i Gamla tes-
tamentet som inte ens de lärdaste språk-
forskarna och de främsta hebraisterna i 
världen vet vad de betyder. Det hänger 
bl.a. samman med att det inte finns någon 
med Gamla testamentet samtida litteratur 
på hebreiska att jämföra med. Den som 
översätter Nya testamentet är i ett långt 
bättre läge: ett ord som förekommer bara 
någon enstaka gång i de nytestamentliga 
skrifterna kan vanligen beläggas i andra 
grekiska texter från samma tid, och med 
hjälp av språkbruket i denna utombibliska 
litteratur kan man i allmänhet fastställa 
den exakta innebörden även av ovanliga 
ord och uttryck i Nya testamentet. Just ett 
sådant jämförelsematerial saknas alltså för 
Gamla testamentets del: den skriftsamling 
som vi kallar Gamla testamentet är prak-
tiskt taget det enda vi har kvar av den 
gammalhebreiska litteraturen. Det bety-
der att ganska många gammaltestamentli-
ga ord förekommer bara en enda gång 
eller på ett fåtal ställen. Om då kunskapen 
om ordets innebörd har gått förlorad i den 
judiska traditionen - vilket ibland har in-
träffat på ett tidigt stadium i bibeltextens 
historia - så kan det vara ganska besvärligt 
och någon gång helt omöjligt att lista ut 
vad ordet betyder. Det är ju inte alltid 
som sammanhanget ger tillräcklig ledning. 

En utväg är då att gå till besläktade 
språk - akkadiska, ugaritiska, arameiska, 
arabiska och andra - och se efter vad ord 
av samma stam betyder där. Eller som den 
förträffliga instruktionen från 1773 uttryc-
ker det (2): "Och vidkommande de så 
kallade 5.'ra )Eyueva uti Ebr2eiskan, el-
ler de ord, som på et enda ställe förefalla; 
så bör deras rätta betydelse utrönas af 
Linguis Cognatis, såsom det Arabiska, Sy-
riska och Chaldeiska." Och på den vägen 
har man gjort åtskilliga framsteg sedan vår 
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nuvarande bibel kom till. Den semitiska 
språkforskningens resultat sätter ett och 
annat spår i den nya översättningen. 

Jag har ett standardexempel som har två 
uppenbara fördelar: dels är det tydligt, 
eftersom skillnaden mellan den gamla och 
den nya tolkningen är avsevärd, dels har 
det inga teologiska konsekvenser, vilket 
inför vissa auditorier kan vara en fördel. 
Det är fråga om de tre ställen i kyrkobi-
beln som handlar om getingar; det är inte 
otänkbart att dessa insekter kommer att 
vara helt utrotade ur en ny svensk över-
sättning av Gamla testamentet. Bekämp-
ningsmedlet heter i så fall komparativ se-
mitisk filologi. Getingarna förekommer nu 
på tre likartade ställen (2 Mos 23:27 f.; 
5 Mos 7:20; J05 24:12). 1 kyrkobibeln 1917 
heter det att Herren skall sända förskräc-
kelse, förvirring och getingar framför Isra-
el för att förjaga fienderna. Det låter 
onekligen litet överraskande, och kom-
mentatorerna överträffar varandra i sinn-
rika förklaringar. Tolkningen "geting" är 
gammal och finns redan i Septuaginta. 
Men den stam som det hebreiska ordet är 
bildat av finns också i arabiskan, i ett verb 
som betyder "vara nedslagen", "vara för-
ödmjukad", och en schweizisk forskare, 
lexikografen Ludvig Köhler, har gjort tro-
ligt att det hebreiska ordet betyder "mod-
löshet", "modfälldhet", "missmod", vil-
ket onekligen passar bättre ihop med "för-
skräckelse" och "förvirring": vi får då tre 
ord som skildrar den fruktan som Jahve 
själv injagar i Israels fiender. Både sam-
manhanget och jämförelsen med ett annat 
semitiskt språk talar alltså för denna teori, 
och den har accepterats t.ex. i The New 
English Bible, som har "1 will spread pa-
nic before you" där The Authorized Ver-
sion av år 1611 hade "And 1 will send 
hornets before thee". Vi har valt samma 
lösning, men eftersom den bara är en rim-
lig hypotes, inte en oomtvistlig sanning, 
ger vi också den traditionella tolkningen 
"getingar" i en fotnot. 

Naturligtvis är största delen av Gamla  

testamentets text fullt begriplig, men det 
finns vissa ställen som ännu trotsar fors-
karnas förklaringsförsök och andra där det 
väger ganska jämnt mellan olika språkliga 
tolkningar. Nu borde bibelläsaren ha rätt 
att veta, när meningen är klar och när den 
inte är det, och därför försöker vi i den 
nya översättningen tala om när innebör-
den är osäker eller när ett ord kan uppfat-
tas på mer än ett sätt. Sådana upplysning-
ar står i korta fotnoter, som inte tar stor 
plats. Tyvärr saknar vår nuvarande över-
sättning nästan helt sådana upplysningar, 
så att läsaren kan tro att allt som står där 
är lika säkert, fastän det finns ställen där 
översättarna har måst nöja sig med giss-
ningar. Ett bra föredöme är här den nya 
judiska översättning till engelska som blev 
klar i USA under 70-talet. Den tillkom 
under medverkan av några av Amerikas 
främsta semitister, och där hittar man på 
praktiskt taget varje sida fotnoter som sä-
ger "Meaning of Heb. uncertain". 

Den svenska språkdräkten 
Att jag har talat såpass länge om svårighe-
ter i grundtexten beror inte bara på att 
detta är min specialitet: debatten är nor-
malt så starkt inriktad på de svenskspråkli-
ga problemen att det kanske inte skadar 
att påminna om hur stor del av arbetet 
som faktiskt måste ägnas åt textkritiska 
och filologiska avgöranden. Men det är 
hög tid att jag också försöker säga något 
om den sida av bibelöversättningsfrågan 
som brukar väcka det livligaste intresset 
och framkalla de mest engagerade in-
läggen och som bör vara en huvudsak här: 
alltså frågan om den svenska språkformen, 
vilket snitt och vilken modell Adams och 
Evas nya språkdräkt skall ha. 

Att frågan om stilnivå och stilkaraktär 
kan vara kontroversiell hänger förstås 
samman med att åtskilliga i och för sig 
rimliga önskemål på detta område inte går 
att tillgodose i en och samma text. Många 
människor vill att bibeln skall ha ett hög- 
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stämt och värdigt språk, som skall passa i 
högtidliga sammanhang; ofta lägger man 
då vikt vid att bibeln skall fungera som en 
stämningsskapande faktor och vara ett 
slags språkligt kulturdokument med be-
vingade vändningar, med ärevördiga och 
ålderdomliga uttryck, som återklingar i 
vår lyriska tradition. Andra tänker mera 
på begripligheten, de vill att texten skall 
fungera också för en yngre generation, för 
skolbarn och konfirmander; de vill ha en 
folklig och vardaglig översättning med be-
gränsade språkliga uttrycksmedel, en en-
kel och lättläst text, som framför allt siktar 
till att göra innehållet begripligt och till-
gängligt. 

Jag tycker att man kan förstå och i viss 
mån sympatisera med båda dessa önske-
mål; samtidigt måste man göra klart för sig 
att de inte gärna kan uppfyllas i en och 
samma översättning, att de alltså är oför-
enliga. Som så ofta blir översättarna 
tvungna att välja, antingen det ena eller 
det andra - eller (och det är väl vad våra 
direktiv närmast syftar till) något tredje 
som varken är arkaiserande eller banalise-
rande, varken skall låta alltför ålderdom-
ligt eller alltför platt. 

Den gamla kommissionen eftersträvade 
medvetet en "värdig bibelstil". Våra di-
rektiv säger däremot uttryckligen att den 
nya översättningen inte bör "utformas i 
någon mer eller mindre särspråklig bibel-
stil av genomgående högtidlig karaktär 
med arkaiserande inslag". Stilidealet bör i 
stället vara en "idiomatisk, naturlig, be-
griplig nutida svenska". Jag misstänker att 
de flesta är beredda att acceptera dessa 
fyra nyckelord. Ingen vill väl på fullt allvar 
hävda att den nya översättningen skall 
skrivas på en oidiomatisk, onaturlig, obe-
griplig och föråldrad svenska. Men man 
kan naturligtvis ändå bli oense, när dessa 
kloka principer skall tillämpas i praktiken 
och i detaljer. 

"Idiomatisk" och "naturlig" måste väl 
betyda i stort sett samma sak: endast ge-
nuint svenska formuleringar bör godtas,  

typiska översättningsfraser bör undvikas. 
Här kommer vi då in på frågan om hur 
ordagrann den svenska versionen bör 
vara, hur mycket originalets språkliga 
form skall få binda den svenska översätt-
ningen. Och jag tror det är samma sak 
man menar, när man talar om hebraismer 
och deras berättigande. 

Kanske vore det klokt om vi kom över-
ens om att använda ordet "hebraism" på 
ett någorlunda entydigt sätt. Om det i en 
recension av den svenska översättningen 
av en engelsk roman står att texten är full 
av anglicismer, så är det ju knappast me-
nat som beröm: det betyder att det engels-
ka originalet slår igenom i ordval eller 
syntax på ett sätt som gör texten osvensk. 
Det är nog rimligt att definiera "hebra-
ism" på liknande sätt; så har också skett i 
det betänkande som drog upp riktlinjerna 
för nyöversättningen av Gamla testamen-
tet och som kom ut 1974. Där står det så 
här: "Kommittén har strävat efter att und-
vika hebraismer; därmed åsyftas sådana 
fall där i hebreiskan vanliga uttryckssätt 
vid ordagrann översättning kommer att 
avvika från normalt nutida språkbruk" (s. 
76 f.). Definierar man det så, är hebrais-
mer alltså något som bör undvikas. 

Ordagranna återgivningar 
Att man bör akta sig för alltför ordagran-
na återgivningar av främmande idiom är 
en princip som de flesta brukar hålla med 
om. Den svenska översättningen av Doro-
thy Sayers detektivroman "Five Red Her-
rings" heter som sig bör "Fem villospår", 
och jag har aldrig hört någon kräva att den 
skall kallas "Fem röda sillar". Även i den-
na fråga finns det kloka och kärnfulla ord i 
instruktionen till Gustav III:s bibelkom-
mission. Det står i § 2: "Börandes väl å 
ena sidan Grundspråkets egna vigt och 
eftertryck noga bevaras, men å andra si-
dan lika sorgfälligt undvikas en så bokstaf-
hg tolkning, hvarigenom Svenska Språket 
til sin rätta art och lynne, ej mindre än 
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sjelfva meningen, til sin tydelighet kunde 
komma att lida... Enär derföre uti 
Grundspråket några talesätt, eller såkalla-
de Idiotismer möta, hvilkas bokstafveliga 
öfversättning skulle medföra någon säll-
samhet och obegripelig mörkhet, böra så-
dana ställen til sin rätta kraft och mening, 
med andra ord (circumloquendo) utföras, 
och det så tydeligen och kort, at styrkan 
och energien af det Bibliska talesättet icke 
förloras." Bättre kan det inte sägas. Men 
dessa principer, som de flesta erkänner vid 
översättning i allmänhet, har ibland haft 
svårt att vinna gehör just när det har gällt 
översättning av bibeln. Då resonerar 
många plötsligt helt annorlunda. Johan 
Henrik Thomander i Lund, professorn och 
sedermera biskopen, hade gjort sig känd 
som en briljant översättare av Shake-
speare och Aristofanes, men han övergav 
sina litterära ambitioner och ändrade radi-
kalt översättningsprinciper när han utar-
betade sin version av Nya testamentet 
(1835). Medvetet gav han sin tolkning, 
som han själv uttrycker det, "en hårdhet 
och oledighet, som åtminstone till en 
början torde förekomma ömmare öron be-
tänklig. Denna stötande egenskap är här 
med uppsåt och öfverläggning tillkom-
men." 

Kravet på ordagrannhet brukar ofta för-
knippas med önskemålet att ett och sam-
ma ord i originalet alltid skall återges med 
ett och samma ord i översättningen, det 
man kallar för konkordanskravet. Det kan 
vid första anblicken te sig rimligt, men ett 
ögonblicks eftertanke säger att det inte är 
särskilt realistiskt. De enskilda orden i två 
olika språk motsvarar sällan eller aldrig 
varandra fullständigt. Olika språk indelar 
verkligheten på olika sätt. Vårt "morgon" 
svarar naturligtvis mot engelskans "morn-
ing"; ändå ger ett vanligt skollexikon inte 
bara "morgon" utan också "förmiddag" 
som svensk motsvarighet till det engelska 
uppslagsordet, därför att engelsmännen 
fortfarande talar om "morning", när vår 
morgon redan övergått i förmiddag. 

Detta elementära språkliga faktum be-
tyder att konkordanskravet inte går att 
upprätthålla. Språkens egen uppbyggnad 
tillåter det helt enkelt inte. Liksom 
"morning" inte alltid kan översättas med 
"morgon" utan ibland måste återges med 
"förmiddag", så kan vi t.ex. inte använda 
det svenska "hand" varje gång det står jad 

i hebreiskan; det skulle få orimliga följder. 
1 Ords 18:21 skulle vi då översätta "Död 
och liv är i tungans hand" - men "tungans 
hand" torde vara en kroppsdel som får 
t.o.m. den ivrigaste förespråkare för kon-
kordant översättning att blekna. Kyrkobi-
beln har också klokt nog "Död och liv har 
tungan i sitt våld". 

På samma sätt har vi i Fem bibelböcker 
återgett ett hebreiskt uttryck i Ps 22:21 
som ordagrant betyder "ur hund-hand" 
med "ur hundarnas våld". Att behålla 
"hand" för det hebreiska jad på ett sådant 
ställe vore förstås otänkbart; vi talar inte 
om "händer" på en hund, och framför allt 
har ordet i hebreiskan här inte en konkret, 
åskådlig innebörd utan står för ett mera 
abstrakt "makt", "våld". Såvitt jag begri-
per går ingenting förlorat när man så åter-
ger jad med "våld". Annars hör det till de 
vanliga invändningarna att vi just genom 
denna typ av översättningar berövar tex-
ten något av dess ursprungliga åskådlighet 
och orientaliska konkretion. Men ofta be-
ror nog denna kritik på en litet naiv och 
oreflekterad språkuppfattning och på bris-
tande kunskaper i hebreiska. Det är inte 
alls så att det påtagliga och konkreta i 
ordet jad finns med varje gång det an-
vänds. En blick på motsvarande företeelse 
i vårt eget språk kan vara klargörande. 
Det finns en rad uttryck i svenskan som 
innehåller ordet "hand" men som brukade 
i sitt naturliga sammanhang inte alls fram-
kallar bilden av den valkiga näven i vårt 
medvetande. En liten flicka åker för första 
gången tåg på egen hand, ett högtryck 
kommer efter hand in över västkusten och 
en lärare har god hand med eleverna - när 
sådana fraser dyker upp i en tidningsarti- 
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kel eller en bok, ser nog ingen av oss 
framför sig en hand med fem fingrar. Att 
"hand" ofta betecknar något mycket kon-
kret, betyder inte alls att detta konkreta 
aktualiseras i varje sammanhang där ordet 
förekommer. Men somliga översättnings-
kritiker uttrycker sig som om hebreiskans 
ordförråd vore helt annorlunda än orden i 
andra språk. Att så skulle vara fallet finns 
det ingen anledning att tro, och den på-
stådda förlusten i åskådlighet existerar 
ofta bara i kritikernas fantasi (att det kan 
finnas enskilda ställen som tål att diskute-
ras medges villigt). 

Ett annat exempel på omöjligheten av 
mekaniskt ordagrann tolkning - som också 
berör frågan om hebraismer - är det he-
breiska ordet för "hjärta", lev eller levav. 
Vi får ibland höra att det är oerhört ange-
läget att vi verkligen skriver "hjärta" varje 
gång det står ett lev i originaltexten, så att 
det konkreta och åskådliga och poetiska 
bevaras och den hebreiska människosynen 
inte fuskas bort. Det är nu i och för sig 
angelägna krav; dessvärre kan de inte för-
verkligas på det enkla och behändiga sät-
tet att man konsekvent återger lev med 
"hjärta". Då bortser man nämligen igen 
från det avgörande faktum att de båda 
orden, det hebreiska och det svenska, inte 
har exakt samma användningsområden. 
Det organ i människokroppen som vi 
kallar "hjärta" kallade de gamla israeliter-
na visserligen för lev, men i det vidare 
språkbruket finns det viktiga skillnader. 
För oss spelar motsatsen hjärna—hjärta el-
ler huvud—hjärta en dominerande roll: 
hjärnan symboliserar förnuftet och hjärtat 
står för känslan. Att tänka med hjärtat är 
för oss att låta känslor och stämningar 
vara avgörande. Hjärtlös är den som är 
grym och obarmhärtig och känslolös. 
Gamla testamentets hebréer hade en helt 
annan antropologi: hos dem var hjärtat 
centrum för vilja och förstånd, alltså så-
dant som vi gärna placerar en våning hög-
re upp. Ett karakteristiskt ställe är 5 Mos 
29:3. Där talas det om de tre centrala  

mänskliga funktionerna att förstå, att se 
och att höra, och de organ vi använder 
nämns också: vi ser med ögonen, vi hör 
med öronen och vi förstår med - hjärtat. 

Att en sådan grundläggande olikhet 
mellan vårt synsätt och de gamla israeliter-
nas måste vålla vissa svårigheter och få 
konsekvenser för översättningen är klart. 
Ett slående exempel hittar vi i Job 34:34. 
Grundtexten använder där ett uttryck som 
bokstavligen betyder "hjärte-män". Men 
därmed avses inte alls "behjärtade män", 
"karlar med hjärtat på rätta stället" eller 
något liknande, som vi med vår spontana 
förknippning av hjärta och känsla är fres-
tade att tro. Vad som åsyftas är i stället 
"förståndiga karlar", "kloka män", som 
det mycket riktigt står i kyrkobibeln 1917: 
hjärtat är för hebréerna förståndets organ. 
På just detta ställe har man - som så ofta i 
poetiska texter - hjälp av parallellismen: 
av sammanhanget framgår att uttrycket är 
liktydigt med "visa män" i följande rad. 
För att åstadkomma en trogen och korrekt 
översättning och undvika att vilseleda den 
svenske läsaren måste man alltså här åter-
ge originalets substantiv lev inte med det 
ordagranna "hjärta" utan med adjektivet 
"klok". Sedan finns det lyckligtvis mäng-
der av ställen där ordet "hjärta" fungerar 
utmärkt även på svenska och där vi då 
självfallet använder det, som i Ps 33:21: 

1 honom har våra hjärtan sin glädje 
eller i Klag 3:41 

Låt oss lyfta våra händer och hjärtan 
till Gud i himlen. 

Men ibland kräver alltså troheten mot 
grundtextens mening att man avstår från 
att översätta ordagrant. Flera exempel i 
det föregående har visat att 1917 års män 
insåg detta. Men kyrkobibeln rymmer 
också en hel del ord-för-ord-återgivningar 
av hebreiska uttryck, fraser som aldrig sla-
git rot utanför kyrkans område, likt den 
ormbunksart, vars enda växtplats lär vara 
Lundadomens murar. "Låt icke de hög-
modigas fot komma över mig" (Ps 36:12) 
är ett ganska tydligt exempel. När vi i 
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stället skriver "Låt inte de stolta trampa 
ner mig", är det väl mer idiomatiskt och 
naturligt men inte mindre åskådligt och 
konkret. Vår återgivning av Ps 121 i Fem 
bibelböcker börjar inte "Jag lyfter mina 
ögon upp till bergen" som i kyrkobibeln 
1917 utan med det enkla "Jag ser upp 
emot bergen". Man kunde också tänka sig 
"Jag lyfter blicken mot bergen" 	på 
svenska kan man lyfta blicken men inte 
gärna ögonen. Och vill någon läsa in ett 
speciellt andaktsfullt skådande i psaltar-
frasen är det förmodligen en övertolkning, 
eftersom exakt samma hebreiska fras an-
vänds när Potifars hustru kastar lystna 
blickar på Josef (1 Mos 39:7). Uttrycket är 
med andra ord färglöst i sig självt; det är 
kontexten som ger nyansen. Man kan ock-
så notera att hebréen inte bara lyfter sina 
ögon och ser, han lyfter också sina fötter 
och går (1 Mos 29:1); i det senare fallet 
avstår kyrkobibeln klokt nog från hebrais-
men och skriver bara "bege sig åstad". 

Naturlig och nutida svenska 
Språket i den nya översättningen skall en-
ligt direktiven inte bara vara idiomatiskt 
och naturligt; det skall också vara begrip-
ligt och nutida. Det måste väl framför allt 
innebära att ålderdomliga och svårförståe-
liga ord får vika för moderna och lättill-
gängliga med samma betydelse, om näm-
ligen originalet har vanliga och alldagliga 
uttryck. Vi har ingen anledning att behålla 
kyrkobibelns "tillstädja" när "tillåta" är 
det stilistiskt neutrala normalordet (aldrig 
använt i kyrkobibeln!). 1917 skrev man 
genomgående "förgäta", aldrig "glöm-
ma", som vi däremot finner vara den na-
turliga glosan. Vi ersätter självfallet 
"oförvarandes" med "plötsligt" eller 
"oförmodat" eller "ofrivilligt" alltefter 
sammanhanget. 

När man vidare skall bestämma vad som 
är nutida svenska, får man väl nöja sig 
med att konstatera sådana förändringar 
som har hunnit stabilisera sig - däremot  

inte försöka spå om den framtida utveck-
lingen och föregripa den. Man kan aldrig 
med säkerhet förutsäga en språklig ut-
veckling. Men man kan vara säker på att 
verbens pluralformer inte kommer tillbaka 
i det svenska skriftspråket, och övergång-
en från giva till ge och från bliva till bli är 
säkert också så definitiv, att en ny bibel-
översättning måste ta hänsyn till den och 
normalt skriva ge och bli, även om de 
längre formerna kan behövas ibland av 
rytmiska eller andra skäl. 

När våra direktiv talar om en naturlig 
och nutida svenska, står detta som nämnt i 
motsats till den Tegnérska kommissionens 
medvetna strävan att anknyta till det äldre 
bibelspråket. Men jag tror att vi också på 
ett annat område har en annorlunda in-
riktning, en inriktning som kanske inte på 
samma sätt är formulerad i direktiven men 
som blir ganska tydlig vid en jämförelse 
med just 1917 års version. Principen om 
en värdig bibelstil var ju inte den enda 
som vägledde den gamla kommissionen. 
Den andra principen har uttryckts så här 
av Erling Eidem, den blivande ärkebisko-
pen, som var med i bibelkommissionen 
som ung docent i arbetets slutskede: man 
strävade efter "ett naturligt, men på sam-
ma gång bildat, svenskt talspråk, sådant 
det talas i nutiden". Alltså på en gång 
högtidligt bibelspråk och naturligt talspråk 
- det är klart att det inte är så lätt att få en 
sådan tulipanaros att blomma. Carl Ivar 
Ståhle har i sitt intressanta arbete om 
"Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 1900-
tal" visat att man fördelade dessa båda 
uppgifter på olika element i språket: i 
ordvalet försökte man anknyta till den 
gamla bibelstilen, medan syntaxen fick 
svara för det talspråkliga inslaget. Och det 
är väl detta som är bakgrunden till att 
formuleringarna i kyrkobibeln ibland ter 
sig en smula mångordiga och utförliga - 
talspråk är ju oftast mindre knappt och 
koncentrerat än skriftspråk. Hand i hand 
med detta går en genomgående strävan 
efter tydlighet, ett utredande tonfall som 
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ofta drar med sig en viss ordrikedom och 
omständlighet. Det är särskilt olyckligt i 
poetiska partier, där mångordigheten och 
det pedagogiska tillrättaläggandet kan för-
störa rytm och spänst. 

Vårt ideal är här annorlunda; det kan 
man konstatera med en så enkel metod 
som att räkna ord. Våra texter är genom-
gående kortare än motsvarande avsnitt i 
kyrkobibeln, och jag tror att detta i all-
mänhet är en fördel, framför allt i den 
bibliska poesin, i psaltarpsalmer, ordspråk 
och profetior: de vinner på en fastare 
rytm, på täthet och pregnans. Låt mig ge 
två tämligen slumpartat valda exempel ur 
Psaltaren. 1 4:3 har kyrkobibeln 1917: 

1 herrar, huru länge skall min ära vara 
vänd i smälek, 
huru länge skolen 1 älska fåfänglighet 
och fara efter lögn? (21 ord) 

Nu heter det 
Ni mäktiga, hur länge skall ni skymfa 
min heder, 
älska tomhet och bruka lögn? (14 ord) 

("huru länge" upprepas inte i hebreiskan - 
det är tillagt i förtydligande syfte i 1917!). 
Eller Ps 5:5 

Ty du är icke en Gud som har behag till 
ogudaktighet; 
den som är ond får icke bo hos dig. (20 
ord) 

Nya förslaget 
Du är inte en Gud som tål brott, 
ingen ond får bo hos dig. (14 ord) 

Jag tror att vi ibland på det här viset bättre 
har lyckats göra rättvisa åt det som Gustav 
III:s instruktion kallade "styrkan och 
energien af det Bibliska talesättet". 

Skiftande stilnivåer 
De ideal som dominerade i 1917 års ver-
sion ledde till att hela översättningen kom 
att få ett tämligen enhetligt stilläge. Man 
märker ingen större skillnad mellan bi-
belns olika böcker: ordvalet är detsamma i 
Domarboken som i Psaltaren, och Markus 
låter precis likadant som Lukas. Men i 

originalet är det annorlunda: språkbruk 
och stilnivå skiftar hos olika bibliska för-
fattare. Detta bör återspeglas i en ny över-
sättning. Har originalet en högtidlig och 
poetisk stil, bör också översättningen vara 
högtidlig och poetisk; är framställningen 
vardaglig och enkel, skall den svenska ver-
sionen ha liknande karaktär. En hymn får 
helt naturligt ett annat stilläge, ett annat 
ordförråd än en drastisk folklig legend. 
Det är säkert en stor vinst om grundtex-
tens rikedom på litterära typer och stilar-
ter får prägla en ny svensk bibel. Då kom-
mer den att rymma både högstämd lyrik 
och flärdfri prosa, enkla berättelser och 
praktfull retorik. Den nya språkdräkten 
skall inte vara en uniform, snarare en hel 
garderob med både högtidsdräkter och 
vardagsplagg. 

Referenser 
Några avsnitt i ovanstående föredrag bygger på 

min artikel Att översätta Psaltaren" i 
Svenskt Gudstjänstliv 54/55, 1979-1980 (tr. 
1982), s. 44-54. 

Citaten ur Gustav 111:s instruktion för bibel-
kommissionen 1773 är hämtade ur betänkari-
det Nyöversättning av Nya testamentet. Behov 
och principer (SOU 1968:65), 1968, där in-
struktionens text anförs i sin helhet (s. 371-
375). 

Carl Ivar Ståhles undersökning av svenskt bi-
belspråk ingick under rubriken "Några drag i 
det svenska bibelspråkets historia 1526-1917' 
i detta betänkande (s. 50 1-567). Den har ock-
så getts ut separat: Svenskt bibelspråk från 
1500-tal till 1900-tal (Skrifter utgivna av 
Svenska språknämnden 40), 1970. 

Nyöversättningen av GT förbereddes genom 
betänkandet Att översätta Gamla testamentet. 
Texter, kommentarer, riktlinjer (SOU 
1974:33), 1974. 

Bibelkommissionen har gett ut två volymer med 
smakprover på nyöversättningen av GT: Fem 
bibelböcker, 1979, och Nio bibelböcker, 1984. 

Den efterföljande diskussionen refereras 
på nästa uppslag. 
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Referat av den följande 
diskussionen 
(1 diskussionen deltog ytterligare två med-
arbetare i bibelöversättningsarbetet, näm-
ligen Gun-Britt Sundström och Tomas 
Tranströmer.) 

Carl Johan Cariberg: Du nämnde ett ex-
empel där ni har bytt ut de höginodiga mot 
de stolta. 1 mina öron har de orden olika 
nyanser; högmodig är mer negativt än 

stolt. 

Tomas Tranströmer: När vi tvekar mellan 
två svenska ord, väljer vi ofta det som har 
den största räckvidden. Hebraisterna är 
inte alltid eniga om vilka associationer ett 
visst ord kunde väcka hos den gamle heb-
rén. 

Catharina Grtinbaum: Det sägs rätt ofta 
att hebraismer inte hör hemma i nutida 
svenska. Hur definierar man då nutida 
svenska? Vårt språk är ju sammansatt av 
både gammalt och nytt. Vi kan visserligen 
inte säga lyfta ögonen när vi inte menar 
annat än bara 'se', men samtidigt finns ju 
uttrycket lyfta ögonen i svenska språket. 
Man får inte göra definitionen av nutida 
svenska alltför inskränkt. 

Bertil Albrektson: Detta är ofta svåra av-
göranden. Men just lyfta ögonen förekom-
mer i åtskilliga sammanhang. 1 grundtex-
ten är det inte alls något högtidligt och 
andäktigt uttryck. 

Gun Widmark: Det är väl sådant många 
protesterar mot. Det finns uttryck i mitt 
levande språk som jag inte får behålla i 
Bibeln. Vilka är egentligen direktiven? 
Ska inte hänsyn tas till den gamla översätt-
ningen? 

Bertil Albrektson: Detta är en nyöversätt-
ning av originalen, inte en revision av de 
gamla översättningarna. 

Edvin Lagman: Hur klar uppfattning kan 
experterna ha av stilnivåer i den gammal-
testamentliga hebreiskan? 

Bertil Albrektson: Det är mycket svårt ef-
tersom jämförelsematerial saknas. 1 all-
mänhet får man gå efter genremässiga syn-
punkter. Mycket vanliga ord som före-
kommer i olika sammanhang är lättare att 
bedöma; de är oftast neutrala. 

011e Josephson: Spelar graden av helighet 
hos olika delar av Gamla testamentet nå-
gon roll för översättandet på så vis att man 
i vissa fall tar hänsyn till tidigare översätt-
ningar av sakrala skäl? 

Bertil Albrektson: Nej, vi gör ingen sådan 
gradering. Snarare än helighet är det ofta 
en fråga om välbekanthet. De texter som 
är känsligast är de som har varit mest lästa 
och vars formuleringar klingar i själen på 
många människor. 

Sture Allén: Låt mig ställa en konkret frå-
ga. Anses konjunktiv ingå i modern sven-
ska eller inte? 

Bertil Albrektson: Enligt våra stilister mås-
te konjunktiverna hanteras försiktigt. Det 
gäller i synnerhet presens konjunktiv, som 
ibland kommer i långa rader i psaltarpsal-
merna. Det är inte lätt att hitta någon bra 
ersättning heller. 

Tomas Tranströmer: Det finns bibliska ut-
tryck som många anser vackra, t.ex. Så-
som hjorten trängtar till vattenbäckar. Det 
har vi ändrat till strömmande vatten. Vi 
har bedömt att ordet vattenbäck inte finns 
i nutida svenska annat än i 1917 års bibel-
översättning och därför har det fått utgå. 

Birgitta Lindgren: Hur förhåller sig den 
nya svenska bibelöversättningen, inne-
hållsmässigt och stilistiskt, till nyare över-
sättningar till andra språk? 

Bertil Albrektson: Detta är en del av ett 
stort översättningsarbete som pågår i 
många länder, med i stort sett likartade 
principer. Alla försöker komma tillbaka 
till en så god grundtext som möjligt, an-
vända det levande nutida språket i över-
sättningen och behålla stilvariationen i 
Gamla testamentet. 
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Gun Widmark: Är det inte tänkbart att 
det här sättet att översätta Bibeln kan 
bero på att Bibeln har förlorat i betydelse? 

Bertil Albrektson: De personer som är en-
gagerade i kyrkligt arbete är oftast de som 
är mest intresserade och som vill ha en ny 
version, man vill göra det kristna budska-
pet begripligt. Mest negativa är folk som 
vill ha Bibeln till en sorts kulturell girlang 
att hänga upp vid festliga tillfällen då man 
absolut inte vill störas i sina minnen från 
barndomen. Men det finns många korsan-
de uppfattningar. 

Det är för övrigt inte säkert att begrip-
ligheten alltid är lockande. Den paradox-
ala verkan för delar av Gamla testamentet 
blir, tror jag, att man för första gången ser 
vad det står och tycker att det är ganska 
ruskigt. 

Edvin Lagman: Vad sägs i direktiven om 
avvägningen mellan religiösa och litterära 
anspråk? 

Bertil Albrektson: Hänsyn ska tas till 
båda. Vi försöker göra en översättning 
som är både filologiskt och litterärt an-
ständig. Vi hoppas att den också ska fun-
gera i liturgiska sammanhang. 

Gun-Britt Sundström: När det gäller Psal-
taren kan man nog säga att den särbe-
handlas. Där måste vita hänsyn till den 
liturgiska användningen. Man bortser allt-
så inte från att Bibeln är en religiös skrift. 

Margareta Holmqvist: Finns det inte en 
risk att man rensar bort slagkraftiga ut-
tryck? Man stänger dörren till en massa 
ordspråk och fasta uttryck som folk då inte 
längre kan förstå. Det är ju ett slags ut-
armning. Är det inte så att man nu talar 
om kretenser och pletenser? Vad vet folk 
då om kreti och pleti? 1 radion hörde jag 
en dam som trodde att det var samma sak 
som debet och kredit. Det finns en viss risk 
här. 

Bertil Albrektson: Just detta exempel illu-
strerar hur omöjligt det är att bevara vissa 
bevingade ord, därför att de helt enkelt 
har bytt innebörd. De här orden förekom-
mer i listan över vilka folkslag som ingick i 
kung Davids livvakt: där fanns sådana och 
sådana. 1 Karl X1I:s bibel uppräknades 
bland de andra kreti och pleti. 11917 års 
bibel står det kretéer och peletéer. Och vi 
kan inte säga att kung Davids livvakt be-
stod av kreti och pleti. Det är faktiskt inte 
en fråga om att göra sig urarva. 

Ulf Teleman: Skulle en hedning med kun-
skaper i hebreiska översätta Bibeln lika 
bra som ni? 

Bertil Albrektson: Ja, det tror jag väl. Det 
är fråga om vanligt hederligt filologiskt 
arbete. 

Margareta Westman 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 
allmänt intresse. 

Varför inte veckoheig? 
Det var trevligt att läsa Gun Widmarks 
utredning av betydelseförändringarna hos 
ordet helg. Tänk att det kunde vara så 
krångligt i de språkligt tongivande kretsar-
na! Själv har jag haft den gamla betydel-
sen 'lördag kväll och söndag' som levat 
kvar "i folkligt språk i perifera delar av 
Sverige" och rätt bekymmerslöst kunnat 
vidga den till 'fredag kväll, lördag och sön-
dag'. 

Det är också bra att Gun Widmark un-
derstryker vikten av att man i mera offi-
ciella sammanhang är tydlig intill övertyd-
lighet med ord som vardag i en situation 
med vacklande språkbruk. Men varför 
nämner hon i det sammanhanget inte alls 
den förträffliga sammansättningen vecko-
helg, som finns upptagen i t.ex. Svensk 
ordbok? Helt försvunnen är ju inte bety-
delsen 'större (ursprungligen) kyrklig hög-
tid' hos det enkla helg. Eller missförstår 
jag skyltningen God helg i affärerna? 

Till sist en inte särskilt språklig reflex-
ion. Gun Widmark skriver om äldre tider: 
"Vilodagen var således inte i första hand 
en avkopplingsdag, den var ägnad gemen-
skapen med Gud. Allt väsentligt borde då 
så långt det var möjligt tonas ned." En 
som är uppvuxen med denna föreställ-
ningsvärld känns inte riktigt vid den sista 
meningens formulering. Jag skulle hellre 
säga: "Allt oväsentligt borde då så långt 
det var möjligt tonas ned." Poängen var 
just att i jämförelse med det himmelska 
var allt jordiskt oväsentligt. 

Staffan Hellberg 

Svar 
Jag är skyldig Staffan Hellberg stor tack 
för att jag får rätta till ett verkligen lömskt 
och illasinnat tryckfel i min text. Naturligt-
vis vill jag säga att allt väridsligt skulle 
tonas ned på söndagen. Man väntar sig 
inte att finna fel av detta grova slag i ett 
f.ö. snyggt korrektur, vilket må vara en 
förklaring om än inte en ursäkt. 

Utmärkt är det också att ordet vecko-
helg dras fram. Av exemplen i Svensk ord-
bok framgår helt klart att det kan använ-
das som synonym till veckoslut. För egen 
del uppfattar jag ordet snarast som ett 
särskiljande ord i förhållande till långhelg, 
som har tagits upp i Svensk ordbok, och 
storhelg, som inte har kommit med. Även 
dessa senare ord kan nog vara hämtade 
från regionalt språk. Skulle innebörden i 
ordet helg i något sammanhang vara oklar, 
så har vi alltså möjligheten att precisera 
med hjälp av sammansättningar. 

Det har faktiskt också sitt värde att få 
veta att Staffan Hellberg med sin små-
ländsk-västsvenska bakgrund alltid har 
kunnat använda helg som beteckning för 
veckohelgen. Det är nämligen rätt svårt 
att veta vilken utbredning detta bruk har 
haft i Sverige. De stora samlingarna för 
Ordbok över Sveriges dialekter är nog till-
räckliga för att man skall våga anta att det 
först har övergivits i huvudstadstrakterna 
och att sedan en rätt betydande del av 
Sverige har följt efter. Men hur långt den-
na våg från huvudstaden egentligen nåd-
de, ger ordboksmaterialet rätt ofullständi-
ga uppgifter om, åtminstone söder- och 
västerut. De regionala standardspråken 
behöver ju heller inte spegla förhållande-
na i de underliggande dialekterna. Jag 
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skulle gärna utnyttja detta tillfälle till att 
uppmana intresserade läsare att i veten-
skapens intresse samla på sin orts provin-
sialismer, om det inte vore så, att de allra 
flesta svenskar är helt omedvetna om 
eventuella avvikelser från riksspråkligt 
ordförråd i sitt språk. Staffan Hellberg 
vittnar vältaligt om det. 

Jag har också fått synpunkter i ett 
privatbrev från en annan läsare, Birgitta 
Hallström. Hon har sänt med en tabell-
översikt över lönetillägg för sjukvårdsbi-
träden när de har obekväm arbetstid. Po-
pulärt indelas dessa tillägg i" storhelg", 
"helg", "natt" och "sen kväll", meddelar 
hon. Översikten är, som man kan vänta, 
mycket detaljerad. Ingenting får inbjuda 
till fri tolkning. Helgdag nämns vid sidan 
av lördag och söndag, och jul- och nyårsaf-
ton jämställs explicit med helgdag. "Helg-
dagsafton" talar man om - och det borde 
jag kanske också ha gjort - men samman-
hanget gör det helt klart att helg i detta 
ord har den mera begränsade betydelsen. 

Så har Birgitta Hallström också en an-
nan fråga, nämligen varför helgedom och 
väl oftast helgerån uttalas med g när helg 
har uttal med j. Skälet är säkert att det vid 
de förra lever kvar ett mera högtidligt, 
bokstavsenligt uttal med anknytning till 
helig och helga. 

Ännu en Språkvårdsläsare, statsrådet 
Bengt Göransson, har låtit höra av sig 
brevledes och meddelat egen bitter erfa-
renhet av den skiftande betydelsen hos 
ordet vardag. En affär som enligt en an-
nons skulle vara öppen alla vardagar, visa-
de sig ha lördagsstängt. Här är uppenbarli-
gen ett annat vanligt fall där ett ospecifi-
cerat "vardagar" vållar missförstånd. Om 
inte lördagen är inkluderad, blir somliga 
besvikna och irriterade. Det motsatta 
missförståndet är naturligtvis lika allvar-
ligt. En affärsinnehavare som förklarar sig 
ha öppet alla vardagar och däri inkluderar 
lördagar, kan råka ut för att kunderna den 
dagen kommer glest. 

Gun Widmark 

Bruket av ordet schizofren 

Vi vänder oss mot den klichéartade an-
vändningen av ordet schizofren, som urar-
tat till en ren epidemi, inte minst i mass-
medierna. 

Listan över felaktigt, oklart och tom. 
obegripligt användande skulle kunna gö-
ras mycket lång. Dagens Nyheter t.ex. ex-
cellerar i dumheter i stil med "schizofren 
vapenexport", "känns inte jobbet schizo-
frent?", våra politiker "uppträder schizo-
frent", "omöjlig schizofreni", "springet 
blir aldrig schizofrent", "intellektuell schi-
zofreni". 1 bilagan "På stan" återkommer 
varenda vecka detta ord i filmöversikten i 
samband med den obehagliga skräckfil-
men Batman. Denne får den egendomliga 
och dessutom klart felaktiga diagnosen 
"sorgtyngt schizofren"(!). Svensk ordbok 
ger som exempel på ordet använt i över-
förd betydelse "gå och titta i schizofrena 
skyltfönster". 1 radio deklarerar en känd 
manlig s.k. kulturarbetare med ett fniss att 
han "känner sig schizofren" och en avgå-
ende biskop förklarar helt frankt att 
"svenska folket är schizofrent". 

Förtjusningen över denna benämning 
går t.o.m. så långt att Dagens Nyheter i en 
bokrecension den 11 november (för en 
gångs skull inte helt inadekvat) talar om 
"massmedial schizofreni". Detta missbruk 
är så mycket mer förvånansvärt som de 
skyldiga tillhör vår s.k. kulturelit. Inte ens 
medlemmar av Svenska Akademien drar 
sig för att använda termen i fråga, vilket 
bl.a. framgår av en artikel i DN den 14 
mars i år, signerad av en av dess ledamö-
ter: "stämningen var ovanligt lite schizo-
fren". 

Att använda schizofren i betydelsen 
splittrad, kluven vittnar om okunnighet. 
Moderna forskare har frångått teorierna 
om att de som drabbas av denna sjukdom 
har en "splittrad personlighet" och att an-
vända det i betydelsen konstig, förvirrad, 
galen o.dyl. är djupt kränkande för de 
sjuka såväl som för deras anhöriga. 
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Man kan ju fundera över vad som skulle 
hända om våra skribenter plötsligt började 
använda cancerös i nedsättande betydelse i 
var och varannan tidningsartikel, hur skul-
le då de cancersjuka och deras familjer 
reagera? 

Alla bör hjälpa till att stävja det grasse-
rande missbruket av ordet schizofren, inte 
bara därför att det sårar och upprör många 
människor utan även av rent språkliga och 
stilistiska skäl. Schizofren skall inte vara 
ett modeord som godtyckligt kastas in i 
recensioner och debattartiklar utan bör re-
serveras som vetenskaplig beteckning för 
en mycket allvarlig mentalsjukdom. 
Schizofrenin vållar såväl drabbade som an-
höriga stort lidande. 

Margarethe Weckman, Ingrid Weström 

Trots vad insändarskribenterna säger, an-
vänds inte bara schizofreni utan åtskilliga 
andra sjukdomsbeteckningar också i över-
förd bemärkelse. Det gäller t.ex. cancer i 
uttryck som korruptionen är en cancer i 
samhäliskroppen. 

Språket fungerar på det viset att nästan 
alla benämningar på företeelser kan an-
vändas om andra företeelser för att uttryc-
ka likhet. Det kan ingen i världen hindra. 
Men när en benämning på ett allvarligt 
tillstånd används nästan utan tanke på lik-
heten om snart sagt vad som helst, då är 
det fråga om ett slags språklig slapphet. 
Sådant klichéspråk blir tråkigt och trött-
samt och ibland till och med sårande. 

Red. 

Nyutkommen litteratur 

Arbetsmarknadsordlista 
Den andra publikationen i Sverigefinska 
språknämndens skriftserie, Svensk-finsk 
arbetsmarknadsordlista, har utkommit. 

Ordlistan innehåller över 5000 upp-
slagsord. Orden är hämtade från den 
svenska arbetsmarknadens centrala områ-
den, från arbetsmarknadsorganisationer-
na, arbetslagstiftningen och arbetarskyd-
det. Ett antal ekonomiska termer har ock-
så medtagits samt termer med anknytning 
till socialförsäkring, beskattning samt för-
handlings- och mötesteknik. 

1 möjligaste mån har termerna fått såda-
na motsvarigheter som är vedertagna i 
Finland. Särskilda sverigefinska motsva-
righeter har rekommenderats i de fall då 
motsvarande begrepp inte förekommer i 
Finland eller då begreppen inte till fullo 
motsvarar varandra. 

1 en bilagedel förtecknas de mest cen-
trala arbetsmarknads- och branschorgani-
sationerna i Finland och i Sverige, likaså 
ett litet antal internationella organisatio-
ner. En separat förkortningsordlista finns 
också med. Boken innehåller dessutom ett 
finsk-svenskt register. 

Svensk-finsk 	arbetsmarknadsordlista 
kostar 165 kronor (inki. porto). Boken 
kan enklast beställas genom att beloppet 
sätts in på postgirokonto 568664-7. Ytter-
ligare upplysningar lämnas på Sverigefins-
ka språknämndens kansli, tel. 08-84 94 06. 

Tidigare har i samma skriftserie utkom-
mit Svensk-finsk sko/ordlista. Den kostar 
62 kronor (inkl. porto). 
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Tore 	 Språknamn och skriftspråk 
Janson 

Vad är en språkgemenskap och vad är ett språk? Hur har de 

namn på språk som nu finns uppstått? De frågorna diskuteras 

här av Tore Janson, professor i latin vid Göteborgs universi-

tet. 

För oss som lever i det sena 1900-talets 
Europa är det enkelt att ange språklig till-
hörighet. Här är vårt språk svenska. Det 
innebär att vi talar och förstår muntlig 
svenska och att vi kan läsa och skriva ett 
skriftspråk med samma namn. Skriftspråk 
och talspråk är visserligen rätt olika, som 
lingvister tycker om att påpeka, men som 
användare betraktar vi dem ändå med 
goda skäl som versioner av samma sak och 
begagnar samma namn för bägge företeel-
serna. På samma sätt gör man runt om oss. 
Finnar talar och skriver finska, engelsmän 
talar och skriver engelska, och så vidare. 1 
vår vardag tillhör varje människa en viss 
språkgemenskap, och varje språkgemen-
skap är väl definierad. Den består av alla 
de människor som primärt talar ett språk 
som har ett visst namn. Varje sådant be-
nämnt språk förekommer normalt också 
som skriftspråk. 

Så är världen naturligtvis inte alltid be-
skaffad. Språkliga förhållanden är ju hi-
storiskt betingade och har alltså både 
början och slut. Skriftspråk är en uppfin-
ning som introduceras i en språkgemen-
skap vid en viss tid. De talade språk som 
nu har skriftspråk har alltså vid någon tidi-
gare tidpunkt saknat skriftspråk. Men 
även namngivning är en historisk process. 
Alla de namn för språk som nu finns har 
alltså införts vid någon tidpunkt. 

Mitt ämne är frågan hur och varför nya 
språknamn uppkommer. Jag ska beskriva i 
korthet vad som har hänt i två oberoende 
språkområden, och ska försöka visa att 
namngivningen har att göra med skrift-
språket på ett inte helt ointressant sätt. 

Det romanska språkområdet 
Det första språkområdet är det romanska. 
Som bekant talades latin under antiken i 
en stor del av södra och västra Europa. 
Numera talas i ungefär motsvarande om-
råde en rad språk som uppenbarligen har 
uppkommit ur latinet: franska, italienska, 
spanska och så vidare. Frågan är då: Var-
för uppkom de här nya språknamnen, och 
hur gick det till? 

När det gäller frågan varför det hände 
har svaret under en lång tid tagits för 
givet. Både i handböcker och speciallitte-
ratur kan man läsa sig till att det talade 
språket efter hand avlägsnade sig så långt 
från det skrivna latinet att nya språk helt 
enkelt uppstod. Att de efterhand fick 
namn har uppfattats som en oundviklig 
slutlig följd av själva språkförändringen. 

Om detta vore sanningen skulle namn-
bytena i grunden bero på inre kriterier, på 
att grammatiken och uttalet och ordförrå-
det har ändrats så mycket att man på 
objektiva grunder kan avgöra att nu är det 
fråga om ett nytt språk. 

Det sättet att se saken är faktiskt inte 
hållbart. 1 många fall kan språk förändra 
sig oerhört mycket med tiden och ändå 
behålla samma namn. Engelska är ett bra 
exempel. Det kallas för englisc redan i de 
allra äldsta texterna, från 700-talet efter 
Kristus, och heter fortfarande samma sak. 
De tidiga texterna är garanterat obegripli-
ga för en nutida engelsman utan specialut-
bildning. Sedan förändras språket och blir 
gradvis mer likt det nutida. Visserligen 
talar man om olika perioder, som forneng-
elska, medelengelska och nyengelska. 
Men det finns inga brott i språkhistorien 
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där det gamla språket tar slut och ett nytt 
tar vid. På samma sätt anses arabiska vara 
samma språk nu som på Muhammeds tid, 
alltså på 600-talet, fastän de talade språ-
ken i det stora arabiska området skiljer sig 
åt mycket kraftigt och inte alls är inbördes 
förståeliga. Det allra längst använda 
språknamnet i vår kulturkrets är det som 
används för vad vi på svenska kallar gre-
kiska. Det uttryck som nu brukas som 
språknamn, hellenike glosse, används om 
språket redan i Johannes uppenbarelse. 
Verbet hellenikizo finns redan på 300-talet 
före vår tideräknings början. 

Vid närmare eftertanke kan det alltså 
inte vara så att latin och till exempel ita-
lienska automatiskt har blivit olika språk 
för att språkbruket har ändrat sig. Språk-
förändringar har ju skett 1 stor omfattning 
i de andra nämnda språken också. Det är 
alltså så att det avgörande i fallet italiens-
ka är att de människor som använde språ-
ket under någon period har slutat att kalla 
sitt språk latin och börjat kalla det italiens-
ka. 

För att underlätta resonemanget kan det 
vara nyttigt att införa en särskild term. 
När ett språk ändras i grammatik eller 
ordförråd eller uttal så är det ju en språk-
förändring. Men om namnet på språket 
ändras så är det fråga om en ändring i 
sättet att tala om språket. Det kan man 
kalla en metaspråklig förändring. Föränd-
ringen från latin till italienska är alltså 
först och främst en metaspråklig föränd-
ring. Frågan i dag är alltså varför och hur 
denna metaspråkliga förändring inträffa-
de. Ett av problemen, men långtifrån det 
enda, är i vad mån den har samband med 
vanlig språklig förändring. 

En av de saker som gör det besvärligt 
att tala om denna metaspråkliga föränd-
ring är att själva förändringen införde en 
term, språknamnet, som fortfarande an-
vänds och som också kan användas nu för 
att tala om tidigare förhållanden. Man 
måste alltså skilja noga på vilket språk-
namn som användarna själva begagnade  

vid en viss tid och vilken term vi nuförti-
den väljer för att beteckna det språk som 
användes vid en viss tid. Det är till exem-
pel ingenting som hindrar mig från att 
anse att det språk som talades i Italien på 
700-talet bör benämnas italienska, trots att 
någon sådan term säkert inte användes 
dåförtiden. Någon annan kan anse att det 
bör kallas romanska, eller latin, och därur 
kan många intressanta diskussioner upp-
stå. Jag förbigår här helt sådana problem 
som rör modern metaspråklig terminologi, 
och håller mig till de namn som språkbru-
karna själva använde. 

Det är alltså nu fråga om det område 
där latinet hade blivit det allmänna språ-
ket under antiken, nämligen nuvarande 
Italien, Frankrike, Spanien, Portugal, Ru-
mänien och delar av Schweiz och Belgien. 
Jag får begränsa mig till förhållandena i 
nuvarande Italien och Frankrike. Ut-
gångspunkten är att det tidigare än 800-
talet inte finns några belägg för något an-
nat språknamn än latin i den delen av 
Europa som sedan skulle tala romanska 
språk. De termer som används är lingua 
latina och de likbetydande lingua romana, 
lingua Romanorum. 

Alla språk har inte egna namn 
Det betyder naturligtvis inte att det inte 
kan ha funnits några andra namn en gång. 
Det är tänkbart att folk redan på den tiden 
började tänka på sitt språk och tala om det 
som något annat än latin, fastän vi inte har 
några rapporter alls om det i de bevarade 
källorna. Första frågan är hur sannolikt 
det är. 

För min del tror jag inte alls på att det 
skulle vara så. Fram till ungefär 500-talet 
var det talade språket antagligen så likt 
det klassiska latinet som talades kring 
Kristi födelse att det inte fanns någon rim-
hg språklig anledning att byta namn, och 
någon politisk anledning fanns inte heller 
så länge det västromerska kejsardömet 
fanns kvar. 
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På 600- och 700-talen var Västeuropa 
uppsplittrat i många småriken och var i 
stort sett ett rent jordbruksområde utan 
någon större kommunikation mellan olika 
trakter. Folk levde sitt liv i ganska isolera-
de byar. Antagligen utvecklades det 
många lokala dialekter. Det som fanns var 
alltså ett enda skrivet språk, nämligen la-
tin, som hade enormt hög prestige och 
som användes av en mycket liten elit av 
läskunniga människor, mest präster och 
högadel, och så en mängd bonddialekter 
utan någon prestige alls. Sådana dialekter 
kan möjligen ha fått namn efter den plats 
där de talades, om man behövde något 
namn på dem, men troligen fick de aldrig 
något namn överhuvudtaget. 

Detta verkar kanske främmande för oss 
som talar och skriver ett väl etablerat 
språk med prestige och en klar norm för 
vad som är rätt och fel. Men faktum är att 
människor ganska ofta saknar ett namn 
för den speciella språkform som de talar. 
Det gäller särskilt dem som använder ett 
språk som har låg status och saknar ett 
inarbetat skriftspråk. Så är det till exem-
pel med de flesta av de så kallade kreol-
språken som finns lite överallt i världen, 
och som har det mesta av ordförrådet från 
ett europeiskt språk, men en helt annan 
grammatik. De som talar ett sådant språk 
skäms inte sällan för det och kallar det 
ofta bara för "språket" eller "vår rotväls-
ka" eller något sådant. De namn som finns 
registrerade är i regel påhittade av lingvis-
ter. Alla språk har faktiskt inte egna 
namn. 

Olika uttaisformer 
Från 800-talet och framåt finns det åtskilli-
ga belägg för nya språknamn i de texter vi 
har. De tidigaste beläggen är från nuva-
rande Frankrike. Det första och mest be-
römda är ett omnämnande i ett beslut från 
ett koncilium i Tours av rustica Romana 
lingua, vilket var något som prästerna 
kunde använda i stället för latin vid behov. 

Det har traditionellt alltid ansetts vara det 
definitiva beviset på att användarna nu var 
medvetna om att de talade ett nytt språk, 
och inte längre latin. En ganska nyutkom-
men bok av engelsmannen Roger Wright 
(Late Latin and Early Romance in Spain 
and Carolingian Europe, Liverpool 1982) 
har ifrågasatt den slutsatsen med goda 
skäl. Han gör det troligt att det konciliet i 
själva verket diskuterade var två olika ut-
talstraditioner när det gäller liturgiska tex-
ter, den dittills allenarådande som innebär 
att den latinska texten lästes med dåtidens 
uttal, på samma sätt som nutida engels-
män normalt läser t.ex. Shakespeare med 
nutida uttal, och den nya bokstavstrogna 
uttaistraditionen som Alcuin hade haft 
med sig från de brittiska öarna och som 
vid den här tiden påbjöds i Karl den stores 
rike. Om man uttalade på det traditionella 
sättet var det förmodligen ingen större 
svårighet för församlingen att förstå vad 
prästen läste, men med bokstavstroget la-
tinuttal försvann plötsligt möjligheten att 
fatta vad som pågick. 

För att illustrera skillnaden kan man ta 
den latinska frasen istum meum fratrem 
Carolum, som med traditionellt uttal om-
kring år 800 antagligen lästes ungefär /tsist 
meon fradre karlo!, men i Alcuins refor-
merade uttal skulle läsas /istum meum fra-
trem karolum/. 

Under sådana förhållanden var det inte 
så konstigt att folk blev förvirrade och 
plötsligt inte förstod vad som sades när de 
gick i kyrkan. 

Jag tror att Wright i stort sett har rätt i 
sin framställning. Det innebär bland annat 
att det var en reform av uttalet av det 
skrivna språket som gav den första impul-
sen till en klar åtskillnad mellan det latins-
ka skriftspråket och det talade språket. 
Men processen tog lång tid. Några årtion-
den senare, år 842, har vi det första beläg-
get för att man faktiskt försökte skriva ner 
något som liknade det talade språket. Det 
är de så kallade Strassburgederna. När två 
kungar, Ludvig den tyske och Karl den 
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skallige, möttes i Strassburg med sina ar-
méer avlade de ömsesidiga eder om trohet 
mot varann. De ederna finns upptecknade 
på tyska respektive på franska, om man nu 
vill kalla språket det. Det var i varje fall 
en skriftform som inte var latin utan som 
försökte återge hur det talade språket lät. 

Men det innebär faktiskt inte att språket 
franska finns från år 842 i den meningen 
att folk i allmänhet i Frankrike ansåg att 
de talade franska och inte latin. Det finns 
inget i texten som tyder på att ens författa-
ren trodde så. Han försökte återge det 
viktiga edsformuläret som det sades, och 
inte i någon skriftspråksform. Det var vik-
tigt nog, men ändå en enstaka företeelse. 

De nya skriftspråken 
Men efter ytterligare omkring hundrafem-
tio år, fram på tiohundratalet, uppstod 
faktiskt ett verkligt skriftspråk på franska. 
Nu är det riktigt att använda termen frans-
ka, för franois är vad författarna själva 
kallar det de skriver på ibland. Ibland an-
vänder de en annan term, roman. Men 
fortfarande var det undantag att skriva på 
det sättet: de flesta skrivkunniga använde 
enbart latin. Vad folk i allmänhet kallade 
sitt språk är det svårt att säga. 

Vad var nu anledningen till det nya 
skriftspråket? Ja, själva idén att ha ett nytt 
skriftspråk kanske föddes ur den stora 
skillnaden mellan det talade språket och 
det sätt som man började läsa upp latin 
på, alltså det som Alcuin hade infört från 
England. Men det fanns också en annan 
och viktigare anledning. Det började dyka 
upp folk som var intresserade av att läsa 
litteratur. Under den tidiga medeltiden 
var det nästan bara präster som verkligen 
läste och skrev. På tiohundratalet, när 
ekonomi och kommunikationer hade för-
bättrats, skapades genom framväxten av 
en rätt mångtalig klass av adelsmän som 
satt på stora gårdar eller slott, en krets av 
människor med utbildning och gott om 
fritid och resurser men utan intresse för  

teologi eller ens för helgonberättelser. De 
ville ha litteratur att läsa, eller lyssna på, 
som angick dem själva. Så uppkom den 
medeltida kärleksdikten, och så kom 
äventyrsberättelser och hjältedikter och 
efter hand riddarromaner. Det är den ty-
pen av texter som skrevs på romanska 
språk till att börja med. 

Däremot finner man inte, som man 
skulle kunna tro, kontrakt och lagar och 
liknande officiella ting som det i och för 
sig var viktigt att begripa. För sådant an-
vändes huvudsakligen latin långt fram i 
tiden. Det nya skriftspråket infördes alltså 
inte på grund av någon tvingande nödvän-
dighet att kommunicera skriftligt på ett 
begripligt sätt. 1 de mest nödvändiga sam-
manhangen gick det bra med latinet gans-
ka länge. Snarare var det nya skriftspråket 
ett njutningsmedel för överklassen. 

Ungefär samtidigt med franskan upp-
kommer det ett annat skriftspråk i södra 
Frankrike, baserat på det talspråk som an-
vändes där. Vi brukar kalla det här språ-
ket för provensalska, eftersom det använ-
des i Provence, men de som själva använ-
de det hade faktiskt skiftande namn. Det 
kallades ofta för roman, precis som 
skriftspråket i Nordfrankrike. Den tidigas-
te språkbeskrivaren, Raimon Vidal, kallar 
det för lemozin. Under alla förhållanden 
är det här språket ännu mer klart anknutet 
till den adliga miljön än fornfranskan. 
Den litteratur som finns är mest den s.k. 
trubadurdiktningen, kärleksdikter i hov-
miljö. Några av diktarna var själva högt 
uppsatta, hertigar och annat, medan andra 
blev försörjda vid hoven för sin talangs 
skull. Det fanns alltså omkring år 1100 i 
det romanska området två skriftspråk skil-
da från latinet. 

Det som är särskilt intressant här är att 
det visserligen uppkom nya skriftspråk, 
men att det från början inte var så givet 
vad de språken skulle heta. Båda språken 
har flera namn, och termen roman an-
vänds ofta om båda. Det var alltså säkert 
inte så att folk i allmänhet i Nordfrankrike 
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hade klart för sig att de talade ett visst 
språk med ett visst namn, och att de vid en 
viss tidpunkt bestämde sig för att skriva på 
det språket. Snarare gick det till så att 
några kom på att skriva på ett nytt sätt, 
och att det sättet att skriva först så små-
ningom fick ett vedertaget namn. 

Det här är ju rätt viktigt för frågan om 
hur de nya språken uppstod. Det verkar 
som om det inte var så att den stora 
massan av talare bestämde sig för att de 
talade ett visst språk. 1 stället var det en 
liten kunnig elit som skapade ett nytt sätt 
att skriva, och det sättet att skriva blev 
populärt därför att det låg närmare tal-
språket än det traditionella skriftspråket, 
nämligen latinet. Det är alltså skapandet 
av det nya skriftspråket som är den avgö-
rande händelsen. Den följs sedan av att 
skriftspråket får ett etablerat namn, och 
efterhand blir det eventuellt också namnet 
för talspråket i ett stort område. Denna 
sista fas är förmodligen mycket beroende 
av den politiska situationen. Franskan 
blev som bekant slutligen helt etablerad, 
men inte provensalskan. 

Efter dessa två kommer italienskan. Ita-
lienska började användas på precis samma 
sätt som franskan och provensalskan, allt-
så som ett språk för litteratur. Det skrevs 
under 1200-talet dikter av olika slag, mest 
av liknande slag som på franska. Italien 
var vid den här tiden, det bör man komma 
ihåg, inte riktigt som Frankrike. Det hade 
en mer utvecklad handel och hade mycket 
mer av verkligt stadsliv. Här hade man 
också en välbärgad borgarklass lika väl 
som en adel. Också här fanns det alltså en 
elit som efterhand fick allt vidare intressen 
och högre ambitioner. 

Italienskans tidiga historia är naturligt-
vis nära förknippad med Dante. Det är 
inte bara så att han skapade ett enaståen-
de mästerverk på italienska, La divina 
commedia. Han var också språkteoretiker. 
Särskilt intressant i det här sammanhanget 
är den latinska skriften De vulgari elo-
quentia, som man kan översätta "Om väl- 

talighet på det vanliga språket". Jag ska 
här bara ta upp två intressanta punkter. 

För det första säger Dante att man i 
södra och västra Europa, i det vi nu skulle 
kalla det romanska språkområdet, från 
början talade ett enda språk. Nu däremot, 
säger han, talas det tre olika, som är ut-
vecklade från det ursprungliga och ganska 
lika. Man kan skilja på dem genom sättet 
att svara ja på frågor, för en del säger oYl, 

en del säger oc, och en del säger si. 
De tre språken är alltså franska, och det 

som Dante kallar spanjorernas språk, men 
som i själva verket är vad vi kallar proven-
salska, och till sist vad vi kallar italienska. 

Dante är den förste som klart skriver att 
det finns flera olika romanska språk (eller 
åtminstone ydiomata, hur det ordet nu ska 
översättas) varav italienska är ett. Det är 
vidare klart att hans tredelning av det sto-
ra och beträffande talet gradvis skiftande 
romanska språkområdet är betingad av att 
det fanns precis tre etablerade nya 
skriftspråk. Trots att han explicit talar om 
talspråk är det uppenbart att hans tanke 
styrs av skriftspråkens existens. 

Ett andra påfallande faktum är att Dan-
te inte använder termen italianus eller ita-
liano, vare sig här eller någon annanstans. 
På latin kallar han språket latium vulgare, 
och när han skriver italienska kallar han 
det helt enkelt latino. För honom var alltså 
det nya språket, som han skrev sin gudom-
liga komedi på, helt enkelt latin, medan 
det vi kallar latin, skriftspråket från anti-
ken, var något som han kallade grammati-
ca. Ordet italiano dyker upp i en enda text 
som är lite äldre än Dante, alltså på 1200-
talet, men det blir allmänt gångbart först 
efter hans död, på 1300-talet. 

1 kort sammanfattning kan man alltså 
säga att det som hände när de romanska 
språken uppkom var att eliten i område 
efter område skaffade sig ett eget skrift-
språk. Det fanns klara sociala och politis-
ka motiv till att sådana språk började an-
vändas: de var associerade med nya sam-
hällsklasser och nya makthavare. 
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Det är tydligt att själva skriftspråken 
dyker upp först och att deras namn inte 
blir stabiliserade förrän senare: det gäller 
för alla de tre språk vi har diskuterat. Det 
bevisar mycket tydligt att det inte först 
fanns ett talat språk med ett visst namn 
och att skriftspråket skapades efter det. 
Det är uppenbarligen tvärtom. Först ska-
pade någon eller några ett skriftspråk, se-
dan fick det ett etablerat namn, och till sist 
började man använda det namnet om det 
talade språket också. 

Språk och språknamn i södra 
Afrika 
Det andra språkområde som jag vill be-
handla är beläget i en helt annan del av 
världen, i södra Afrika. Det finns där ett 
område med ett dialektkontinuum som på-
minner om det romanska, eller kanske 
ännu mer om det nordiska. De språk som 
talas är den så kallade sotho-tswanagrup-
pen av den stora språkfamiljen bantu-
språk. Det område det är fråga om om-
fattar en stor del av norra Sydafrika samt 
staterna Lesotho och Botswana. Området 
är till ytan ungefär jämförligt med Sverige, 
Norge och Danmark tillsammans. 

1 det här området fanns det före europé-
ernas ankomst ett stort antal oberoende 
små stater. Det fanns ingen form av kultu-
rellt, politiskt eller religiöst centrum för 
hela området. Om det fanns något gemen-
samt namn för språket i hela området är 
mycket tveksamt. Möjligen kan ordet 
setswana ha haft den funktionen. Däremot 
är det klart att var och en vid behov kunde 
ange namnet på sitt språk. Varje stat, eller 
stam som vi av någon anledning brukar 
kalla de traditionella afrikanska politiska 
enheterna, hade ett namn för sina med-
borgare. Till exempel kallades medborgar-
na i Kwena-staten i pluralis för bakwena, 
en medborgare, i singularis, heter mokwe-
na. Något typiskt för Kwenastaten, och 
särskilt dess språk, kallades för sekwena. 
På så sätt fanns ett ord att tillgå för språ- 

ket i varje stat. 
De första européer som slog sig ned i 

området var missionärer. De första var 
engelsmän som kom strax efter 1820 och 
slog sig ned i väster. Den kände Robert 
Moffat började nästan genast med att 
översätta Bibeln till afrikanernas språk, 
och skapade på så sätt det första skrift-
språket i området. Han kallade språket 
setswana, förmodligen därför att hans in-
formanter använde det namnet. 

Ungefär 20 år efter britterna etablerade 
fransmännen en missionsstation i södra 
delen av området, i den politiskt viktiga 
Sotho-staten. De satte också igång med att 
översätta bibliska och andra religiösa tex-
ter. 1 början ansåg de att de översatte till 
setswana, precis som engelsmännen, men 
efter något decennium bestämde de sig för 
att det språk de översatte till hette seso-
tho. Det var ju ett namn som defini-
tionsvis kunde användas för språket i So-
tho-staten. Det hade ur missionärernas 
synpunkt den klara fördelen att det skilde 
ut deras översättningar som något helt an-
nat än engelsmännens, som översättningar 
till ett annat språk. De tillämpade natur-
ligtvis en annan ortografi än engels-
männen. På så sätt etablerades inom lop-
pet av några decennier två skilda skrift-
språk i området. 

Efter ytterligare några decennier, på 
1870-talet, etablerade den tyska reformer-
ta kyrkan en aktiv mission i nordost, i den 
då starka Pedi-staten. Här upprepade sig 
historien nästan helt. Tyskarna ansåg i 
början att de nya bibelöversättningar och 
hymnböcker som de gjorde var skrivna på 
sesotho, alltså samma språk som frans-
männen hade etablerat. Men efter ett par 
decennier stod det klart för dem att det 
språk de ägnade sig åt var självständigt. 
Det kallas antingen sepedi eller, på tyska 
och engelska, Nord-Sotho respektive 
Northern Sotho, till skillnad från vad som 
nu började kallas Sud-Sotho respektive 
Southern Sotho. 

Så etablerades tre skriftspråk av tre oh- 
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ka europeiska missionärsgrupper. Detta 
hade rätt liten betydelse på 1800-talet och 
början av 1900-talet, eftersom missionä-
rerna hade måttlig framgång och läskun-
nigheten länge låg kvar på nivån fem eller 
tio procent i hela området. Men under de 
tre eller fyra senaste decennierna har si-
tuationen förändrats drastiskt. Setswana 
och sesotho är nu officiella språk för två 
självständiga stater, Botswana respektive 
Lesotho. Bland unga människor i de sta-
terna är praktiskt taget alla läs- och skriv-
kunniga. 1 Sydafrika, där alla tre språken 
finns, betraktas de som tre separata enhe-
ter och har status av undervisningsspråk i 
skolan och av mediespråk som används i 
blygsam omfattning i radio och TV. 

När européerna kom var alltså situa-
tionen den att det förmodligen fanns lika 
många språknamn och statsnamn, det vill 
säga flera hundra. Nu är läget att det finns 
tre officiella språknamn och tre skrift-
språk, nämligen de tre som missionärerna 
införde. 

Sambandet mellan skriftspråk 
och språknamn 
Det finns uppenbara likheter mellan den 
här snabba utvecklingen och den mycket 
långsammare i det romanska området. För 
det första verkar det som om det i båda 
områdena var ett mycket starkt samband 
mellan införande av språknamn och upp-
finning av skriftspråk. För det andra spred 
sig inte språknamnen från något okänt ur-
sprung, som vanliga språkförändringar 
brukar göra. Snarare introducerades de 
fullt medvetet av små men på olika sätt 
inflytelserika grupper, i ena fallet av litte-
rära kretsar kring högadeln, i det andra av 
missionärerna. För det tredje var det fak-
tiskt så att skriftspråken skapades först, 
sedan etablerades ett erkänt namn för 
skriftspråken, och först efter det uppstod 
en klar uppfattning om vilka talade former 
av språket som skulle inkluderas under 
namnet. 

För det fjärde och sista visade sig inte 
den fulla verkningskraften av språknam-
net och det nya skriftspråket omedelbart. 
Först senare, med införandet av allmänt 
skolväsen och med sammankopplandet av 
statsmakt med språkgrupp, uppkom det 
situationer både i det romanska området 
och i södra Afrika i vilka majoriteten av 
invånarna i ett stort område anser att de 
talar och skriver ett gemensamt språk med 
ett visst namn. 

Jag avrundar med att framföra några 
påståenden om införande av språknamn 
som verkar gälla för de fall som har stude-
rats här och som kan tänkas ha mer allmän 
relevans. 

För det första har språkförändring och 
språknamn ganska lite med varandra att 
göra. Språk kan förändras både mycket 
och snabbt utan att talarna känner något 
behov av att vidta den metaspråkliga för-
ändringen att byta namn på sitt språk, 
men å andra sidan kan namnbyte ske utan 
att språket har förändrats överhuvudtaget. 

För det andra verkar det som om be-
släktade och angränsande språkformer 
knappast får den status som egna språk-
namn ger utan att de har olika skriftspråk. 
Kanske är det så att uppfattningen om vad 
som är ett språk i västerländsk kultur är 
starkare knuten till existensen av skrift-
språk än vad västerländska lingvister i all-
mänhet önskar tro. 
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Några nyare ord i svenskan 
1 följande lista förtecknas ett antal ord och fraser som uppfat-
tats som relativt nya i svenskan och som varit aktuella i svensk 
dagspress under 1989. En del av dem finns belagda tidigare 
men har inte tagits upp i de nyordslistor som förut publicerats 
i Språkvård (nr 1 och 4/1987 samt 1/1989). Anledningen till att 
dessa ord nu kommit med är att de ökat i användning eller fått 
förnyad aktualitet. Det datum som anges omedelbart efter 
ordförklaringen eller senare i artikeln avser det tidigaste ex-
emplet på ordets användning i skrift som vi träffat på. Liksom 
i de tidigare publicerade nyordslistorna anges slutligen också 
ordens eventuella motsvarigheter i danska och norska. 

Synpunkter från läsarna på ordens ålder, betydelse och 
användning tas gärna emot. Listan är sammanställd och redi-
gerad av Lena Moberg. 

alternativmjölk mjölk från gårdar som 
driver alternativt jordbruk. 1989 [no. 
Økomelkl 

arena ökad anv. i bildl. betydelse. Rhöne-
dalen... är en arena som kan bjuda på 
lika oväntade som behagliga upplevelser 
när det gäller skidorter. DN 21/1 1990 

axelvaddslinne linne med isydda axelvad-
dar. 1988 

bratta slå larm om att något olagligt pågår 
inom företag eller myndighet.... vad 
ska vi kalla visseiblåsarna på svenska? 
Efter Lex Bratt ville han instifta ett verb, 
att bratta, för "att bringa till allmänhe-
tens kännedom" och personen som gör 
det för en brattare. DN 13/6 1988— brat-
tare person som brattar. 1988 

bugga installera hemlig avlyssningsutrust-
ning; avlyssna med hjälp av sådan ut-
rustning. 1986. Den insmugglade avlyss-
ningsutrustningen skulle användas för att 
bugga "källa A". SDS 17/1 1989 [av 
eng. bug; da., no. bugge1 - buggning 
1980 

dataänka kvinna som är gift eller sambo 
med en man som helt ägnar sig åt sin 
dator. 1989 

demivin [-mi:-] lättvin med en alkoholhalt 
strax under 7%. 1989 

donationskort kort som informerar om hu-
ruvida kortets innehavare är villig att 
donera sina organ efter döden. 1989 

ekoby bostadsområde där man tillämpar 
ekologiska principer för bl.a. uppvärm-
ning och avfallshantering och söker vara 
självförsörjande och oberoende av sam-
hället i så stor utsträckning som möjligt. 
Slutet av 1970-talet [da. Økolandsbyl 

ekotoxikolog person som ägnar sig åt 
ekotoxikologi. 1987 [da. økotoksikologl 
- ekotoxikologi läran om miljögifter. 
1986 [da., no. økotoksikologil 

enolog el. oenolog vinkännare. Ökad an-
vändning från mitten av 1980-talet. 
Språknämnden rekommenderar formen 
enolog. [Jfr fra. rnologiste, cnologue, 
eng. oenologist el. enologist; da. ønolog 

Europeiska ekonomiska sfären (förkortat 
EES) återgivning av eng. European 
Economic Space. 1989 

ficktelefon sladdlös telefon som lätt kan 
bäras med. / en framtid kommer vi att få 
ficktelefoner. Det blir då möjligt att an-
ropa folk som är i rörelse, oberoende av 
var de befinner sig på jordklotet. SvD 
14/9 1967 [da., no. lommetelefon] 

fotbolishuligan åskådare som uppträder 
med ligistfasoner vid fotbollsmatch. 
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1989 [da. (fodbold)hooligan 

gräsröjare liten maskin för gräsklippning 
på svåråtkomliga ställen. Grästrimmers 

kallas de oftast. Ett engelskt ord som är 

svårt att böja på svenska, så vi bytte till 

gräsröjare. ICA-kuriren 19/4 1989 [da. 
grcstrimmer 

hipphoppkultur ungdomskultur som kän-
netecknas av starkt rytmiska, akrobatis-
ka danser, en speciell tal-sångstil ("rap-
ping") och klottrande. 1984 [av eng. hip 

hop; da. hiphopkultur, no. hip-hop-kul-

tur] - hipphoppare representant för 
hipphoppkultur. 1987. Klotter har vi all-

tid haft, så det får vi nog finna oss i, men 

kanske kommer det att lägga sig på en 

mera normal nivå, när grupper av hip-

hoparnas typ blir omoderna. GP 14/2 
1989 [da. hiphopperl 

kall fusion Svenska forskare har nu delvis 
bekräftat de rön om kallfusion som slog 

den vetenskapliga världen med häpnad. 

SvD 23/5 1989 [av eng. cold fusion; da. 
kold fusion 1 

kamratstödjare äldre ungdomar som fun-
gerar som stöd för yngre kamrater och 
på så vis motverkar skolskolk, drog-
missbruk etc. 1987 

katalysatorrenad som har katalysatorre-
ning. .. . mer än 25 procent av trafikar-

betet... sker med katalysatorrenade bi-

lar. En kat-renad motor släpper ut 95 

procent renade avgaser. SDS 15/8 1989 
klinikfärdig om patient som är färdig att 

skrivas ut från sjukhusklinik. 1983. 
klinikfärdiga patienter, dvs, äldre 

som tvingas stanna kvar på kliniker i 

väntan på annan vårdhjälp. SDS 30/7 
1988 

kommandoekonomi (negativt värderande 
benämning på) planekonomi. 1970 [av 
eng. command economy; da., no. kom-

mandoøkonomij 
lambada [-'ba:-I modedans av brasilianskt 

ursprung. 1989 [no. lambadal 

landa i bildl. betydelse 'ro i land' om en 
affär, ett avtal e.d. Ändå tror man sig ha 

goda chanser att landa denna miljardaf- 

fär. SvD 20/3 1989 [jfr eng. land i sam-
ma betydelse 

mentalitetshistoria historia med inriktning 
på attityder och tankeliv. 1978. Intresset 

riktades om från spektakulära händelser 

och handlingar mot det som fortgår år-

tionde efter årtionde ... Från studiet av 

vanor var steget inte långt till studiet av 

mentaliteter, till intresse för de folkliga 

attityder som höll vanorna vid liv ... På 

Blochs och Feb vres tid gick genren un-

der namnet historisk psykologi, idag he-

ter den just mentalitetshistoria. A. Jar-
rick, Den himmelske älskaren, 1987 s. 
158 [da., no. mentalitetshistorie] - men-
talitetshistoriker person som ägnar sig åt 
mentalitetshistoria. 1978. Men för men-
talitetshistorikern är det viktiga inte hän-

delserna och deras orsaker utan vad 

Vovelle ömsom kallar de kollektiva atti-

tyderna, sensibiliteten och upplevelsen. 

SvD 6/3 1989 - mentalitetshistorisk som 
har att göra med mentalitetshistoria. 

1978 [da., no. mentalitetshistorisk] 

miljöflykting flykting som tvingats bryta 
upp från sitt hem på grund av miljöför-
störing, t.ex. jordförstöring. Hur många 

miljöflyktingar det finns är svårt att be-

räkna, vilket bl.a. beror på att få stater 

erkänner dessa människors flyktingsta-

tus. GP 28/1 1989 [da. miljØflygtning, 
no. miljØflyktning 

miljölarm larm om hotande miljökata-
strof. Sommaren 1988 minns vi för s.k. 

miljölarm. Säldöd och algblomning är 

det vi minns bäst. SvD 10/1 1989 [da. 
miljøalarm 

miljömärkning märkning som talar om att 
en produkt är miljövänlig. 1988 [da. 

miljømcerkning 
muskelbåt snabbgående fritidsbåt med ex-

tremt stark motor. 11989 (jfr muskelbil 
1982) 

noll(promille)gräns promillegräns på 0,0. 
1989 [jfr no. nullpromillel 

oenolog se enolog 

pockettelefon sladdlös telefon som lätt kan 
bäras med. 1989. Hellre: ficktelefon (se 
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detta ord) 
portföljfax bärbar telefaxapparat. 1989 (jfr 

fax och faxa i nyordslistan i Språkvård 4/ 
1987) 

programglimt ersättningsord för eng. trai- 
ler, rek. av Språknämnden. 1989 

raimusik jazzinfluerad musik med rötter i 
nordafrikansk folkmusik. 1988 

röd avgång avgång med flyg el. tåg till 
rabatterat pris. Systemet infördes vid SJ 
1988, inom flyget redan i slutet av 1970-
talet [da. grøn afgang (!)] 

sjukfusk bedrägeri som innebär att man 
sjukanmäler sig men ändå går till sitt 
arbete. 1989 - sjukfuskare person som 
gör sig skyldig till sjukfusk. 1989 

sjyst yard, ny användn. i vädjande uttryck 
av typen Det kan ni väl, sjysta ('snälla'). 
1989 

stå med byxorna nere ertappas med ngt; 
vara oförberedd. Man har vant hela 
samhället vid en hög konsumtionsnivå 
och nu när tuinskruvarna skall dras åt 
står man med byxorna nere. SvD 29/1 
1989 [jfr eng. catch somebody with his 
pants/trousers down, da. tage nogen med 
bukserne nede, no. bli tatt med buksene 
nede] 

ståuppare = stå uppkomiker (se detta ord). 
1989 

ståuppkomik underhållning av stå uppko-
miker (se detta ord). 1989 [av eng. 
stand-up comedy] ståuppkomiker ar-
tist som ensam och i nära kontakt med 
sin publik underhåller med improvisera-
de kvickheter och fräcka skämt. 1989 
[av eng. stand-up comic el. comedian] - 
ståuppkomedienn kvinnlig stå upp komi-
ker. 1989 

talskärm apparat för talträning, avsedd för 
personer med talstörningar, t.ex. hör-
selskadade. 1989 [motsv. eng. speech 
viewer, no. taleskop 

tvåtredjedeissamhälle samhälle där två 
tredjedelar av befolkningen har det bra 
ställt medan en tredjedel är missgynnad. 
1989 [da. totredjedelssamfund] 

Uppsalamodellen modell för kommunal 
barnomsorg där barnen vistas i familje-
daghem hos en dagmamma som också 
får räkna in vården av sina egna barn i 
arbetet. Mitten av 1980-talet 

värsting ökad användning. i bet. 'särskilt 
svårhanterlig ungdomsbrottsling'. 1988 
(jfr värsting i nyordslistan i Språkvård 4/ 
1987) 

äventyrsbad badanläggning med vatten-
rutschkanor, vattenfall m.m. 1988 (jfr 
ävenlyrslekplats 1972) 

Insidare 
Språkvårdsgruppen har beslutat rekom-
mendera ordet insidare som en försvensk-
ning av det engelska insider i betydelsen 
'person som har insynsställning' i bolag 
etc. 

1 sammansättningar används insidar-, 
t. ex. insidaraffär, insidarinformation. 

Skälet till att man vill byta ut insider är 
att det har dålig överensstämmelse mellan 
uttal och stavning, "insider/insajder"

'
och 

är svårt att böja i plural, "insiders/insider/ 
insidrar". 

Som vanligt får vi räkna med att många  

är ovilliga att byta ut ett engelskt ord mot 
ett svenskt; vanans makt är stor. Men 
vinsten vore att vi får ett till formen smidi-
gare ord. Och vinster ska man ju inte för-
akta. 

Not. Språkvårdsgruppen är ett organ för samar-
bete mellan Svenska språknämnden, Svenska 
Akademien, Tekniska nomenklaturcentralen 
(TNC), Standardiseringskommissionen i Sveri-
ge (SIS), Samspråk - språkvårdare inom offent-
lig förvaltning, Sveriges Riksradio och Svenska 
språknämnden i Finland. 
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Siv 	 Indrag efter rubrik? 
Ström quist 

Det finns många skrivtekniska detaljer som förr bara rena 
experter behövde känna till men som många fler numera 
måste behärska. Här tar högskolelektor Siv Strömquist, som 
skrivit flera skrivhandledningar, upp frågan om indrag eller 
inte indrag efter rubrik. 

Frågan om det ska vara indrag eller inte i 
förstarad efter rubrik har på sistone väckts 
på olika håll. Såväl forskare som svensklä-
rare har börjat fundera på hur det egentli-
gen bör vara. Och frågan är relevant. 
Skrivarbete som utförs med hjälp av per-
sondator eller andra elektroniska hjälpme-
del och vars resultat inte passerar det filter 
som utskrift av professionella yrkesutöva-
re innebär, medför ökade krav på att den 
enskilde skribenten ska behärska även så-
dana skrivteknikaliteter. 

Det frågeställarna vill veta är hur man 
lämpligast bör förfara med ny rad efter 
rubrik, även mellanrubrik, och även efter 
textbrytande inskott som tabeller eller 
blockcitat. De utgår från att indrag (det 
traditionella stycketecknet i tryckt text) 
och inte blankrad (den systematiska rna-
skinskrivningens stycketecken) utnyttjas 
som styckemarkör. 

Svaret blir att praxis då är att indrag inte 
görs i det textstycke som följer omedelbart 
efter rubrik. Skribenten börjar längst ut 
till vänster, och indragsmarkeringen re-
serveras som signal för de styckegränser 
som sedan följer i texten. 

Denna praxis är emellertid inte starkare 
än att variationer förekommer, och frågan 
är: Finns det något som talar för ett enhet-
ligt bruk? 

Bruket har växlat 
Går man bara något tillbaka i tiden kan 
man se att indrag efter rubrik inte alltid 
varit lika ovanligt som i dag. Så sent som 
under 1950-talet är första raden i nytt styc- 

ke efter rubrik ofta indragen i tryckta tex-
ter, och även sådana inledande stycken 
som inte har någon rubrik, t.ex. romaner-
nas kapitelinledningar, är försedda med 
indragsmarkering. Ett specialfall utgör 
texter med mer eller mindre påkostad an-
fang. Här förefaller bruket stabilt i varje 
fall från 1700-talet och framåt: anfangen 
fyller ut den inledande raden åtminstone i 
inledningskapitlet. Sedan blir det indrag i 
övriga kapitel, oavsett om rubrik förekom-
mer eller inte - om förlaget inte kostat på 
anfang i början av samtliga kapitel, för-
stås. 

Dessa iakttagelser är resultatet av en 
mycket ovetenskaplig undersökning - den 
metod jag har använt är att jag slagit upp 
här och där i godtyckligt valda böcker i 
min egen bokhylla. Undersökningen visar 
dock att bruket växlat beträffande indrag 
efter rubrik. Utvecklingen tycks emeller-
tid ha gått mot en praxis som föreskriver 
att markeringen kan - eller bör - uteläm-
nas. Hur och när denna förändring slagit 
igenom har jag inte kunnat reda ut. - Jag 
har själv i skolan lärt mig att börja med 
indrag även efter rubrik och följaktligen 
någon gång under årens lopp "lärt om". 

Historiskt sett får vi alltså inget stöd 
vare sig för inledningsrad utan indrag efter 
rubrik eller för enhetlighet över huvud ta-
get. Hur är det då rent skrivtekniskt? 
Finns det något som talar för den omarke-
rade förstaraden? 
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Logiskt med omarkerad första 
rad 

Generellt kan sägas att tecken ska betyda 
något; de ska ha en funktion i den skrivna 
texten. Ett andra krav som bör ställas på 
skriftspråkstecken är att de ska vara tydli-
ga, dvs, de bör helst ha en entydig inne-
börd. 

Om man ser på utformningen av första-
rad efter rubrik ur den aspekten, blir bru-
ket av icke indragen förstarad inte bara 
logiskt utan också önskvärt. Indrag, som 
egentligen är ett stycketecken, dvs, mar-
kerar att ett föregående stycke tagit slut 
och att ett nytt börjar, behövs inte i tex-
tens eller textdelens första stycke. Det är 
först som markör för de i texten följande 
nya styckena som tecknet får en funktion - 
vi kan inte gärna tala om "nytt stycke" där 
inte ett "gammalt stycke" tagit slut strax 
innan. (Jämför tidningsbranschens term 
"utgång" som mer tar fasta på det förra 
styckets slut än det följandes början.) In-
drag i början av text/textdel äventyrar så-
ledes markörens entydighet - dess funk-
tion som stycketecken blir inte längre 
självklar. 

Det finns alltså fog för en rekommenda-
tion som innebär att vi håller oss till nuva-
rande praxis. Och denna praxis omfattar 
då inte bara tryckt text utan alla texter - 
tryckta, maskinskrivna eller handskrivna - 
med indrag som styckemarkör. 

Specialregler för tidningstext? 
1 vissa texttyper kan emellertid praxis vål-
la problem. Jag tänker på dagspressen. 
Tidningstext har ofta indrag efter mellan-
rubrik och här rör det sig med största san-
nolikhet i allmänhet om mellanrubriker 
som placeras in av redigeraren och som 
alltså inte är planerade av skribenten/jour-
nalisten. När redigeraren lägger ut mellan-
rubrikerna gör han det i befintliga stycke-
gränser. Det är i ordbehandlarnas tidevarv 
då naturligt att stycketecken kommer att 

följa på rubriken. 
Argument för att vi i tidningstext kan-

ske borde acceptera avsteg från praxis/ 
normen framförs gärna av tidningsfolk. 
Ett krav på fullständig konformitet i det 
här fallet skulle leda till oönskacle pro-
blem, anser man. Det händer ju inte sällan 
att redigeraren gör det omvända ingripan-
det, dvs, avlägsnar redan befintliga mcl-
lanrubriker. Om skribenten/journalisten 
då inte markerat styckegräns under rubri-
ken skulle resultatet bli en och annan 
omarkerad utgång i den färdiga texten. 

Man kan fråga sig om argument av detta 
slag håller streck. Kanske rör det sig sna-
rast om problem med ofullgångna redige-
ringsprogram. Med brödtext och rubriker i 
samma textfil borde det gå att ordna så att 
förekomst av rubrik undertrycker ett 
följande indrag i utskriften, och om så 
skulle behövas vore det väl inte ohemult 
att begära att den som tar bort en rubrik 
då ersätter den med en indragsmarkering i 
början av det följande stycket. 

Det är naturligtvis önskvärt att även 
pressen - i entydighetens namn - följer 
den praxis som vuxit fram i andra skrift-
språkssammanhang. 

Valfrihet vid citat 
Vad beträffar frågan om indragets vara 
eller inte vara efter längre citat som inte 
ingår som en del i den övriga texten, gäller 
här detsamma som för text efter tabeller 
och figurer. 

1 dessa fall avgör skribentens inten-
tioner hur textytan kommer att utformas. 
Man kan här välja att antingen förfara 
som vid rubrik, dvs, låta den inskjutna 
texten avskiljas från övrig text enbart med 
hjälp av det ljusrum som bildas av blank-
raderna före och efter inskottet. Vederbö-
rande kan emellertid också välja att låta 
den text som följer efter inskottet få en 
förstarad med indrag. 

Valfriheten dikteras av att textdelar som 
t.ex. blockcitat, tabeller och figurer kan 
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ha olika funktion i texten. De kan utgöra 
del av skribentens eget textstycke, men de 
kan också presenteras som fristående text-
stycken - eller som inledande eller avslu-
tande del av eget textstycke. 

Den springande punkten blir här att lä-
saren inte med säkerhet kan avgöra om 
det efter till exempel ett blockcitat är fråga 
om nytt stycke eller inte. Det åligger såle-
des skribenten att med stycketecknets 
hjälp ange detta. Om jag som skribent vill 
visa att blockcitatet utgör del av mitt eget 
textstycke, så fortsätter jag utan indrag. 
Om jag däremot vill visa att en ny inne-
hålislig enhet börjar efter citatet, så mar-
kerar jag med stycketecken. 1 denna val-
frihet ligger uttrycksmöjligheter som man 
inte bör bortse från. 

När det gäller rubrik och efterföljande 
stycke blir detta val - eller detta marke-
ringsbehov - aldrig aktuellt. Det torde 
aldrig råda något tvivel om hur rubrik och 
efterföljande text förhåller sig till varand-
ra. 

Följ praxis! 

Som skribenter har vi ett stort behov av 
klara och odiskutabla regler. Kännedom 
om praxis underlättar för oss i den många 
gånger mödosamma skrivprocessen, och 
regelefterföljelse i sin tur underlättar kom-
munikationen. Det är lättare att läsa tex-
ter som följer praxis. 

Dessvärre är det inte alltid så att regler-
na/normerna är så klara och entydiga som 
vi skulle önska. Vad frågan om indrag 
efter rubrik beträffar kan vi emellertid 
säga att vi för närvarande - modena har 
skiftat - har en grundregel som påbjuder 
vänsterställd förstarad efter rubrik, även 
mellanrubrik. Från denna huvudregel kan 
det dock finnas skäl att göra avsteg, men 
för den enskilde skribenten blir det oftast 
en fråga om att följa huvudregeln - och att 
komma ihåg att konsekvens är ett hon-
nörsord i skrivsammanhang. 

Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Två frågor om SAOL 
Hur kan det komma sig att Svenska 

Akademiens ordlista accepterar samman-
sättningar som "isynnerhet", "igång" och 
"istånd" men inte "iväg"? Om man gick 
efter vad som är brukligt borde väl det 
också godkännas. 

Varför accepteras inte stavningen "en-
sembel", när stavningarna "ämabel" och 
"sensibel" är de enda riktiga? 

John Holmström, Stockholm 

1. Du har rätt. Läsaren borde idag få reda 
på att uttrycket i väg har en alternativform 
iväg som är väl belagd i texter. Den hop-
skrivna formen är i själva verket normal-
form i en samling romantexter från 1980-
81, medan den däremot fungerar som väl-
belagd andrahandsform i en samling tid-
ningstexter från 1987. 

Hur ser det ut i SAOL? 1 ordlistans 
senaste upplaga finns uttrycket i väg och 
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endast denna form under uppslagsordet 
väg. Alternativformen iväg (som faktiskt 
är normalformen i Press 65) saknas dess-
utom märkligt nog i alla större ordböcker 
från senare tid, möjligen därför att de på 
den här punkten har följt SAOL. 

Reglerna för hopskrivning, särskilt där 
prepositionen i är inblandad, är ett besvär-
ligt kapitel. Vi har å ena sidan en rätt stor 
grupp stelnade hopskrivningar utan annat 
alternativ (ihåg, ihop, ifatt osv.), dels ma-
joriteten av prepositionsuttryck utan hop-
skrivning som alternativ (i bruk, i form, i 
hopp (om), i höjd (med) osv. Mellan dessa 
bägge grupper finns en grupp med alterna-
tivformer: i dag (idag), i gång (igång), i 
fred (ifred), i land (iland) osv. Denna 
grupp får då och då nya medlemmar (ifred 
och iland fanns exempelvis inte med i för-
ra upplagan av SAOL) och styrkeförhål-
landena mellan särskrivning och hopskriv-
ning kan ändras inom gruppen (skrivning-
en idag är idag inte bara en möjlig utan en 
rätt flitigt använd form). Tendensen när 
det gäller prepositionen i går i riktning 
mot hopskrivning. 
2. Vi har en stor grupp franska lånord på 
bl.a. -abel och -ibel som fick sin försvens-
kade form redan i Leopolds rättstavnings-
lära (1801): sensibel, ämabel osv. Ordet 
ensemble (som strukturellt står rätt ensamt 
med kombinationen mbl) har av någon 
anledning inte dragits med i denna för-
svenskning. Detta beror inte på att det är 
ett sent tillkommet ord (första belägget i 
SAOB är från 1802). Att döma av SAOB 
har inga försök till försvenskning av stav-
ningen gjorts. Uttalet /ang'sambel/ är dock 
etablerat och kan anses peka i riktning 
mot skriftbilden ensembel. Vi har också en 
grupp snarlika ord i svenskan som skulle 
kunna tjäna som mönster: sampel, simpel, 
exempel m.fl. Å andra sidan går stavning-
en av främmande ord idag knappast i rikt-
ning mot en ökad försvenskning. 

Martin Gellerstam, redaktör för SAOL 

Floorboll och five-a-side-fotboll 

Man lär ha kommit överens om att den 
sport som hittills har kallats inomhusfot-
boli i fortsättningen skall heta five-a-side-
fotboll. Innebandy döps om till floor-boli. 

Det vore intressant att få Er kommentar 
till ändringen. Själv har jag svårt att förstå 
den. Motiveringen att det nya namnet 
five-a-side mer preciserat talar om vilken 
sport det gäller är ju närmast löjeväckan-
de. Inte i någon annan lagsport har man 
känt något behov av att ange antalet spela-
re! Däremot angav ju den äldre beteck-
ningen att spelet fördes inomhus, vilket 
rimligen måste sägas vara en mer värdefull 
upplysning! 

Den hemmagjorda halvengelska kon-
struktionen med sina bindestreck är enligt 
min mening dessutom svårhanterlig både 
till form och uttal och framför allt onödig. 

Beträffande floor-boil är jag något osä-
ker. Kanske har man bestämt sig för floor-
bali. 

Berörda riksförbund borde kunna veri-
fiera mina uppgifter, eventuellt rätta till 
dem. Och vad som är än intressantare, de 
borde kunna motivera dem utan att rodna. 

Lars Jangbrand, Tidaholm 

Att främmande ord och uttryck kommer 
in i svenskan tillsammans med de nya före-
teelser eller begrepp de betecknar är för-
ståeligt och något vi ofta måste acceptera. 
Bland orden på sportens område som har 
kommit in i svenskan på detta sätt kan 
nämnas bandy, boxning, (is)hockey, rugby 
och översättningslånet fotboll, för att ta 
några exempel. 

Många gånger går det dock ganska lätt 
att hitta svenska ersättningsord. Man be-
höver t.ex. inte kämpa med besvärliga 
engelska uttryck som sudden death och tie-
break när man lika gärna kan säga förläng-
ning respektive skiljegame. 

Att man försöker ersätta etablerade 
svenska benämningar med halv- eller hel-
engelska ord och uttryck, det är något som 
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bara kan beklagas. Som onödiga kan man 
klassa de två exempel som brevskrivaren 
nämner. De är bra på det sättet att de 
sätter fingret på den ömma punkten: Var-
för räcker plötsligt inte svenskan till? Var-
för måste man försöka ge dessa sporter 
högre status genom namnbytet? 

När det gäller benämningen floorboll/ 
floorball har Språknämnden redan varit i 
kontakt med Svenska innebandyförbun-
det. Efter en artikel i Dagens Nyheter i 
december i fjol, av vilken det framgick att 
Svenska innebandyförbundet hade planer 

Prova eller pröva? 

Varför använder svenska människor sedan 
några år tillbaka (?) ordet prova där man 
tidigare sade pröva? Själv provar jag klä-
der i trånga provrum och skor i skoaffärer, 
men jag prövar den korkskruv jag fick i 
julklapp, jag prövar ett nytt recept vid min 
spis, i nöden prövar jag en vän och jag 
prövar en ny tidning eller bokklubb. - 
Varför detta prova? 

Marianne Börjesson 

Det är svårt att klart utreda hela skillna-
den mellan prova och pröva. Ordböckerna 
är dock eniga i att pröva har vidare an-
vändning än prova har. Om prova sägs 
ofta att det är utbytbart mot pröva, men 
inte lika ofta tvärt om. Det finns alltså en 
zon där verben överlappar, samtidigt som 
det finns områden där bara det ena duger. 

Verbet prova är den enda möjligheten i 
fråga om kläder, skor och liknande, då 
man vill avgöra om de passar. 1 de fallen 
kan prova användas i flera konstruktioner: 
jag provade kostymen, sömmerskan prova-
de blusen på kunden. Detta prova kan 
också förekomma utan utsatt objekt: han 
köpte alltid skor utan att prova. 

När objektet är abstrakt och betydelsen 
ungefär 'undersöka kvaliteten för att avgö-
ra om den duger' används pröva. Man 
prövar någons kunskaper, tålamod, lojali-
tet, ärlighet, man prövar nya vägar, lyc- 

på att ändra benämning på sporten, skrev 
vi ett brev till förbundet och framförde 
våra synpunkter på bytet. Bl.a. påpekade 
vi att benämningen innebandy nu är eta-
blerad i svenskan. 

Något tecken på att förbundet skulle 
vara villigt att avstå från namnbytet har vi 
dock inte fått, så nu är det bara att hoppas 
på att massmedierna - i den mån de bryr 
sig om att bevaka innebandyn - fortsätter 
att kalla sporten innebandy i stället för att 
använda något engelskt hokus-pokus-ord. 

Claes Garlén 

kan, sina vingar, effekten av något etc. 
Dessutom används pröva ofta i betydelsen 
'försöka använda'. 

Det är i betydelsen 'anställa prov med' 
eller 'använda på prov' som båda verben 
kan förekomma, ibland kanske med någon 
nyansskillnad. Man kan både prova och 
pröva t.ex. maskiner och redskap. Ibland 
har prova ett drag av tekniskt provande, i 
fall som provning av bilar, viner, hållfast-
het etc. 

Frågan Har du provat skridskorna? kan 
besvaras antingen med a) Ja, men de pas-
sar inte eller med b) Ja, men de fungerar 
inte, skenorna är för korta och felslipade. 
Frågan Har du prövat skridskorna? kan 
besvaras antingen med b) ovan eller med 
c) Ja, men isen är för knagglig. Jag tar 
sparken i stället. 

Det kan vara så att verbet prova dels 
har fått ökad användning på det gemen-
samma området, dels fått vidgat bruk. 

Vissa exempel från några nyare textsam-
ungar i Göteborg tyder på det senare: man 
undersökte alla möjligheter, provade alla 
alternativ; vår uppfattning om hur världen 
ska styras har inte provats ännu. Man 
provar alltså inte bara flygmateriel utan 
också hypoteser numera. Men för att sä-
kert veta om det verkligen rör sig om en 
förändring skulle man behöva undersöka 
saken ordentligt. 	Margareta Westman 
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Språkets faligropar 
Att vem som helst i hastigheten kan göra 
sina språkliga misstag, det är inte så kons-
tigt egentligen. Men när stora företag och 
organisationer, som lägger ner mycket 
pengar och arbete på att få ett gott namn, 
gör sig skyldiga till språkliga klumpighe-
ter, då kan det vara värt att påtalas. 

Kassa terminalsystem 
Johan Lange, teknisk redaktör, har fäst 
vår uppmärksamhet på en annons i tele-
fonkatalogen för en datafirma. Där talas 
det om på vilka områden företaget kan 
föreslå totallösningar, bl.a. ADMINI-
STRATIVA SYSTEM och KASSA TER-
MINALSYSTEM. Man kan fråga sig om 
företaget verkligen har specialiserat sig på 
värdelösa terminalsystem och vad det ska 
tjäna till. Ordet kass i betydelsen 'värde-
lös' har använts i vardaglig svenska åt-
minstone sedan 1940-talet. 

Det som avses är förmodligen kassater-
minalsystem, men det är en annan sak. 

Kontaktman för mediat 
Från Statens arbetsgivarverk har utgått in-
formation om ett nytt annonsblad som 
föreslås heta Chefsforum och som ska rik-
ta sig till chefer och experter inom den 
statliga sektorn. Man vill samtidigt ha svar 
på tre frågor om detta blad. Två av frågor-
na har följande lydelser: Skulle myndighe-
ten! verket använda sig av detta media? re-
spektive Vem bör vara kontaktman för 
mediat på Er myndighet/verk? 

Bruket av frasen "använda sig av" går 
det kanske att bortse från, men att använ-
da det utpräglade annonsbyråuttrycket 
"ett media", "mediat" tror vi är ganska 
dumt med tanke på den avsedda läsekret-
sen. Det är ett jargonguttryck som låter fel 
eller löjligt för folk som inte arbetar inom 
reklambranschen. På vanligt språk heter 
det ett medium, mediet, men här kunde 
man ha skrivit annonsblad helt enkelt. 

Intrycket av osäkerhet förstärks av ut-
trycket "Er myndighet/verk". 1 svenskan 
böjs attributen, och man kan inte säga "Er 
verk". Sådana knepigheter löses ofta bäst 
genom omskrivning, t.ex. Vem bör vara 
kontaktman för annonsbiadet hos Er? 

Vill du var med? 
Från Maud Fryklöf, språkkonsult, har vi 
fått en platsannons från ett större företag, 
där man i rubriken säger Vi förnyar oss, 
vill du var med? 

Maud Fryklöf menar att det knappast 
kan handla om ett enkelt tryckfel; hon har 
sett flera exempel. Det skulle, menar hon, 
kunna vara fråga om ett missförstånd, nå-
gon sorts hyperkorrekthet. Skribenten kan 
ha tyckt att va inte ser rätt ut och trott att 
vara är lika gammaldags som bliva eller 
hava och därför gått halva vägen. 

Det låter som en ganska trolig förkla-
ring. Uttalet va motsvarar ju både var (im-
perativ och imperfekt) och vara (infinitiv). 
Att omsätta talspråkets uttalsformer till 
skrift är svårt för osäkra skribenter och 
resultatet kan ibland se underligt ut. 

Pengar på kontonen 
Ett annat fall av överdriven korrekthet 
stod att läsa i Dagens Nyheter nyligen. 
Det var i en artikel om en liten banks 
problem vid bankstrejk. Under förra strej-
ken hade banken inte deltagit utan haft 
öppet vilket orsakade problem: Alla data-
system var stängda och det var omöjligt att 
ringa till andra banker för att kontrollera 
om det fanns pengar på kon tonen. 

Formen "kontonen" i stället för konto-
na kan nog förklaras med att bestämd 
plural på -a är vardaglig och "ful" för 
många neutrala ord, t.ex. bena, barna, 
bord ena, skåpena. Man vet att många så-
dana ord ska sluta på -en i vårdat språk 
och då kan resultatet bli "fina" fast felak-
tiga former som kontonen och kvittonen. 
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