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Ska man bråka om ord? 
Ofta sägs att man inte ska bråka om ord, det som räknas är 
avsikten. 

Men orden har så många olika roller. 1 det här numret 
behandlas flera aspekter av ordens liv. Bengt Sigurd diskute-
rar olika slags ordiekar, som ju ofta visar ordens makt på ett 
oväntat sätt. Lena Moberg ger lite kommentarer till nya ord 
som tidigare presenterats i våra nyordslistor. Marina Steinmo 
och Stina Döbling utreder om det finns psykologiska skäl till 
det nya uttryckssättet ta självmord. Göran Kjellmer skär-
skådar den semantiska kollisionen hos ordet maximera. Lars 
Berglund tar upp problemen med obegripliga översättnings-
lån från tyska i svenskan (svyska), som blir allt vanligare i 
översatt teknisk dokumentation. 

Sven Pihiström behandlar en syntaktisk företeelse, de fall 
då indirekt fråga ersätts av direkt fråga. 

Som vanligt innehåller numret också insändare och frågor 
och svar. En insändare tar upp det gamla men alltid lika 
aktuella problemet om att vi språkvårdare skulle vara alltför 
flata och toleranta inför allsköns språkliga tillkortakomman-
den. Det blir säkerligen anledning att återkomma till den 
frågan. 
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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. 

OmDU 
011i Tammisto har fel om betydelsen av 
DU i nr 2/1990. DU kan inte betyda Dala-
upproret men väl Dalauppropet. 

A. Anderås, Orebro 

Prickar över ö 
Språkvård 2/1990 sid. 8 gläder sig åt "att 
Götabanken återtagit sina prickar över Y. 
Har den? Prickar över ö = ö, inte sant? 

Börje Lindvall, Stockholm 

Näpsas den som näpsas bör 
Jag blir faktiskt ganska ledsen ibland. När 
jag läser Språkvård, ser jag hur man ur-
säktar enskildheter och förklarar påtalade 
missuppfattningar. Det gäller ofta miss-
uppfattningar som den som fäster upp-
märksamheten på dem, ofta har förstått 
själv. Genom förklaringen ger man ett 
slags försvar för den felande. Ofta upp-
höjer man felet till innovation. Osv... Jag 
ska försöka uttrycka mig kortfattat. 

Det är ju för att stävja missbruk som 
den uppmärksamme skriver. Han tror väl 
att Språknämnden vill att han ska hjälpa 
till att hålla språket begripligt. Men ack, 
vad han bedrar sig ibland! Han uppfattas 
oftast som en gammaldags ordryttare. Och 
mot en sådan kunde språkvårdare hävda 
toleransens vikt och värde. Men nu när 
det borde vara mängden av valhänta ord 
och uttryck som oroade redaktionen för 
Språkvård, så att den kunde tala om vad 
det är för osäkra skribenter som befordras 
till trycket, väljer man att näpsa den som 
lagt ner omsorg och möda på att samla 
exempel för att uttrycka den vånda som  

kan fylla en språkvårdare på det icke of-
fentliga planet. 

Den eller de som i nummer 1/1990 av 
tidskriften söker värja sig mot det mass-
mediala bruket av schizofren, det är de 
som får en näsknäpp. Det är ganska otack-
samt att vara en arbetare i vingården. Kort 
avfärdas insändarna M. W. och 1. W. av 
Red. Ja, så småningom säger man ju - fast 
med egen formulering - att en sådan 
"språklig slapphet" kan vara "sårande", 
just det som insändarna velat påtala och 
hävda. 

Kanske överdriver jag. Kanske behövde 
jag förklara mig ytterligare. Men jag slutar 
här. Hellre för kortfattad än för utförlig. 
Det är säkert många som har synpunkter 
på frågan om vi numera står på en språk-
ligt osäker grund. Den frågan är för mig så 
pass väsentlig, att jag nu har dristat mig till 
att uttrycka min önskan att redaktionen 
för Språkvård måtte rikta sin uppmärk-
samhet åt delvis annat håll än tidigare. 

Anna Maria Wirén, Stockholm 

Vi språkvårdare blir också ganska ledsna 
ibland. När vi försöker förklara en allmän 
språklig företeelse, uppfattas detta som att 
vi håller "den felande" om ryggen. När vi 
inte helt kan instämma i vad någon vill 
påtala, anses vi ge vederbörande "en 
näsknäpp". Vår uppgift är att diskutera de 
språkliga villkoren och de språkliga vanor-
na, inte att utan analys bara hålla med om 
allting. - Men denna viktiga diskussion 
har bara börjat. Fortsättning följer säker-
ligen. 

Red. 
Forts. Insändare s. 14. 

4 Språkvrd3/9O 



Bengt 	Ordiekarnas makt Sigurd 

Om ordlekar och ordiekare höll professor Bengt Sigurd en 
populärföreläsning vid Humanistdagarna i Lund våren 1990, 
där det allmänna temat var "Språkets makt". Denna artikel 
bygger på föreläsningen. 

Redan som barn lär man sig hur man kan 
kasta löje över någon genom att vränga till 
namnet. Den som heter Jan kan man kalla 
Jan Banan, Orvar för Korvar. Den som 
heter Pelle kan man kalla för Gnälle, den 
som heter Folke kan man kalla för Skolke 
- om det finns skäl därtill. Kloka föräldrar 
försöker välja namn så att sådana för-
vrängningar inte ligger alltför nära till 
hands. Agata är t.ex. ett riskabelt namn. 
Men det är inte lätt att helgardera sig. Jag 
vet en person med det till synes oskyldiga 
namnet Britt-Marie som så småningom 
fick heta Sprit-Marie. 

Politiska aktörer, inklusive talskrivare, 
kåsörer och tecknare, vet också att leka 
med namn. 1 USA kallades president 
Richard Nixon ofta för Tricky Dick. Det 
låg då nära till hands att kalla Nixon för 
Trixon i Sverige. Jag har också hört att 
Bengt Westerberg kallats för Vet Bäster-
berg av dem som vill skoja med honom. 

Förvrängningen - förvrångningen - av 
Bengt Westerbergs namn är ett fint exem-
pel på ordlek som innebär en liten form-
ändring. Man byter ut, lägger till, drar 
från eller kastar om några bokstäver och 
vips har man ett eller flera ord som an-
spelar på någon mindre smickrande egen-
skap och kastar ett löjets skimmer över 
föremålet. 1 det här fallet växlar man om 
de initiala konsonanterna B och W(V), 
stryker ng och stavar e med ä i stället, 
vilket strax leder till att läsaren får ett 
namn som antyder att Bengt Westerberg 
är en person som vet bäst enligt egen åsikt. 

Men ordlekar kan också användas i po-
sitiva syften, i reklam. Tidningen Sydsven-
skan hade en tid en stor neonskylt vid  

infarten till Malmö som man knappast 
kunde undvika att se när man nalkades 
staden: 

FÖRE ARBETET 
SYDSVENSKAN. 
Vitsen med denna reklam är naturligtvis 

dubbeltydigheten hos ordet ARBETET. 
Kampen om vem som är först, störst och 
vackrast av tidningarna Sydsvenskan och 
Arbetet rasar och förs med alla medel. 
Ordlekar används ofta i reklam - men 
försiktigt eftersom det är en gyllene regel 
att reklam måste vara seriös. 

Ordet ARBETET är exempel på homo-
nymi och man talar om ord som är homo-
nyma, dvs. dubbeltydiga. Det finns mera 
specialiserade termer för olika fall av ho-
monymi. Om man vill framhålla att det är 
fråga om ord som skrivs/stavas lika talar 
man om homografi. Om man stavar tid-
ningsnamnet med stora bokstäver (ARBE-
TET) men ordet arbetet = ' jobbet' med 
små, är uttalet men inte stavningen lika 
och sådana ord kan kallas homofoner. De 
fyndiga reklammakarna kom naturligtvis 
på att man kunde få homografi om man 
stavade alla orden på skylten med stora 
bokstäver. 

Jag tänkte nu gå igenom diverse exem-
pel på ordlekar och illustrera vilka meto-
der och knep de som hittar på ordlekar 
använder mer eller mindre systematiskt 
och medvetet. Det kan vara bra att känna 
till sådant för dem som vill arbeta i re-
klambranschen, hitta på en slogan, rita 
satiriska teckningar, skriva kåserier, hålla 
tal, ägna sig åt politiken eller bara skoja 
eller leka med ord i största allmänhet. 

Som alla här säkert insett är ordet ordie- 
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karna i rubriken på detta anförande tvety-
digt, och så småningom hoppas jag kunna 
besvara dels frågan om de fraser där man 
leker med orden har någon makt, dels 
frågan om de ordiekare som hittar på des-
sa fyndiga vändningar, har någon makt. 

Homonymer och pseudo-
homonymer 

EN SVENSK TIGER 
Ovanstående anslag kunde ses överallt i 

Sverige under andra världskriget, särskilt 
på offentliga lokaler som restauranger, 
dansställen och järnvägsstationer. Det 
gällde framför allt att inte avslöja var man 
hade sin krigsplaceringsort - liknande af-
fischer påpekade att Spionen lägger pussel. 

Vari bestod den makt som anslaget EN 
SVENSK TIGER hade? Varför fastnade 
orden i minnet? Förklaringen är naturligt-
vis att ordet tiger är tvetydigt. Den ena 
betydelsen antyddes också på affischen av 
en teckning av en välrandad tiger. 

Det berättas att affischen i fråga också 
behandlats i riksdagen och att en svensk 
riksdagsman föreslog att man skulle ha ett 
lejon i stället på affischen han tyckte att 
lejonet passade bättre med dess anknyt-
ning till det svenska riksvapnets lejon. Det 
hade nog egentligen varit ganska raffinerat 
att ha ett lejon på affischen - men kanske 
alltför raffinerat. 

Apropå dessa två djur skulle man kunna 
tänka sig nedanstående löpsedeisrubrik se-
dan förra justitieministern Anna-Greta 
Leijon nu lämnat även posten som ordfö-
rande i finansutskottet. Hon vägrade som 
bekant att uttala sig och att förklara sitt 
avhopp närmare. 

LEIJON TIGER. 
Ordiekaren har stor nytta av språkens 

flertydiga, mångtydiga, ambiguösa och 
ekivoka ord. Det finns böcker med tve-
eller flertydiga svenska ord - utgivna bl.a. 
av språkdatagruppen i Göteborg som leds 
av Sture Allén. En sådan bok utgiven av 
Sture Berg heter Olika lika ord. Svenskt  

homograflexikon. Alla språk vimlar av 
flertydiga ord och de förorsakar sällan 
problem i kommunikationen, eftersom de 
i regel blir entydiga i kontexten. För ordle-
karen är de till stor glädje om han kan 
placera in dem i ett fyndigt sammanhang. 
Här är ytterligare några exempel på sven-
ska homonymer: VAD, VAR, GIFT, 
RASA, BOK, BAD. 

Tvetydiga ord är som psykologernas fix-
eringsbilder - fast de senare är väl sällan 
roliga. 1 en känd fixeringsbild kan man 
alternativt se en vas eller två samtalande 
personer, i en annan ofta visad fixerings-
bild en gammal gumma eller en skön dam 
och psykologerna kan eventuellt använda 
den tolkning man ser lättast som tecken på 
ens mentala status. 1 en del fall är det 
riktigt svårt att få fram den ena tolkning-
en. Man kan på samma sätt växla mer eller 
mindre lätt mellan de två tolkningarna av 
ordet ARBETET i ovannämnda slogan. 

Men det gäller att använda tvetydiga 
ord på ett sådant sätt att det blir roligt. 
Båda betydelserna måste ge mening, den 
sekundära - om man kan tala om en sådan 
- bör ge en gliring om det är fråga om en 
elakhet. Jag såg ett subtilt fall i Sydsven-
skan nyligen: 

YNGVESSON AVGÅR 
- SENT OM CIDER. 
Varför är det roligt? J0, för att det sista 

ordet är tvetydigt och kan associeras till 
det socialdemokratiska finansborgarrådet 
Yngvesson i Malmö och hans mångbe-
skrivna resor till Nya Zeeland i syfte att 
göra Malmö till en storhamn för import av 
kiwifrukt och äpplen av vilka man kan 
göra cider - och konkurrera med 
KIVIKSFRUKT (av ordiekare stundom 
skrivet KIWIKSFRUKT). Orden sider 
och cider är exempel på ord som är homo-
foner, men inte homografer. 

Den första metoden vi nämnde bestod i 
att ändra lite på ordens form: stava om, 
byta ut, ta bort eller lägga till några bok-
stäver för att få fram ett eller flera ord 
med intressant - och om så kräves elak - 
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betydelse. 1 själva verket är det bara en 
gradskillnad mellan ett ord som är en för-
vrängning av ett annat och ett ord som är 
homonymt (homograft/homofont) med ett 
annat. Man kan kalla förvrängningar för 
pseudohomonymer, eftersom de är nästan 
men inte riktigt identiska i formen. 

Låt oss illustrera homonymer och pseu-
dohomonymer i reklamen ytterligare. På 
flygplatser kan man träffa på nedanståen-
de reklam för Volvo: 

A SAFER CAR 
FOR PEOPLE WHO CARE. 
Det som gör att denna reklamtext lätt 

fastnar i minnet - och att man kanske 
köper en Volvo - är att bokstavsföljden 
CAR användes två gånger om än i ganska 
olika ord. 1 skriften skiljer ett e och i 
uttalet skiljer mycket mellan car med långt 
a och care med ett ä-liknande ljud. Det är 
här fråga om pseudohomonymer och inte 
homonymer. 

En annan reklamtext som också använ-
der förvrängning av ord på ett fyndigt sätt 
är följande: 

SVEP EN SCHWEPPES 
Man kunde fått ännu likare ord bredvid 

varandra genom att i annonsen ha en bild 
av en fest med yuppiga människor som 
dricker Schweppes och därunder skriva: 

HÄR SVEPS SCHWEPPES 
Men den uppfordrande imperativfor-

men svep passar kanske bättre i reklam. 
Knepet att vränga på orden för att få 

med roliga eller elaka sidobetydelser - 
hela parallelltexter - användes systema-
tiskt av vissa författare. En känd specialist 
på detta är pseudonymen Friskytten i Da-
gens Nyheter (på lördagarna). Den känne-
tecknas alltid av mycket omstuvade och 
knådade ord. Här är ett litet utdrag ur 
Friskytten lördagen den 24 mars 1990: 

Arbetslösheten liksom arbetslusthettan är 
för låg i Sverige. Landets knegare knogar 
för lite och krogar för mycket. Blir därav 
överförfriskade och översjuka. När lån går 
före lön går kronkursen mot konkursen. 

Här föreligger en orgie i halvlika ord som 
genom inskott eller utbyte av bokstäver 
ger annan mening och rikliga associatio-
ner. Jag skall inte närmare analysera och 
förstöra detta mästerstycke. Författaren 
av Friskytten-kåserierna verkar i själva 
verket ha svårt att låta några ord vara som 
de är. 

John Lennon, den kanske mest kreative 
i popgruppen Beatles, har skrivit en hel 
bok som bygger på användandet av homo-
nymer eller pseudo-homonymer. Den lilla 
boken heter typiskt nog: John Lennon in 
his own write (1964). Här är ett smakprov: 

About the awful 
1 was bored on the 9th of October 1940. 1 
believe the Nasties were still booming as led 
by Madalf Heatlump... As fr as 1 am 
conceived this correction of short writty is 
the most wonderful larf I've ever ready. 

Povel Ramel är en skicklig svensk ordle-
kare som ägnar särskild möda åt att leka 
med namn. Man påminner sig hans dikter 
av Ewa Sophie Drömmington (som egent-
ligen är stinta och som sådan bär det mind-
re aristokratiska namnet: Slugar-Bodil) 
och följande rader ur hans memoarer: 

Pappa hade en väldig raggvar, en så kallad 
Rotterdamschnitsel. Jag gick i Krynkel-
dorffskolan. Vi hade fröken Gacobsen, 
fröken Wybblén, fröken Bråte och fröken 
Ulk- Tvärhagen. 

(Ur Min galna Hage) 

Cello är något av en rekordhållare i 
svenskt ordlekeri. Nedanstående formule-
ring illustrerar vad han kan åstadkomma: 
Läraren tyckte inte att flickan satt lämpligt 
även om han medgav att hon på SITT 
SÄTT SETT SATT SÖTT. 

Karnevalsprogram brukar sjuda av ord-
lekar av dessa slag. Blandaren är också rik 
på exempel varav nedanstående (dock 
utan teckning) är någorlunda salongsfähi-
ga: 
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Prästen: Jag har alltid fört ett Herrans liv 
Damen i dansen: Håll mig inte så hårt i 
rumban. 

Antonymer 
Men låt os se mera på retorikens ordiekar 
och studera en annan typ illustrerad i 
följande bevingade ord: 
ALDRIG HAR sÅ MÅNGA HAFT SÅ 
FÅ Alli' TACKA FÖR sÅ MYCKET. 

Detta sade Winston Churchill - fast på 
engelska - i underhuset den 20 augusti 
1940 med anledning av de fåtaliga brittiska 
flygarnas försvar mot de många tyska flyg-
angreppen på England. Det engelska ori-
ginalet har en något annorlunda formule-
ring: "Never in the field of human conflict 
was so much owed by so many to sofew." 

Varför har detta ord blivit bevingat? 
Varför kommer man - någorlunda - ihåg 
det? Varför tycker man det är fyndigt? 
Varför försöker så många - mer eller 
mindre lyckosamt - härma det? J0, det 
finns en ordlek inbyggd i yttrandet och det 
är den som har makten. Ordleken består i 
att man använder ord som är varandras 
motsatser: många/mycket-få, mycket-Ii-
te(t). Lingvister kallar sådana ord för anto-
nymer. Andra antonymer är: lång-kort, 
stark-svag, stor-liten. Ordet aldrig (never) i 
Churchills berömda mening har en mot-
sats i alltid, men den utnyttjade inte 
Churchill. Ordet mycket är ett positivt ord 
på den kvantitativa skalan liksom många, 
men det har inte någon direkt partner i 
yttrandet. 

Utbyte mot antonym är ett vanligt sätt 
att leka med ord. 1 den ovannämnda tex-
ten av Friskytten fanns också några anto-
nymer inbakade: lite-mycket, äverför-
friskade-översjuka. Ett annat belagt exem-
pel är: Inbillningsdepartementet för Utbild-
ningsdepartementet. En som är liten och 
heter Höglund kan man lite ironiskt kalla 
Låglund. Det berättas att pansarskeppet 
Dristigheten gled dåligt på slipen när det 
skulle sjösättas i Göteborg. Göteborgshu- 

morn döpte genast om fartyget till Fastig-
heten. 

Jag påminner mig att en tidning som en 
kamrat och jag gjorde i min barndom hade 
namnet: Gamla Nattliga Ingafota - vilket 
visar barns antonyma insikter. 

Det är inte bekant hur många talare 
som anspelat på Churchills tydligen myc-
ket lyckade yttrande: Aldrig har så många 
haft så få att tacka för så mycket. Intuitivt 
inser många hoppfulla talare eller skriben-
ter att charmen ligger i växlingen mellan 
antonyma ord. Det finns många travestier, 
t.ex. följande i en recension av en konsert 
där det var få åskådare, men en stor orkes-
ter som dock spelade jämmerligt: 
ALDRIG HAR sÅ FÅ HAFT sÅ 
MÅNGA ATT TACKA FÖR sÅ LITE. 

Men det finns många möjligheter att 
misslyckas och att säga fel, vilket kan bero 
på att sådana antonyma ord tycks ligga 
lagrade nära varandra i hjärnan. Man får 
vara försiktig så man inte blandar ihop 
orden. Om man i ett tal vid en intimare 
middag vill prisa värdfolket och den rikli-
ga maten och säga: 
ALDRIG HAR sÅ FÅ HAFT ATT 
TACKA FÖR sÅ MYCKET, 
kan det hända att man råkar säga: 
ALDRIG HAR sÅ MÅNGA HAFT 
ATT' TACKA FÖR sÅ LITE. 

Det skrevs nyligen om det rättsliga 
efterspelet till det uppmärksammade 
Poesitåget i Danmark. Det var ett hundra-
tal poeter från hela Norden som åkte runt 
i Danmark med ett särskilt järnvägståg 
och läste poesi. Tåget gick bl.a. till 
Skagen, vars invånare senare klagade över 
att det inte endast var verbala orgier som 
förekom. En av ledarna, allkonstnären 
Jørgen Nash, boende på Drakabygget i 
Skåne, lär emellertid ha yttrat följande i 
rätten: 
ALDRIG HAR sÅ MÅNGA DRUCKIT 
sÅ LITE. 

Men antonymknepet är välkänt inom 
retoriken och redan i Bibeln förekommer 
ordlekar av denna typ, t.ex.: 
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MÅNGA ÄRO KALLADE MEN FÅ 
ÄRO UTVALDA. 

Jag avstår från att göra några travestier 
på detta yttrande. 

Det ligger nära till hands att gå från 
bevingade ord till folkliga ordspråk och 
talesätt. De lever vidare från generation 
till generation och har uppenbarligen ock-
så stor makt. De innehåller mycket ofta 
ordlekar, t.ex. följande: 
BÄTTRE BRÖDLÖS ÄN RÅDLÖS. 

Orden skiljer sig åt bara i första leden 
bröd mot råd - man har faktiskt egentligen 
bara satt till ett b och ändrat vokalen. Det 
finns naturligtvis travestier där man leker 
ytterligare med sådana gamla ordspråk. 
En sådan är följande: 
BÄTFT'RE REDLÖS ÄN RÅDLÖS 
uttalat av en person med stor törst som i 
brist på öppnare eller korkskruv öppnade 
flaskan på annat sätt. Vi avstår här liksom 
tidigare från att förstöra det roliga genom 
att försöka förklara det. 

Några praktikexempel - 
ordiekaren i arbete 
En forskare måste nu fråga sig om man 
systematiskt kan konstruera ordlekar och 
använda dem i nedsvärtande eller uppvi-
tande syfte. Ja alldeles säkert - och man 
kan naturligtvis ta datorer till hjälp. Man 
kan pröva att variera och byta ut och se-
dan se om man kan hitta några lämpliga 
ord eller orddelar i resultatet. 

Tag t.ex. Ingvar Carlsson. Vad kan man 
göra åt det namnet? Först kan man pröva 
med utbyte av hela ordled (antonymer): 
Ingvar-Allvar (det blev bara ett annat 
namn), Kuddvar (det blir inget roligt av 
det för föremålet verkar ingalunda söm-
nigt; då verkar Piggvar passa bättre). Man 
kan också pröva med olika möjliga konso-
nanter eller konsonantkombinationer i 
början av ordet Ingvar? Man kan då få: 
Bingvar, Dingvar (onödigt elakt), Singvar 
(lämpligt namn om han uppträder i sång-
gruppen "Rosenbad Singers"), Springvar  

(lämpligt namn om han haft framgång på 
kolstybben). Slingvar Carlsson - passar 
betydligt bättre, om man tänker på hur 
han slingrar sig när han får frågan om 
något är "ett löfte" eller "en målsätt-
ning". 

Om man tänker på Karin Söder inser 
man att Karin Norr ligger nära tillhands 
vid antonymbyte - men vad är det för 
roligt med Norr? 1 stället för Vet Bäster-
berg kan man enligt våra antonyma meto-
der lätt komma upp med: Bengt Österberg 
(om det funnes någon passande associa-
tion till öster). Nära till hands - med lite 
förvrängning - ligger: Bengt Mästerberg 
(om han anses mästra folk för mycket eller 
om hans partikolleger vill prisa honom). 

Kan man leka med namnet Lars Wer-
ner? Lars Pilsner vore för billigt. Kan man 
göra något åt Olof Johansson? Det har i 
varje fall försports ett försök, nämligen 
Olof Jasåsson, där skaparen väl har för-
sökt byta ut Jo mot Jaså - men är det 
egentligen berättigat? Olof Johansson 
sade ju inte Jaså till tvångssparandet utan 
Ja! En tecknare i DN har ställt frågan om 
man nu kunde kalla de avhoppade Feldt 
och Leijon för illojaldemokrater. 

Kan man göra något roligt av biträdan-
de statsministern Odd Engströms namn? 
Det är en parallellfråga till den som 
skämttecknarna brukar ställa sig när nå-
gon ny minister utnämnts: Hur lätt är det 
att karikera hans utseende? En del är lät-
tare än andra. En del nya ministrar är 
verkliga fynd för karikatyrtecknare. Odd 
Engströms namn kan man förse med extra 
konsonanter både i förnamnet och efter-
namnet. Namnet Knodd är för enkelt - 
varför skulle han kallas det? Hur vore Ord 
Engström. Han lär vara en uppskattad ta-
lare och har visst egen fanclub: Odd fel-
lows. Eller Grodden - han står ju på till-
växt. 

Kan man leka med namnet Carl Bildt? 
Jag påminner mig här en lingvistiskt in-
tressant historia om framlidne legendari-
ske lektorn Malte Åkerman, som bl.a. var 
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MÅNGA ÄRO KALLADE MEN FÅ 
ÄRO UTVALDA. 

Jag avstår från att göra några travestier 
på detta yttrande. 

Det ligger nära till hands att gå från 
bevingade ord till folkliga ordspråk och 
talesätt. De lever vidare från generation 
till generation och har uppenbarligen ock-
så stor makt. De innehåller mycket ofta 
ordlekar, t.ex. följande: 
BÄTTRE BRÖDLÖS ÄN RÅDLÖS. 

Orden skiljer sig åt bara i första leden 
bröd mot råd - man har faktiskt egentligen 
bara satt till ett b och ändrat vokalen. Det 
finns naturligtvis travestier där man leker 
ytterligare med sådana gamla ordspråk. 
En sådan är följande: 
BÄTTRE REDLÖS ÄN RÅDLÖS 
uttalat av en person med stor törst som i 
brist på öppnare eller korkskruv öppnade 
flaskan på annat sätt. Vi avstår här liksom 
tidigare från att förstöra det roliga genom 
att försöka förklara det. 

Några praktikexempel - 
ordiekaren 1 arbete 
En forskare måste nu fråga sig om man 
systematiskt kan konstruera ordiekar och 
använda dem i nedsvärtande eller uppvi-
tande syfte. Ja alldeles säkert - och man 
kan naturligtvis ta datorer till hjälp. Man 
kan pröva att variera och byta ut och se-
dan se om man kan hitta några lämpliga 
ord eller orddelar i resultatet. 

Tag t.ex. Ingvar Carlsson. Vad kan man 
göra åt det namnet? Först kan man pröva 
med utbyte av hela ordled (antonymer): 
Ingvar-Allvar (det blev bara ett annat 
namn), Kuddvar (det blir inget roligt av 
det för föremålet verkar ingalunda söm-
nigt; då verkar Piggvar passa bättre). Man 
kan också pröva med olika möjliga konso-
nanter eller konsonantkombinationer i 
början av ordet Ingvar? Man kan då få: 
Bingvar, Dingvar (onödigt elakt), Singvar 
(lämpligt namn om han uppträder i sång-
gruppen "Rosenbad Singers"), Springvar  

(lämpligt namn om han haft framgång på 
kolstybben). Slingvar Carlsson - passar 
betydligt bättre, om man tänker på hur 
han slingrar sig när han får frågan om 
något är "ett löfte" eller "en målsätt-
ning". 

Om man tänker på Karin Söder inser 
man att Karin Norr ligger nära tillhands 
vid antonymbyte - men vad är det för 
roligt med Norr? 1 stället för Vet Bäster-
berg kan man enligt våra antonyma meto-
der lätt komma upp med: Bengt Österberg 
(om det funnes någon passande associa-
tion till öster). Nära till hands - med lite 
förvrängning - ligger: Bengt Mästerberg 
(om han anses mästra folk för mycket eller 
om hans partikolleger vill prisa honom). 

Kan man leka med namnet Lars Wer-
ner? Lars Pilsner vore för billigt. Kan man 
göra något åt Olof Johansson? Det har i 
varje fall försports ett försök, nämligen 
Olof Jasåsson, där skaparen väl har för-
sökt byta ut Jo mot Jaså - men är det 
egentligen berättigat? Olof Johansson 
sade ju inte Jaså till tvångssparandet utan 
Ja! En tecknare i DN har ställt frågan om 
man nu kunde kalla de avhoppade Feldt 
och Leijon för illojaldemokrater. 

Kan man göra något roligt av biträdan-
de statsministern Odd Engströms namn? 
Det är en parallellfråga till den som 
skämttecknarna brukar ställa sig när nå-
gon ny minister utnämnts: Hur lätt är det 
att karikera hans utseende? En del är lät-
tare än andra. En del nya ministrar är 
verkliga fynd för karikatyrtecknare. Odd 
Engströms namn kan man förse med extra 
konsonanter både i förnamnet och efter-
namnet. Namnet Knodd är för enkelt - 
varför skulle han kallas det? Hur vore Ord 
Engström. Han lär vara en uppskattad ta-
lare och har visst egen fanclub: Odd fel-
lows. Eller Grodden - han står ju på till-
växt. 

Kan man leka med namnet Carl Bildt? 
Jag påminner mig här en lingvistiskt in-
tressant historia om framlidne legendari-
ske lektorn Malte Åkerman, som bl.a. var 
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lektor vid Karlskrona Högre Allmänna lä-
roverk. När den nye rektorn Nils Ahlsén 
blivit utnämnd, tillfrågades enligt uppgift 
ordiekaren Åkerman vad han tyckte om 
utnämningen av Nils Ahlsén. Han lär då 
ha svarat: 
BÄTFRE ALLS EN ÄN ALLS INGEN 

Detta är en ordlek i den högre skolan. 
Här föreligger en fras på två ord i vilken 
en bytes ut mot antonymen ingen. 

Låt oss återvända till Carl Bildt. En 
ordiekare som önskar vara anonym har 
föreslagit följande, som någon skämtare 
(kanske Carl Lidbom) tänkes säga sedan 
han hört att Carl Bildt blivit moderatleda-
re: 
BÄYrRE EN BILDKALLE ÄN EN 
BILDRULLE 

Denna ordlek är inte helt lyckad - man 
förstår att dess upphovsman önskar vara 
anonym. Den exemplifierar också hur den 
originella stavningen av ett namn kan stäl-
la till problem för ordlekaren. 

Låt oss avsluta med följande kommen-
tar av en DN-tecknare där det subtilt asso-
cieras mellan ord och bild. 
JAG BRYR MIG INTE OM HUR ING-
VAR CARLSSON SER UT BARA HAN 

FÅR SVERIGES EKONOMI PÅ FÖT-
TER. 

Har ordiekarna någon makt? 
Återstår att besvara frågan om ordlekar-
nas makt. Ordlekare som Lennon, Cello 
och Ramel är ganska ofarliga konstnärer 
som leker för lekens skull. Ordlekar i re-
klam har naturligtvis stor effekt, annars 
skulle man inte använda dem för att fånga 
uppmärksamheten. Och de som kan hitta 
på fyndiga formuleringar i reklamen på-
verkar förvisso konsumtionen. Och nog 
påverkar Tysta Mari i DN och skämtspal-
ter och underjordiskt sladder opinionen en 
del. Till det kommer revymakare, hovnar-
rar, gycklare och stående ordiekare 
(stand-up comedians). Och nog har tal 
som de som Churchill höll betydelse. 
Talskrivare 1 valtider ägnar stor möda åt 
att hitta träffande vändningar - mera ju 
mera hotat partiet är. Politiska partier, 
fackförbund och företag lägger ner mil-
lioner på reklam vari ingår att hitta på 
fyndiga vändningar. J0, nog har ordiekar-
na makt. Vilket skulle bevisas. 

Lena 

Moberg 	Nyord - några kommentarer 
De listor över nya ord som publiceras i Språkvård tycks väcka 

en hel del intresse hos läsarna. Här kommenteras några läsar-

reaktioner av fil. dr Lena Moberg som har ansvaret för listor-

na. 

Inte sällan kommer det kommentarer från 
våra läsare till de nyordslistor som publi-
ceras i Språkvård en gång om året. Ofta 
har någon kunnat förse oss med ett tidiga-
re belägg på ett ords användning i svens- 

kan än det som citerats i nyordslistorna. 
För något år sedan kunde t.ex. Tore Pers-
son berätta att ordet gräddhylla, som togs 
upp bland nyorden i Språkvård 1/1989 och 
då daterades ungefärligt till början av 
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1980-talet, i själva verket tycks ha använts 
redan 1973 i Skellefteå. 

Vidare har Bengt Hane på Volvo i Gö-
teborg skickat oss en folder från 1986 som 
utförligt behandlar begreppet investerarre-
lationer och där ordet alltså nämns i skrift 
ett år tidigare än det belägg från Svenska 
Dagbladet (1987) som citeras i nyordslis-
tan i Språkvård 1/1989. 

Sådana upplysningar är värdefulla att 
få, inte minst därför att de ger bekräftelse 
på att nya ord och uttryck kan cirkulera 
länge inom ett begränsat specialområde 
innan de blir mer allmänt spridda och då 
också dyker upp i dagspressen, som ju är 
den främsta källan för Språknämndens ny-
ordssökning. 

Ordens betydelse kan det ibland råda 
delade meningar om. Alf Eckerhall har 
synpunkter på vår definition av nyordet 
sjukfusk 'bedrägeri som innebär att man 
sjukskriver sig men ändå går till sitt arbe-
te' (Språkvård 1/1990), som enligt hans 
mening är "något märklig". "Jag skulle 
tro", skriver Alf Eckerhall, "att gemene  

man menar att sjukfusk är alla fall då man 
tillskansar sig sjukpenning utan att vara 
sjuk". 

Ja, visst skulle ordet sjukfusk kunna an-
vändas om alla möjliga slags sjukförsäk-
ringsbedrägerier och så kommer kanske 
också att bli fallet så småningom. Men när 
ett nytt ord registreras och kommer in i 
våra nyordslistor utgår vi i definitionen 
från den betydelse som ordet finns belagt i 
vid den tidpunkt då nyordslistan görs upp. 
När ordet sjukfusk blev aktuellt under 
1989 användes det just om en viss typ av 
sjukförsäkringsfusk, inte om sjukförsäk-
ringsbedrägerier som generell företeelse, 
och därför fick definitionen den kritisera-
de ordalydelsen. Givetvis kunde formule-
ringen ha varit annorlunda - när man sjuk-
anmäler sig är man ju ingalunda för-
hindrad att gå till sitt arbete så snart man 
blivit frisk, som Alf Eckerhall påpekar - 
men formuleringen "men ändå går till sitt 
arbete" uppfattas nog av de flesta på sam-
ma sätt som om där hade stått "men ändå 
arbetar som vanligt". 

Marina Steinmo j 	0 

Stina Döbling Dega eller ta självmord? 
Finns det psykologiska drivkrafter bakom valet av det nya 

uttrycket ta självmord i stället för begå självmord? Saken 

diskuteras här av Marina Steinmo och Stina Döbling, båda 

studerande på språkkonsultlinjen vid Stockholms universitet. 

1 Språkvård 3/1980 undrar en läsare om 
uttrycket ta självmord i stället för begå 
självmord kan anses vara korrekt. Redak-
tionen svarar att begå självmord är en fast 
fras i svenskan, och fortsätter: "Konstruk-
tionen ta självmord förekommer sedan 
några år tillbaka i mindre övertänkt språk. 
Den tycks vara särskilt vanlig bland ung-
dom. Den måste dock anses felaktig. Tro-
ligen har den uppkommit genom överfö-
ring av det vanliga verbet ta (i stället för 

det mindre vanliga begå) från uttrycken ta 
livet av sig, ta sitt liv." 

Enligt detta resonemang låter det som 
att ta självmord enbart är en felsägning. 
Men är det så enkelt? Kan det inte ha att 
göra med att vi numera har en annorlunda 
syn på självmord; att självmord inte längre 
förknippas med brott, så att verbet begå 
helt enkelt inte passar? 

För att få svar på denna fråga har vi 
undersökt dels hur samhällets syn på själv- 
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2 föröva något, göra sig skyldig till något 
felaktigt, dåligt, orätt, brottsligt 

3 åstadkomma, ombestyra, uträtta, förrät-
ta, utföra, genomföra 

4 begå högtider av religiös officiell karak-
tär, mycket högtidlig stil 

mord har förändrats, dels om verbet begå 
på något sätt ändrat betydelse. 

Självmord: från grovt brott till 
resultat av sinnesförvirring 
Om man går tillbaka till missgärningsbal-
ken i 1734 års lag finner man att självmord 
betraktades som ett grovt brott: "Liket av 
den som med vilje tagit sig av daga skall 
skarprättare föra till skogs och gräva ner i 
jorden. Den som försökt beröva sig livet 
straffas med fängelse vid vatten och bröd 
eller annat kroppsstraff." (Här och i fort-
sättningen har stavningen moderniserats.) 

Vid mitten av 1800-talet började inställ-
ningen till självmord tydligen mjukna nå-
got, för i 1850 års lag kan man ana ett 
kryphål: "Självspilling eller självmördare 
behandlas såsom förbrytare och begraves 
av skarprättare avsides, så framt icke 
självmordet blivit begånget under anfall av 
vansinne, sinnessvaghet eller dylikt." 

Tack vare det sista tillägget kunde man 
alltså kringgå lagen och begrava självmör-
dare i vigd jord, dvs, på kyrkogården. 
Straff för självmordsförsök slopades helt. 

1864 upphävdes även de ovanstående 
bestämmelserna i och med att man antog 
en ny straffiag. Men i kyrkolagen fortsatte 
bestraffningen av självmördare - begrav-
ningen skulle försiggå i stillhet. År 1895, i 
"Lag angående jordfästning", behöll man 
föreskrifterna, men gjorde ett tillägg lik-
nande det i strafflagen, så att sinnesförvir-
ring blev ett sätt att komma undan lagen. 
Inte förrän 1908 upphävdes alla särskilda 
bestämmelser om självmördares jordfäst-
ning. 

Begå: en inskränkning från nio 
till två betydelser 
SAOB, Svenska Akademiens ordbok, an-
ger hela nio sätt att använda verbet begå, 
både i positiv och negativ bemärkelse: 

1 gå på något 

5 bevara, rädda 
6 nå fram till, komma åt 
reflexivt: 
7 ta sig fram, reda sig 
8 dra jämnt, komma överens 
9 förhålla sig, uppföra sig 

Under betydelse nummer två citeras C. J. 
L. Almqvist "Ordet (begå) brukas vida 
mer i elak, än i god bemärkelse... Man 
säger icke, eller högst ogärna: 'begå ett 
barmhärtighetsverk, en ädel gärning'.. 

1 Svensk handordbok anges bara två be-
tydelser: 

1 göra sig skyldig till, föröva - en dumhet, 
ett fel, ett misstag, ett brott, en synd 
(skämtsamt: begå en bok, en diktsam-
ling) 

2 högtidligt deltaga i, fira - julen, nattvar-
den, ett hundraårsminne 

Detta tyder på att verbet verkligen har fått 
inskränkt betydelse och numera framför 
allt används när det gäller brott och synd. 
Den högtidliga betydelsen som anges i 
Svensk handordbok är just - högtidlig. 

Beg
o  
å om självmord: 

stämmer det? 
Ordet självmord lånades in från tyskan 
någon gång mellan 1749 och 1766. Kon-
struktionen begå självmord bildades efter 
tyskt mönster, precis som begå mord. 

Svensk etymologisk ordbok särskiljer 
dock självmord från mord i sin förklaring 
av självmord: självmord innebär att döda 
eller dräpa sig själv men inte att mörda. 
Man har tydligen ansett det viktigt att po-
ängtera att självmord inte är ett regelrätt 
mord, vilket kan ses som ett tecken på att 
självmord inte har en så fast anknytning 
till andra slags mord (massmord, styck- 

12 	Spåkvård 3190 



mord etc.). Detta förenat med vår ändra-
de syn på självmord och den mer in-
skränkta betydelsen hos verbet begå kan 
förklara varför vi börjat använda ta i stäl-
let. 

Ett annat argument som talar för denna 
förklaring till det förändrade bruket är att 
man sällan hör konstruktionen ta mord på 
någon. Den borde rimligtvis vara lika van-
lig genom påverkan från ta livet av någon, 
om ta självmord skulle ha uppkommit ge-
nom inverkan från ta livet av sig. Men så 
är det alltså inte. 

Det finns ett annat ord som delar "sj älv-
mordsproblematiken", nämligen abort. 
Här föreligger en liknande omvärdering av 
företeelsen och samma röra när det gäller 
valet av verb: ta abort, göra abort, genom-
gå abort och till och med begå abort. 

Gemensamt för de båda uttrycken ta 
självmord och ta abort är också att verbet 
ta i vissa användningar har en stark bibety- 

delse av 'välja'. Både självmord och abort 
kan ju betecknas som resultat av livsavgö-
rande val. 

Hur blir det i framtiden? 
Kommer fler och fler att börja använda 
uttrycket ta självmord? Det är omöjligt att 
sia om, men om den psykologiska motiva-
tionen existerar, vilket vi tror att den gör, 
så kommer viljan att särskilja självmord 
från andra mord att bestå. En annan möj-
lighet är att psykiatritermen suicid börjar 
läcka ut i allmänspråket. Det vore dock 
inte särskilt lyckat, för hur skulle den an-
vändas och vilket verb skulle den konstru-
eras med? Det finns ju en hel del att välja 
på, t.ex. begå suicid, ta suicid och göra 
suicid. Det ser ut som om detta tidigare 
fall för domstolarna slutligen har blivit ett 
fall för språkvården. 

Medicinsk språkvård 
Svenska Läkaresällskapet har inrättat en 
deltidstjänst som rådgivare i medicinska 
språkfrågor. Den nyutnämnde innehava-
ren heter Hans Nyman och har kontor i 
Svenska språknämndens lokaler. Alla, 
såväl fackfolk som lekfolk med någon 
undran rörande medicinsk terminologi el-
ler medicinsk språkvård, är välkomna med 
sina frågor till direktnummer 08-66959 18, 
måndagar och onsdagar kl. 9.00-11.30 och 
12.30-15.00. Vid andra tider går det bra 
att anförtro problemet till telefonsvararen 
eller skriva under adress Svenska språk-
nämnden, Lundagatan 42, uppg. 5, 11727 
Stockholm. 
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Forts. Insändare 

Om skriftspråk och tatspråk 
1 årets första nummer av Språkvård finns 
en artikel av professorn i latin Tore Janson 
om språknamn och skriftspråk, som jag 
med stort intresse läst. Jag skulle dock 
vara tacksam för några ytterligare förtydli-
ganden från prof. Janson med avseende på 
följande. 

1 artikeln sägs, att i södra och västra 
Europa var latinet det allmänna språket 
under antiken. Fram till ungefär 500-talet 
var det talade språket där antagligen så 
likt det klassiska latinet, som talades vid 
Kristi födelse, att det inte fanns någon 
anledning att införa några nya språknamn. 
Senare utvecklades många olika dialekter. 

Själv har jag levt i följande tro. Med 
klassiskt latin avses normalt det språk, 
som utvecklades som ett skriftspråk och 
vilket som sådant fulländades under Cice-
ro, Caesar och andra samtida författare. 
Däremot hade väl ingen människa detta 
språk som vanligt samtalsmedium? 1 stäl-
let, har jag trott, bestod det talade språket 
redan vid tiden för Kristi födelse av olika 
folkliga dialekter. Det klassiska latinet var 
en litterär konstprodukt, utvecklad från 
någon sådan central dialekt. Om det tala-
des, var det av den bildade eliten i vissa 
högstämda sammanhang. 

När man började skriva på folkspråken, 
som då, under tidig medeltid, måhända 
blivit alltmer skilda från varandra, innebar 
detta, att man frångick traditionen att i 
skrift använda ett särskilt språk, nämligen 
det klassiska latinet i den form det utveck-
lats till. 1 stället började man alltså sätta 
på pränt det talade språket, vilket inte 
tidigare hade hänt. 

Sett på detta vis ges också en förklaring 
till varför detta språk, liksom den klassi-
ska grekiskan, "dog ut". Varför skall an-
nars ett språk dö ut, där man har en konti-
nuerlig befolkning, som talar språket i frå-
ga? 

Hans Ringstam 

Det är mycket omdiskuterade frågor som 
Hans Ringstam tar upp. Jag kan bara ge 
några antydningar till svar. 

Det är förstås riktigt att ingen talade 
precis så som Caesar eller Cicero skrev. 
Motsvarande gäller för alla utvecklade 
skriftspråk. Ingen talar heller precis som 
t.ex. Sara Lidman skriver, inte ens Sara 
Lidman. Det kan vara riktigt att det latin-
ska skriftspråket stod längre från talsprå-
ket, eller talspråken, än vad till exempel 
det svenska skriftspråket står från svenskt 
talspråk. En del forskare tror det. Men det 
är mycket svårt att veta något bestämt 
eftersom allt tal som yttrades före uppfin-
ningen av fonografen är borta för evigt. 

När Hans Ringstam säger att man 
började sätta på pränt det talade språket 
menar jag att han har fel. De romanska 
skriftspråken är förstås mer lika de då ta-
lade språkformerna än vad skrivet latin är, 
men varje etablerat skriftspråk är något 
väsentligt annorlunda än ett talat språk. 

Frågan om varför latinet som skriftspråk 
"dog ut" är svår just därför att man inte 
kan peka på någon bestämd punkt när 
brottet mellan skrift och tal blir absolut. 
Och alla skriftspråk är "särskilda språk" i 
den meningen att de inte förstås bara där-
för att man kan tala språket. Alla skrift-
språk måste läras in utöver talet. 

Tore Janson 
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Göran 	Maximera och minimera Kjellmer 

Att samma ord kan användas i flera betydelser är rätt vanligt i 
språket. Men när samma ord har två betydelser som kolli-
derar, kan detta vålla problem. Här diskuteras ett sådant ord, 
maximera, som ju dels betyder 'sätta en övre gräns för', dels 
'göra så stor som möjligt'. Författaren är docent och högsko-
lelektor vid Göteborgs universitet. 

En och annan radiolyssnare ryckte kanske 
till när industriminister Rune Molin i en 
diskussion om socialdemokratin inför 90-
talet förklarade att det som utmärkte före-
tagen i en marknadsekonomi var att de 
strävade efter att maximera sina vinster. 
För mången var det förmodligen en ny idé 
att företagen skulle önska sätta en gräns 
för hur mycket de skulle få tjäna. Natur-
ligtvis avsåg inte heller Rune Molin något 
sådant. Det framgick snart att han menade 
att företagen ville göra vinsterna så stora 
som möjligt, alltså en mindre uppseen-
deväckande tanke. 

Anledningen till det möjliga missför-
ståndet kan sökas i en semantisk dubbel-
het hos maximera. Det är tydligt att ordet 
numera kan betyda både (a) 'begränsa, 
sätta en övre gräns för' och (b) 'göra så 
stor som möjligt'. Margareta Westman 
diskuterade denna dubbelhet i en artikel 
1975 och gav vissa språkvårdsrekommen-
dationer. Eftersom de båda betydelserna 
delvis står i motsättning till varandra och 
därför lätt leder till missförstånd, och ef-
tersom en utveckling inom området ägt 
rum sedan 1975, kan det ha sitt intresse att 
ta upp frågan igen och se närmare på ver-
bet, som kan ses som ett typexempel på en 
semantisk konflikt. 

Svenska Akademiens ordbok (SAOB), 
häftet tryckt 1943, anger två betydelser av 
maximera: 1) (t) 'driva (ngt) till sin högsta 
höjd', belagt från 1899 och 1904, och 2) '(i 
sht i fackspr.) bestämma 1. ansätta 1. fast-
ställa en högsta gräns för (ngt, i sht varu-
pris o.d.); äv. med objektsväxling: fast- 

ställa maximipris för (en vara o.d.) 
med belägg från 1904, 1918 och 1930. 
Båda våra betydelser finns sålunda redovi-
sade, men SAOB:s betydelse 1) är försedd 
med tecknet t, som anger föråldrad bety-
delse eller användning. Den enda kuranta 
enligt SAOB är alltså vår betydelse (a). 
Det förvånar då inte att Illustrerad svensk 
ordbok i sin tredje upplaga från 1964 ger 
maximera med den enda betydelsen 'be-
stämma högsta gränsen för', vår betydelse 
(a). (Något överraskande finns ordet inte 
med i Östergrens Nusvensk ordbok.) 
Svensk ordbok från 1986 ger båda betydel-
serna, men (b) med tillägget "äv.", vilket 
synes markera en lätt reservation. Nyord i 
svenskan från 1986, slutligen, refererar till 
SAOB och anger "ökad anv. i bet. 'göra så 
stor som möjligt" med kommentaren 
"denna anv. klandras ofta p.g.a. ordets 
andra och äldre huvudbet. 'bestämma en 
högsta gräns för ngt". 

Det förefaller alltså som om maximera i 
betydelse (a) 'sätta en övre gräns för' fun-
nits i användning under hela 1900-talet, 
medan maximera i betydelse (b) 'göra så 
stor som möjligt' först på senare tid på 
allvar etablerat sig som en konkurrent. De 
ganska få exempel som tillgängliga språk-
samlingar från andra halvan av seklet kan 
erbjuda ser också ut att peka i denna rikt-
ning. 1 det material från Riksmötet 1978/ 
79 som finns hos Institutionen för språkve-
tenskaplig databehandling i Göteborg 
(Språkdata) är maximera belagt åtta 
gånger och maximering(-) fyra. Alla dessa 
fyra exempel är av typ (a) 'sätta en övre 
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gräns för', medan fem av de åtta maximera 
tillhör denna typ; den övre gränsen är ofta 
angiven med till + en punkt på en skala. 
Ett typiskt exempel är 

Vi har aldrig någonsin sagt att mar-
ginalskatten skall vara maximerad till 
50 % i alla skikt. 
Men dessutom förekommer tre exempel 

på maximera i betydelse (b) 'göra så stor 
som möjligt'. 

Grunden för denna utveckling består 
helt och hållet i företagens strävan att 
maximera sina vinster och öka kapital-
ägarnas förmögenhet. 

. . . att vi skall föra en energipolitik 
som garanterar vår energiförsörjning, 
som maximerar säkerheten och som ger 
oss handlingsfrihet. 

Den förändras genom en ekonomisk 
tillväxt som man måste åstadkomma år 
från år. Det gäller alltså att maximera 
den ökningen genom en förnuftig skat-
tepolitik. 
Som synes har den nya betydelsen 

trängt in i riksdagsspråket vid sidan om 
den tidigare. Att båda betydelserna här är 
etablerade framgår inte minst av att en 
talare kan växla mellan dem: citaten (1) 
och (4) ovan härrör från samme riksdags-
man. 

1 Språkdatas pressmaterial från 1965 
och 1976 är det fåtal exempel som före-
kommer av typ (a), såsom i 

Men antalet deltagare är maximerat. 
Bowlingen har t.ex. 120 platser inki. le-
dare,... 
Dessutom finns ett fall från 1965 som är 

tvetydigt åtminstone i den närmaste 
kontexten: 

Vid sin kritik av utilitarismen synes 
Lappalainen tro att man kan kringgå 
denna uppgift, ifall man antar hans prin-
cip om valmöjligheternas maximering. 
Slutligen finns ordet belagt i Språkdatas 

material från romaner utgivna hos Bon- 
niers 1976-77 och 1980-81. Det finns ett 
belägg i vardera samlingen, och karakte- 
ristiskt nog är det första av typ (a): 

de har ingen arbetslöshetsförsäk-
ring, ingen maximerad arbetstid, ingen 
olycksfallsförsäkring 

medan det andra är av typ (b): 
hennes närvaro på jorden skulle 

tvärtom maximera lyckan, det var hen-
nes ständiga dagdröm,... 
Maximera har alltså i dag två konkurre-

rande och delvis oförenliga betydelser, 
den ena väletablerad sedan seklets början, 
den andra etablerad också den, antagligen 
sedan 1950-talet. Margareta Westman på-
visar användningen av ordet i denna bety-
delse inom ekonomiskt fackspråk och 
hänvisar till begreppet "vinstmaximering" 
inom företagsekonomin. Det är ganska 
klart att anledningen till betydelsekonkur-
rensen inom maximera åtminstone delvis 
ligger i ordets härkomst. SAOB jämför 
det svenska ordet med tyska maximiert 
och maximierung liksom med engelska 
maximize och anger franska maximer som 
ursprung. Detta verkar högst plausibelt. 
Littré 1958 ger betydelsen 'fastställa en 
högsta punkt, bestämma en varas högsta 
pris" för maximer, belagd sedan förra de-
len av 1800-talet. Dessutom finns ett maxi-
mer 'att göra till en maxim (grundsats)'.2  
Detta är det enda maximer som Robert 
1985 känns vid. Vårt maximera har tydli-
gen lånats in i betydelsen (a) från fran-
skans maximer, som inte har betydelsen 
(b). Betydelsen (b) hos vårt maximera är i 
sin tur sannolikt ett resultat av två fakto-
rer. För det första kan den ses som en 
oberoende utveckling ur betydelsen (a), 
en utveckling som i så fall bör ha ägt rum 
med början i perfektparticip och supinum. 
Om ett belopp har maximerats = be-
gränsats till 100 kr, är det maximerade 
beloppet 100 kr. Detta belopp är då inte 
bara begränsat utan också så stort som 
möjligt, och den semantiska utvecklingen 

'Etablir le maximum, fixer le taux le plus élevé 
d'une marchandise. 
2Faire maxime de. 
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från (a) till (b) är naturlig. För det andra 
kan den, som också föreslås i Nyord i 
svenskan, ses som en påverkan från eng-
elskan, en påverkan som ju kraftigt tillta-
git efter andra världskrigets slut, och kan-
ske också som en påverkan från danska 
och norska maksimere. Engelska maxi-
mize hade från början (1802, hos Jeremy 
Bentham) betydelsen (b) 'to increase to 
the highest possible degree' enligt Oxford 
English Dictionary (OED) men ser inte ut 
att någonsin ha uttryckt betydelsen (a).3  
Det engelska maximize har också inlånats 
i franskan i formen maximiser (Robert 
1985). 1 franskan kan alltså maximer re-
presentera betydelsen (a) och maximiser 
betydelsen (b), under det att i engelskan 
helt andra ord, ord som limir och resrricr, 
motsvarar betydelsen (a) medan maximize 
representerar (b). Någon semantisk kolli-
sion på detta område uppstår då inte i 
franskan och engelskan. 1 svenskan är där-
emot den samtidiga närvaron av betydel-
serna (a) och (b) klart besvärande. Innan 
vi försöker bedöma den fortsatta utveck-
lingen kan det finnas skäl att se närmare 
på antonymen till maximera, nämligen mi-
nimera. 

Minimera är den semantiska spegelbil-
den av maximera och har betydelserna (u) 
'bestämma undre gränsen för' och (3) 
'göra så liten som möjligt' enligt Svensk 
ordbok, som i detta fall något reserverar 
sig (med "äv.") inför betydelsen (a). 
Nyord i svenskan tar upp båda betydelser-
na. Dessa finns också representerade i ma-
terialet från Riksmötet 1978/79, betydel-
sen (ct) i 

Vårt parti har också tidigare krävt 
att ett minimerat skadeståndsbelopp för 
brott mot lagen skall införas och fast-
ställas till 10000 kr. 

och betydelsen (13) i t.ex. 
Givetvis måste förlustbringande 

produktion minimeras, men övergångs-
vis måste den accepteras. 
Om man alltså har samma semantiska 

dubbelhet hos minimera som hos maxime- 

ra, är ändå konkurrensen mellan betydel-
serna en annan hos minimera. Här är do-
minansen för betydelsen (13) mycket tyd-
lig. 1 det omnämnda riksmötesmaterialet 
från 1978/79 förekommer minimera 18 
gånger varav 17 i betydelsen (13). Ordet 
finns inte belagt i Bonnierromanerna eller 
i tidningsmaterialet från 1965, men de två 
exemplen i tidningsmaterialet från 1976 är 
också de av typ (13): 

Inom alla yrkesgrupper sker fel och 
övertramp, oftast utan ond mening. Låt 
oss acceptera det samtidigt som vi på 
alla kanter skall sträva efter att minime-
ra dessa. 

Den risken kan minimeras om man 
erbjuder rådgivning åt dem som önskar. 
Man kan väl säga att minimera nu näs- 

tan uteslutande används i betydelsen (13) 
'göra så liten som möjligt'. Ordet är rela- 
tivt nytt i svenskan; Nyord i svenskan an- 
ger 1940-talet för (ct) och 1960 för (13). Det 
finns inte ens upptaget i SAOB (häftet 
tryckt 1944) men förekommer i betydelsen 
'bestämma lägsta gränsen för', alltså (ct), i 
Illustrerad svensk ordbok från 1964. Möj- 
ligen har ordet här denna definition som 
en spegling av (den enda) definitionen i 
Illustrerad svensk ordbok av maximera, 
'bestämma högsta gränsen för' (a). Som vi 
sett tycks betydelsen (cx) vara ovanlig för 
minimera, något som ju också antyds av 
reservationen i Svensk ordbok. 

Anledningen till dominansen av bety- 
delse (13) hos minimera kan sökas i ordets 
härkomst. Något svenskt lån av ett franskt 
*minimer,  vilket skulle kunnat medföra 
betydelse (cx) (jämför maximer), verkar 
vara uteslutet, helt enkelt eftersom något 
sådant franskt ord inte tycks existera. Det 
svenska ordet ser ut att vara bildat som en 

3De övriga betydelser av maximize som OED 
anger ('to maintain the most rigorous or com-
prehensive interpretation possible of a doctrinc 
or an obligation' och (intransitivt) 'to attain a 
maximum value') är uppenbarligen Variationer 
på betydelsen (b). 
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analogisk motpart till maximera, väl åter-
igen efter mönster av engelskan; kanske 
har också danskans och norskans minime-

re spelat in (Nyord i svenskan). Engelska 
minimize är belagt sedant 1802 (Bentham 
igen!) i betydelsen 'to reduce to the small-
est possible amount, extent or degree', vår 
(13), enligt OED; betydelsen (ci), 'sätta en 
lägsta gräns för', ser ut att vara okänd för 
minimize. 

Om denna beskrivning av uppkomsten 
av minimera är riktig, kan den förklara 
ordets betydelseinnehåll. Om det uppkom 
dels som en reflex av maximera då detta 
alltmer börjat användas i betydelse (b) vid 
sidan om (a), och dels, samtidigt, som ett 
lån från det engelska minimize som enbart 
förekommer i betydelsen (13),4  kan man 
vänta sig att betydelsen (ci) skall förekom-
ma men att betydelsen (13) skall dominera. 
1 varje fall är betydelsekonflikten långt 
mindre allvarlig i minimera än i maximera. 

1 maximera finns två som regel oförenli-
ga betydelser. Ordet är ett exempel på en 
homonymkonflikt eller kanske bättre en 
"polysemkonflikt", eftersom maximera 
snarare bör ses som ett ord med två bety-
delser än som två olika men formellt iden-
tiska ord. Under långa tider har sådana 
konflikter tilldragit sig stort intresse från 
dialektforskare och semantiker från Gillié-
ron och framåt och studerats ingående.5  
Kan vi då förutsäga hur ordet kommer att 
utvecklas? 

Ingenting kan förstås förutsägas med 
full säkerhet om ett språks utveckling. 
Däremot kan ett utvecklingsalternativ 
förefalla mer sannolikt än ett annat. 1 fal-
let maximera, där två motstridiga betydel-
ser lätt leder till besvärande missförstånd,6  
är det högst sannolikt att konflikten löses, 
antingen så att maximera försvinner och 
andra entydiga ord tar dess plats, eller 
också så att en semantisk utveckling hos 
maximera kommer till stånd som resul-
terar i att en av betydelserna elimineras. 
Med tanke på det stöd maximera har av 
besläktade ord inom sitt betydelsefält i  

svenskan - maximum, (maximi-), maximal 
- och på stödet i de parallella maximize 
och maksimere verkar det mindre troligt 
att ordet skulle försvinna helt. Troligare är 
då att en av betydelserna blir allt mindre 
vanlig och slutligen elimineras. Vilken av 
dem kommer i så fall att avgå med segern? 

Redan 1975 menade Margareta West-
man att det knappast längre var möjligt att 
motarbeta maximera i betydelse (b). Se-
dan dess har denna betydelse rotat sig fas- 
tare. 1 konkurrensen mellan de två bety-
delserna verkar utsikterna för betydelse 
(b) vara de klart bästa. För (b) 'göra så 
stor som möjligt' talar framför allt det 
starka engelska inflytandet som är påvis-
bart inte minst i litteratur översatt från 
engelska. För (b) talar också att motpo- 
len, minimera, har (13) som dominant bety-
delse. Att utvecklingen kommer att ta 
denna väg antyds även av vårt språkmate- 
rial. De allra flesta maximera i betydelsen 
(a) i materialet förekommer i perfektparti-
cip7 eller supinumform (i riksdagsmateria- 
let från 1978/79 är t.ex. fyra av de fem (a)-
exemplen perfektparticip), dvs, den form 
där en betydelseövergång till (b) ligger 
nära till hands. Dessutom pekar fördel-
ningen av (a)- och (b)- exempel över olika 
stilarter i samma riktning. 1 det formella 
riksdagstrycket finns det möjligen en över-
vikt för betydelse (a) (se ovan), men i 
talspråk och reklamspråk förefaller (b) 
vara det naturliga. Eftersom betydelse (a) 
är den äldre och betydelse (b) den yngre, 
och formellt språk är mera konservativt än 
t.ex. ledigt talspråk och följer detta i ut-
vecklingen först efter ett ibland avsevärt 
tidsintervall, talar också detta för att bety- 

4Både danskans och norskans minimere an-
vänds i båda betydelserna enligt Nudansk Ord-
bog 1986 och Bokmålsordboka 1986. 
5Se t.ex. Ullmann 1962, kap. 7. 
51 radioekot 5 september 1989 sade Stig Malm i 
en intervju om LO:s syn på en kommande skat-
tereform: "Vi vill inte sätta oss i en situation 
där vi vill maximera i alla lägen." 
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delse (b) kommer att avgå med segern. En 
bok med titeln Mac för Proffs om datorn 
Macintosh skulle knappast ha kunnat an-
nonseras med utropet "Macsimera' med 
'Mac för Proffs"7  om reklammannen 
misstänkt att macsimeralmaximera kunde 
tolkas som 'sätta en övre gräns för'. Rune 
Molins ordval är förklarligt av liknande 
skäl. 

Om den skisserade utvecklingen äger 
rum kommer dubbeltydigheten hos maxi-

mera att försvinna. Men där är vi inte än. 
n så länge kan därför alla svenskar, all-

deles oberoende av politisk övertygelse, 
förklara t.ex. att marginalskatten bör 
maximeras. En sådan samstämmighet i po-
litiska uttalanden når man inte ofta. 
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Sven 	 Direkt frågesats Pihlströ m 

i stället för indirekt 
Här diskuterar fil, dr Sven Pihlström ett drag som han upp-
märksammat i offentligt talspråk. Indirekt frågesats ersätts 
ofta av direkt fråga. 

1 talspråket används ofta direkt frågesats 
där indirekt frågesats vore att föredra i 
varje fall i skriftspråket. Man säger t.ex. 
Jag undrar: Vad kommer att hända här-
näst? i stället för Jag undrar vad som kom-
mer att hända härnäst. 

Företeelsen tycks ha blivit allt vanligare 
under de senaste åren. Jag lade först mär-
ke till den hos våra politiker och antog att 
de strävade efter folklighet i sina formule-
ringar, men sedan har jag funnit att alla 
sorters människor i större eller mindre ut-
sträckning ersätter indirekta frågesatser 
med direkta frågesatser i sitt tal. 

Erik Wellander är överraskande mild i 
sin kritik av sammanblandningen av direk-
ta och indirekta frågesatser. Han säger i 
Riktig svenska (4 uppl. s. 129) att det är 
osvenskt att utelämna som i Jag vet inte 
vem som har sagt det och att det är bättre 
att skriva vem som i stället för bara vem i 
När man ställs inför frågan, vem är far till 
ett barn, måste man ofta ta rasbiologin till 
hjälp. På samma sätt bedömer Wellander 
meningar som Han undrade, vad nu skulle 
ske, Lotten avgör, vilken ledamot skall vo-
tera först och Det vore intressant att veta, 
hur många elever önskar övergå till gymna-
siet. 

Under ungefär ett års tid har jag, då jag 
lyssnat på radio eller teve, sporadiskt an-
tecknat meningar eller fragment av me-
ningar där indirekt frågesats hade varit 
mera på sin plats än direkt frågesats. 1 
nedanstående exempel har jag inte satt ut 
något skiljetecken mellan den överordna-
de satsen och frågesatsen. Om man tänker 
sig ett kolon mellan satserna skulle me-
ningsbyggnaden i en del fall bli ganska  

normal, men för det mesta är det helt 
uppenbart att frågesatsen är fogad till den 
överordnade satsen alldeles som en indi-
rekt frågesats. Jag anför här några av mina 
exempel: 

Vad vi tittar på är vad händer på bo-
stadsmarknaden. Då får man diskutera är 
det på den lokala nivån som lönerna ska 
sättas. Vi bör sätta oss ner och diskutera 
vad betyder det här för kommunerna. Vi 
måste föra en diskussion om hur ser den 
svenska neutralitetspolitiken ut. Vi borde 
avskaffa alla regler i skolan och titta på vad 
har vi för möjligheter. Man vet inte stänger 
dom eller stänger dom inte. Det beror na-
turligtvis på hur kommer marknaden att 
utvecklas. Vi måste fundera på hur ska vi 
tackla den nya situationen. När man vill 
göra sig en föreställning om vad betydde 
Palme i svensk politik. Då måste vi under-
söka kan vi komma fram här. Det blir 
ingen uppmärksamhet kvar till varför lever 
vi på denna jord. Vi måste tänka oss in i 
situationen hur vill vi själva bli behandlade 
som patienter. Vi kan inte vara säkra på 
vilka ser det här egentligen. Frågan är för-
stås var landar vi i slutändan. Den stora 
frågan är vad kommer att hända med rän-
tan. Jag tyckte att det var spännande att se 
hur tillagas skolmaten egentligen. Varje 
företag måste komma fram till vad är det 
som passar oss bäst. Här står läkarna inför 
problemet hur ska vi klara av dessa sjuk-
domar under 90-talet. Man la sig vinn om 
att ta reda på vem är du. Börjar man stude-
ra vad hände i vårt land under kriget. Jag 
var intresserad av vem är det som tar hand 
om dom övriga. 

Den företeelse som jag här har beskrivit 
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och exemplifierat tycks uteslutande tillhö-
ra talspråket. 1 skriftspråket vet jag mig 
inte ha stött på den, vilket för all del inte 
innebär att den inte kan förekomma också 
där på sina ställen, särskilt i lågprosan. Ett 
litet problem om den skulle användas i 
skrift är hur man skall interpunktera me-
ningar som Jag undrar: Vad kommer att 
hända härnäst? Skall man sätta ut kolon, 
stor bokstav och frågetecken, som jag har 
gjort, eller komma och punkt eller bara 
punkt vid meningens slut? 

En anledning till att man i talspråket 
begagnar sig av direkta frågesatser i stället 
för indirekta kan vara att man eftersträvar 
en enkel och talspråklig stil. En direkt 
frågesats har också större tyngd och är 
effektfullare och mera uppfordrande än en 
indirekt frågesats. 1 en del av mina exem-
pel har frågesatserna nära nog karaktären 
av retoriska frågor. 

Ett slags medveten eller omedveten 
strävan efter grammatisk enkelhet och en-
hetlighet kan vara en annan verksam fak-
tor då man väljer direkt frågesats i stället 
för indirekt. Att ersätta alla indirekta frå-
gesatser med direkta frågesatser skulle in-
nebära en oerhörd förenkling av språket 
på denna punkt. En förutsättning för att 
en sådan förenkling skulle vara framgångs-
rik är emellertid att den fungerar väl och 
inte t.ex. ger upphov till missförstånd. 
Meningen Jag undrar: Vad kommer att 
hända härnäst? har utan tvivel lika tydlig 
innebörd som Jag undrar vad som kommer 
att hända härnäst, och så är det nog i de 
flesta fall där vi skulle föredra indirekt 
frågesats framför direkt frågesats. Men en 
mening som Han frågade vem kysste flic-
kan är faktiskt dubbeltydig alldeles som 
den enkla frågesatsen Vem kysste flickan? 
Det är däremot inte meningarna Han frå-
gade vem som kysste flickan och Han frå-
gade vem flickan kysste, bl.a. därför att 
som i den första meningen markerar att 
vem är subjekt. 1 sådana meningar är allt-
så de indirekta frågesatserna tydligare än 
de direkta frågesatserna. Det räcker kan- 

ske som försvar för de indirekta frågesats-
erna. Ett mera generellt argument är att 
man inte skall förändra eller förenkla ett 
etablerat grammatiskt system om inte för-
delarna med förändringen eller förenk-
lingen är alldeles uppenbara, vilket de inte 
kan sägas vara i detta fall. 

Engelskan, som vi står under stark på-
verkan från, har ju inget "subjektsmärke" 
som svenskan har då ett frågepronomen 
står som subjekt i en frågebisats. Frågebi-
satserna i 1 wonder what will happen next 
och He asked who kissed the girl är helt 
identiska med de direkta frågesatserna 
What will happen next? och Who kissed the 
girl? Engelskan kan alltså medverka till att 
försvaga känslan för skillnaden mellan di-
rekta och indirekta frågesatser. 

1 finskan gör man ingen skillnad mellan 
direkta och indirekta frågesatser i vare sig 
ja/nej-frågor eller s.k. sökande frågor (in-
ledda med frågande pronomen eller frå-
gande adverb). Kanske finskan har en viss 
marginell inverkan på svensk talspråksjar-
gong. 1 varje fall vet jag att finnar som har 
lärt sig svenska nära nog perfekt fortfaran-
de kan ha svårt med de indirekta fråge-
satserna och gärna ersätter dem med di-
rekta frågesatser. 

Till sist måste väl också sägas att även 
ren vårdslöshet eller bristfällig språkkäns-
la, utan påverkan från vare sig engelskan 
eller finskan, kan vara orsak till att man 
använder direkt frågesats där det borde 
vara indirekt frågesats. Den som lever får 
se om de direkta frågesatserna vinner in-
steg också i skriftspråket på de indirekta 
frågesatsernas bekostnad eller om den fre-
kventa användningen av direkta frågesats-
er i stället för indirekta bara är en tillfällig 
modenyck i talspråket. 
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Lars 
Berglund 	Svyska nykomlingar 

Det är framför allt från Tyskland som svensk industri köper in 
sina maskiner. Med maskinerna följer dokumentation, som 
ofta innehåller mängder av obegripliga översättningslån från 
tyska, svyska nykomlingar i vårt språk. Hur det ser ut och vad 
som borde göras diskuteras här av Lars Berglund, teknisk 
översättare i Stuttgart. 

Från Tyskland anländer hela lass svenska 
ord som ingen människa tidigare sett. 
Mottagarna måste undra vad de skall bety-
da och ha svårt att förstå de texter i vilka 
de används. 

Följande exempel är hämtade ur en och 
samma text, en maskinbeskrivning på ett 
tiotal sidor: 

byggdel 
kylledare 
klämlist 
upptagningsskiva 
passborrning 
skruvdrivmoment 
förreglingskurva 
siktprövning 
störfall 
passits 
skiljefog 
fångapparat 
löpsits 
rotationsgivare 

Det här är ordentligt bildade svenska ord. 
De skulle kunna finnas och göra god tjänst 
i svensk teknisk dokumentation. Men 
dessvärre förekommer de normalt inte i 
sådana texter, och därför blir det svårt för 
läsaren att lista ut vad de skall hänvisa till. 
Varför skall man behöva leda kyla i en 
maskin? Kan en upptagningsskiva vara nå-
got slags fiskredskap? Kommer ett störfall 
från mycket hög höjd? Vem fångar man 
med en fångapparat, och hur? 

Men nu vet läsaren förstås att texten 
kommer från Tyskland. Om han då är en 
kvarleva från en generation som i skolan 
fortfarande fick lära sig lite av Europas  

återigen viktigaste språk, så kanske han 
ser närmare på sammanhanget, funderar 
lite och upptäcker att det här rör sig om 
sanslös omstöpning från tyska. 

Därför kan han med någon ansträng-
ning rekonstruera de bakomliggande tyska 
orden. Med sina allmänna kunskaper om 
maskinteknik och sin ytliga kännedom om 
det just aktuella systemet kan han sedan 
leta fram tänk- och gångbara svenska mot-
svarigheter. Så här: 

Tyska: Svenska kanske: 
Bauteil komponent 
Kaitleiter PTC-termistor 
Klemmleiste kopplingsplint 
Aufnahmescheibe fästskiva 
Passbohrung passningshål 
Schrauben- skruvåtdragnings- 
anzugsmoment 	moment 
Verriegelungskurve spärrkam 
Sichtprtifung granskning 
Störfall driftstörning 
Passitz finpassning 
Trennfuge foglinje 
Fangvorrichtung säkerhetsspärr 
Laufsitz löpande passning 
Rotationsgeber vinkelgivare 

Nu är den svenske läsaren på god väg att 
förstå sig på den maskin som just anlänt 
från Tyskland. Men ännu är inte hela pro-
blemet löst. För texten innehåller också 
några ord som faktiskt finns och används i 
svenska, men såvitt han kan förstå, här 
måste betyda något annat än de brukar 
betyda: 
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befästa 
återuppbyggnad 
slutare 
startmoment 

Läsaren vet att det inte rör sig om att 
återställa ett bombat samhälle, och någon 
kamera kan maskinen absolut inte inne-
hålla. Alltså prövar han samma metod: 

befestigen 	fästa 
Wiederaufbau 	hopmontering efter 

isärtagning 
Schliesser 	slutningskontakt 
Anzugsmoment åtdragningsmoment 

Därmed återstår bara en stor gåta: 

sammansättning 

Här kommer han dessvärre ingenstans. 
Och inte får han hjälp från kontexten: 

uppstår ingen axial sammansätt-
ning av upptagningsskivan under för-
och uppregling." 

Det blir trots allt nödvändigt att beställa in 
den tyska originaltexten. Den anländer 
per telefax: 

entsteht kein axialer Versatz der 
Aufnahmescheibe während des Ver- und 
Entriegeins." 

Aha. Förskjutning skall det vara. Och he-
ter det inte axiell på svenska? Men därmed 
är problemet avklarat. De egendomlighe-
ter som nu återstår kan hänvisas till under-
hållningsavdelningen: 

fri från skötsel - wartungsfrei - under-
hållsfri 
skadegörelse - Beschädigung - skador 
skyddshuvan - Schutzhaube - skyddskå-
pan 

Med mera dylikt. Som sagt, alla dessa ex-
empel är hämtade från en och samma text 
på totalt cirka 2500 ord, utsänd av en 
sydtysk firma med världsrykte för sina fin-
mekaniska produkter. De rör sig med pre- 

cision på tusendels millimeter, men för 
exportdokumentationen ställer man inte 
alls motsvarande krav. 

Det vore nu inte så mycket att ondgöra 
sig över, om detta vore ett enstaka fall, 
Men det är det inte. Texter av denna typ 
sänds ut i stora mängder av ansedda tyska 
företag och på alla västerlandets språk 
utom tyska. 

För med modersmålet är det ju annor-
lunda. Tyska tekniker är i allmänhet måna 
om både sitt språk och sitt eget språkbruk. 
Till skillnad från tyska humanister brukar 
de anstränga sig att skriva distinkt och 
entydigt, fullt i nivå med själva produkter-
nas erkända kvalitet. 

Men sedan tycks de tro att om bara 
utgångstexten är redigt skriven så blir ock-
så översättningen automatiskt bra, oavsett 
översättarens språkkunskaper, stilistiska 
färdigheter och kännedom om maskintek-
nik. Det vore i och för sig intressant att få 
reda på vilka människor som i själva ver-
ket anförtros dessa översättningsuppgif-
ter, och hur de kan ägna sig åt dem utan 
att tänka igenom vad de egentligen 
skriver, utan att använda ens elementärt 
referensmaterial och utan att ha en ansats 
till självkritik. Men det hör inte till dagens 
ämne. Dit hör däremot frågan om inte 
detta slags texter borde vara en fråga för 
mottagarländernas språkvårdare. 

Det är lite pinsamt för de tyska tillver-
karnas agenter att behöva vidarebefordra 
installationsanvisningar och driftshand-
böcker av detta slag, men i Sverige brukar 
man klara av saken genom att skratta lite 
tillsammans och sedan hjälpas åt att få 
igång grejorna. Alltid finns det någon hos 
agenten som kan läsa originaltexten. De 
tyska tillverkarna anar inte hur ledigt och 
informellt man numera kan umgås med 
varandra på svenska verkstäder. 

Tekniker är pragmatiska människor, 
och svenska tekniker är normalt inte sär- 
skilt intresserade av vare sig språksystemet 
eller det praktiska språkbruket. Huvudsa-
ken är att man får igång maskinen, och det 
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får man till sist. Och då stör det inte längre 
att installationsanvisningen var packad 
med obegripliga ord. 

Språkvårdens roll 
Vad kan nu språkvårdarna ha att säga om 
detta? Jag kan tänka mig att de säger 
ungefär följande. 

Dessa skrifter har begränsad spridning. 
De reproduceras bara i några exemplar 
och kommer knappast utanför den verk-
stad där de skall användas. Därför är det 
föga risk att de konstiga orden slipper ut 
och ställer till oreda i det allmänna ordför-
rådet. Här är det fråga om fackjargong 
inom en så snäv krets att den skulle kunna 
ses som ett privatspråk. Och det är inte 
den allmänna språkvårdens uppgift att läg-
ga sig i hur man i specialistkretsar under-
håller sig med varandra, även om en och 
annan inte klarar detta så bra. Inte heller 
kan de som åtagit sig att försöka påverka 
språksystemets utveckling ansvara för en-
skilda språkanvändares missbruk. Det hör 
inte till språkvårdarnas uppgift att mästra 
dem som använder språket ineffektivt. 

Så kan man tolka de programförklaring-
ar som då och då stått att läsa i Språkvård. 
Och därmed skulle den fråga jag här tagit 
upp inte ha med allmän språkvård att 
göra. Eller målar jag fan på väggen? 

Låt oss hoppas det, för det vore trist att 
tvingas hålla till godo med ett sådant argu-
ment så länge det inte finns någon annan 
instans där man kan tänkas vara intres-
serad av dessa frågor. Innan ärendet av-
färdas som en fråga för tekniska specialis-
ter kan det vara värt att se närmare på den 
tekniska dokumentationens syfte. 

Det rör sig faktiskt inte om en privatsak 
mellan en utländsk tillverkare och en 
handfull fackmän på köparsidan. Frågan 
har juridiska och ekonomiska aspekter 
som i förlängningen bör göra den till ett 
ärende även för den allmänna språkvår-
den. En företagare som köper teknisk ut-
rustning har rätt att vägra betalning tills  

han erhållit dokumentation som gör det 
möjligt för honom att installera och an-
vända utrustningen. Den information som 
erfordras för användningen av en produkt 
anses alltså vara en primär del av produk-
ten. Det regleras av marknadsförings-
lagen. 

En översättare behövs när denna doku-
mentation föreligger på ett utländskt språk 
och enligt avtal skall meddelas på svenska. 
Om hans produkt innehåller allvarliga 
brister kan han drabbas av dyrbara åter-
gångskrav. Detta borde innebära ett an-
svar för översättaren att använda termer 
som köparen kan antas förstå utan att be-
höva gå tillbaka till utgångstexten, vars 
språk han inte kan läsa. Och det medför i 
sin tur att översättaren inte rimligen kan 
tillåta sig att bara forma om tyska ord, så 
att det bildas ord som ingen någonsin har 
stött på, hur svenska de än ser ut. 

En översättare som tar sig ur en termi-
nologisk klämma genom att hitta på ord 
som "fångapparat", "löpsits" och "förreg-
lingskurva" visar brist på respekt inte bara 
gentemot dem som skall använda det be-
rörda systemet, utan gentemot språket 
som sådant. Svenskan har genom tiderna 
funnit det lätt att ta in tyska ord och skriva 
om dem så att de passar våra böjnings-
mönster och ordbildningslagar. Det har 
gått mera smärtfritt än den nuvarande för-
kärleken för svårhanterliga engelska ut-
tryck. Men skall det ge oss frihet att an-
vända omskriven tyska som en räddnings-
planka bara för att vi råkar vara illa infor-
merade om språkets egna redan befintliga 
resurser? 

Inom maskinteknik är dessa resurser 
torftigare än tyskans. Desto större är an-
ledningen att använda dem som ändå er-
bjuds och begränsa fantasiskapelserna till 
termer där en nybildning verkligen skulle 
fylla ett behov. 

Jag kan nu inte veta i vad mån dessa 
texter är praktiskt användbara för fack-
män som kan mera om maskinteknik än 
jag men inte kan läsa tyska. Men även om 
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de är det: när en fackman som har minsta 
omtanke om sitt eget språk blir påtvingad 
en sådan text bör han känna sig föroläm-
pad, även om han till sist får igång maski-
nen. Därför är detta en allmän språk-
vårdsfråga. 

Men vad kan då språkvården göra åt 
detta? Man kan ju inte dödkoppla tan-
gentborden hos obekanta översättare i ett 
annat land? Nej, men här är det motta-
garsidan det handlar om. Alla som arbetar 
med facköversättning har känt behovet att 
uppfostra uppdragsgivarna - själv har jag 
vrenskats med det i 20 år med obetydlig 
framgång, och det kom också upp i den 
diskussion som refererades i Språkvård 2/ 
1990. Men det är ju inte uppdragsgivarna 
som i sista hand skall läsa texterna, det är 
deras kunder. De som till sist använder 
anläggningsdokumentation och apparat-
beskrivningar är de som köper industriut-
rustning och också vill få igång den. Och 
här gäller samma grundregel som på alla 
serviceområden i en fri ekonomi: först när 
kunden ställer relevanta, ofta mycket de-
taljerade krav kan han lita på att få en 
produkt som passar honom. 

Det borde alltså vara språkvårdens upp-
gift att sprida information som skulle kun-
na hjälpa avnämarna att ställa sådana 
krav, dels bland dem som köper översätt-
ning för att kunna sälja sina produkter, 
men framför allt bland dem som köper 
produkterna och måste komma till rätta 
med beskrivningarna. Det har varit min 
utgångspunkt för dessa iakttagelser. 

Det händer att det i köpeavtalen ställs 
krav på dokumentationen - men då hand-
lar det oftast om dess innehåll, organisa-
tion, leveransdag och önskat antal exem-
plar. Aldrig har jag sett att det sagts något 
om terminologi och skrivsätt. Och detta 
skulle ju kunna tolkas så att översättaren 
ges full rätt att uppfinna egna ord när han 
inte känner till dem som redan finns. Men 
så är det alltså inte: om köparen är verk-
ligt missnöjd kan han göra det hela till en 
rättssak - utan att egentligen veta vad han 

har att klaga över. 
Innan vi kommer in på vilka krav som 

kan ställas kan det vara värt att uppmärk-
samma bakgrunden: varför är så mycken 
industridokumentation som översätts från 
tyska så konstigt skriven? Här möter vi två 
olika problemkomplex, som vart och ett 
vore värt en egen utredning: den tekniska 
terminologins åtkomlighet och översättar-
nas arbetsvillkor. 

Terminologin 
Svensk teknisk nomenklatur, i den mån 
det finns någon, är inte särskilt lätt att 
komma åt. Begreppsutredande ordböcker 
saknas inom de flesta större områden, och 
de som finns är ofta av begränsat värde. 
På vår hylla står ett 50-tal tekniska ordlis-
tor från TNC, men av dem är det bara en 
handfull som når ned på den detaljnivå en 
industriöversättare behöver (Luftbehand-
ung, Hållfasthet, Skärande bearbetning, 
Betong, Träbyggnad). De termförslag som 
ges verkar ofta tillkomna genom akade-
miskt kommittéarbete snarare än genom 
uppmärksamhet på det språk som faktiskt 
används på verkstäderna och bör återspeg-
las i en tekniköversättares alster. Utgiv-
ningen går långsamt - när ett nytt tekniskt 
begrepp dyker upp måste översättarna 
lösa problemen var och en på sitt håll och 
får sedan vänta flera år på att få höra vad 
TNC anser om saken. Då har ofta något 
annat hunnit etableras. 

Men mest markant med TNC:s arbete 
är vad de inte åstadkommit: vi saknar be- 
greppsutredande ordböcker inom allmän 
maskinteknik, motorfordonsteknik, elek- 
tronik, hydraulik, processteknik, instru-
mentering - kort sagt alla större fackområ-
den där flertalet industriöversättningar 
hör hemma. 

Det vore nu inte så allvarligt, om det 
funnes gedigna handböcker inom dessa 
områden. Men även där är det dåligt. En 
industriöversättare är föga betjänt av aka-
demisk litteratur, han behöver texter på 
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verkstadsnivå: mycket ord men lite form-
ler, mera praktik än teori. Ungefär samma 
nivå som på hantverksskolor och tekniska 
gymnasier - förr i tiden, för idag skall man 
på dessa ställen klara sig med texter som 
sällan definierar begrepp och mest funge-
rar som torftiga komplement till bilderna. 
När man jämför med vad tyska elever på 
samma nivå ges att läsa blir man först 
skräckslagen men förstår sedan varför 
våra tekniker är så föga intresserade av sitt 
eget fackspråk och ofta har svårt att själva 
få fram redigt skrivna förlagor till svensk 
exportdokumentation.1  

Det här är ett ganska nytt fenomen. 
Ända in på 70-talet gavs det fortfarande ut 
ordentliga tekniska handböcker i Sverige: 
Natur och Kulturs Handbok i verkstads-
teknik kom ut i tre upplagor, den sista 
1965, men någon ny är inte planerad. Den 
mest innehållsrika svenska boken om el-
teknik är AEG-handboken från 1966. Se-
dan dess har den tyska förlagan moderni-
serats två gånger, men en ny svensk uppla-
ga är inte aktuell; det "saknas ekonomiska 
förutsättningar", upplyste svenska AEG 
för något år sedan. Och Teknografiska In-
stitutets förträffliga serie avslutades med 
tio band om elteknik för tio år sedan; idag 
tycks man mest ägna sig åt bilderböcker 
för motorcyklister, eftersom det "saknas 
ekonomiska förutsättningar" för annat. 
Den enda fylliga boken om verktygsmaski-
ner, av C. J. H. Hallendorif, är från 1979 
och föråldrad idag. Den har realiserats av 
Karlebo, som inte planerar någon moder-
nisering. (Där klagar man dock inte på de 
ekonomiska förutsättningarna: Karlebo 
ger ju fortfarande ut ordentliga böcker, 
men för verktygsmaskiner tycks det inte 
längre finnas någon svensk fackman som 
har tillräcklig överblick och dessutom kan 
skriva.) 

Med andra ord: när en svensk industri-
översättare söker efter referenslitteratur 
måste han ofta gå och leta på antikvariat 
för att i bästa fall hitta texter som är gans-
ka förlegade och aldrig är till hjälp med de  

nyaste tekniska begreppen. 
Nya begrepp uppstår dock hela tiden, 

svenska termer skapas och etableras på 
verkstäderna. Men eftersom dokumenta-
tionen av dessa nyskapelser är så torftig, 
är de svåra att spåra upp: man får gå på 
mässor och plocka broschyrer, bläddra i 
facktidskrifter, spela dum i telefon. Och 
varje gång man hittar något undrar man 
strax i vad mån termen hunnit bli vederta-
gen - och i så fall var någonstans. För den 
bristande dokumentationen medför att det 
blir dåligt med normeringen: varje verk-
stad utvecklar i viss mån sin egen språk-
kultur, så att samma fenomen kan kallas 
helt olika saker på olika håll.2  

Så långt om termernas åtkomlighet, inte 
konstigt att vissa översättare ibland kom-
mer med egna påhitt även där vedertagna 
ord redan finns. 

Översättarens arbetsvillkor 
En facköversättare är konsult. Han anlitas 
som fackman på det språk till vilket man 
behöver översättning. Man kan kräva av 
honom att han är en redig skribent på det 
språket. Däremot kan man sällan räkna 
med att han skall vara specialist på det 
område texten handlar om. Därför måste 
han stå i nära kontakt med sådana fack-
män, helst i den krets där förlagan kommit 

'Naturligtvis finns det undantag. Esseltes Mo-
torfordonsbok i fem band och Industriell Mät-
teknik av Andersson/Kördel är t.ex. oerhört 
nyttiga böcker. 
2Vjd översättning av Genztaster kan jag t.ex. 
välja mellan fyra olika ,venska uttryck. För att 
veta vilket som passar bäst bör jag ta reda på 
vilket fabrikat det gä'Ier och vad den svenska 
agenten för denna tilbierkare kallar apparaten i 
just sin prislista. Ori den t.ex. gjorts av Sie-
mens heter den någJt helt annat på svenska än 
om den kommer från Baluff. Denna språkför-
bistring är i sista hand en följd av att det "sak-
nas ekonomiska förutsättningar" för utgivning 
av allmännyttiga handböcker. 
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till, och ofta även i den krets där översätt-
ningen skall läsas. 

Men lustigt nog har denna konsult ofta 
en arbetssituation som inte tillåter honom 
att vare sig ge konsultation eller skaffa in 
upplysningar från de fackmän som skriver 
texterna eller de fackmän som skall läsa 
dem. Det gäller framför allt om han ar- 
betar i Tyskland 	i Sverige har det på 
senare år blivit bättre på den punkten. 

Svenska anses i Tyskland som ett "exo-
tiskt språk" - ja, så står det faktiskt i en 
del översättningsfirmors prospekt. Efter-
frågan på svensk dokumentation är inte så 
stor att någon sådan firma kan hålla sig 
med egen personal för svenska. De måste 
anlita utomstående leverantörer, och 
många småagenturer har för övrigt ingen 
personal alls utan anlitar utomstående 
leverantörer för allt de säljer. 

En facköversättare som tar uppdrag 
från en sådan firma brukar normalt få för-
binda sig att inte ta någon som helst kon-
takt med uppdragsgivarens kund eller den-
nes representant i annat land. Om texten 
är dunkelt skriven eller innehåller klara 
felaktigheter förväntas han föra fram frå-
gor och kommentarer via agenturen - och 
då ofta via en sekreterare som inte känner 
till något om ämnet och därför inte kan 
vidarebefordra frågan på rätt sätt, sällan 
förstår svaret och inte kan ställa de följd-
frågor som oftast blir aktuella. 

Sådana förbindelser - de brukar kallas 
"kundskydd" - lär inte ha någon juridisk 
bärkraft, eftersom konkurrenslagstiftning-
en inte sägs medge sådana blockeringar. 
Men de hör alltså till de villkor som över-
sättaren normalt åläggs, och åläggs med 

ja, låt oss säga stort eftertryck. Anled-
ningen påpekades helt korrekt av Lennart 
Ulvönäs i Språkvård 2/1990: agenturen vill 
inte ha några direktkopplingar mellan 
leverantörer och kunder, eftersom den 
inte vill riskera sitt prispåslag - det kan 
vara 100 %, så det finns faktiskt anledning 
till farhågor. 

Vad gör då en konsult som går med på  

att placeras i detta obekväma läge? En 
metod är att ringa till kundens konkurren-
ter och framföra ärendet på ett inlindat 
sätt. Men det duger bara för mycket all-
männa frågor, som översättaren borde 
kunna klara ut på egen hand. För textspe-
cifika problem duger inte detta, och de 
flesta problem är textspecifika. 

Och sedan har vi problemen med kvali-
tetskontroll av översättarens produkt. Si-
tuationen är säregen: Först har översätta-
ren försatts i ett läge som inte medger 
kontroll av de punkter i texten där han 
helst velat rådgöra med textförfattaren el-
ler fackmän hos slutkunden. När hans als-
ter sedan säljs vidare av agenturen till en 
exportör, gäller affären en produkt, om 
vars kvalitet varken säljaren eller köparen 
kan ha en förstahandsuppfattning. Texten 
är anonymiserad, eftersom översättaren 
då är ute ur bilden och kunden sällan får 
veta vem som utfört arbetet.3  

Än värre: En förmedlares främsta till-
gång är hans leverantörsregister. Det är 
inte i hans intresse att avslöja detta för 
konkurrenterna. En agentur som inte har 
någon direktleverantör för ett visst språk 
tvingas vända sig till en annan agentur. 
Därigenom kan det uppstå en kedja av 
mellanhänder, där varje länk bara känner 
till de länkar som ligger närmast framför 
och bakom. Det är svårt att tänka sig nå-
gon annan såpass kvalificerad konsult-
verksamhet, vars produkter saluförs på ett 
så besvärligt sätt. Om det sedan blir fråga 
om en tvist med återgångsanspråk kan det 
bli trassligt att komma till rätta med an-
svarsförhållandena. 

Så långt facköversättarnas arbetsförhål-
landen. När vi nu kombinerar de båda 
aspekter som här berörts, terminologins 
åtkomlighet och dessa arbetsvillkor, så 

3Problemen med kvalitetskontrofi av översätt-
ningar har jag försökt ta upp i artikeln Transla-
öon Review - why things go wrong, and how 
they shouldn't, i tidskriften Lebende Sprachen 
nr. 4, 1987. 
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kommer vi med ren logik fram till vilka 
beaktanden som översättningsköpare och 
slutavnämare bör ha för ögonen och vilka 
krav de bör ställa. 

Krav som bör ställas 
Översättarens behov: Hur erfaren en fack-
översättare än må vara, hamnar han ofta i 
situationer där han behöver kontakt med 
ämnesspecialister. Beroende på proble-
mets natur kan den lämpligaste personen 
sitta hos tillverkaren, hos hans represen-
tant i avnämarlandet, eller t.o.m. på det 
företag som till sist skall använda texten - 
detta kan bara avgöras av översättaren 
själv. När en översättare hör av sig med 
frågor bör detta alltså inte tas som ett 
tecken på att han är inkompetent och vill 
att någon annan skall utföra hans jobb. 
Det är tvärtom ett tecken på att han dels 
har tillskansat sig vettiga arbetsvillkor, 
dels känner ett visst ansvar inför uppgif-
ten. Det är alltså i tillverkarens/represen-
tantens/slutkundens intresse att stå till för-
fogande, helst utan byråkratiskt krångel. 

Finns tidigare översatta texter om be-
släktade system bör översättaren spontant 
erbjudas låna dem, även om han inte tän-
ker på att fråga om det. Finns företagsin-
tern terminologi måste översättaren upp-
lysas om detta, han har inget sjätte sinne 
som driver honom att automatiskt använ-
da denna terminologi. 

Vid arbete med agenturer: Det finns över-
sättningsfirmor som låter sina leverantörer 
arbeta på det sätt som här skisserats. 1 
Sverige torde det numera vara det norma-
la, men i Tyskland är det än så länge 
ovanligt. Agenturer är inte nödvändigtvis 
av ondo, de kan t.ex. utföra grafisk bear-
betning och reproduktion av det material 
som översättaren levererar. När en text 
skall översättas till flera språk är det na-
turligt att låta en agentur åta sig detta som 
ett totaluppdrag. Om en reklambyrå är 
inblandad bör man se till att den anlitar 

samma leverantör som företaget har för 
sin tekniska dokumentation; det kan bli 
mycket trassel när reklamtexter och sys-
tembeskrivningar kommer från olika leve-
rantörer, som inte ens känner till varand-
ra. 

Undvik emellertid agenturer som inte är 
beredda att identifiera sina leverantörer 
och som kanske rentav försäkrar att de 
klarar alla fackområden och alla språk 
utan att behöva ta kontakt. Sådant snack 
är oansvarigt nonsens, som inte får tas på 
allvar. 

När en viss person blivit inarbetad på 
företagets system och produkter är det då-
lig politik att plötsligt växla till någon an-
nan. Den invande leverantören har lärt sig 
företagets gängse terminologi eller har 
själv etablerat den. Man kan inte vänta sig 
att en annan översättare automatiskt skall 
börja tillämpa denna terminologi och kan-
ske t.o.m. den stil som blivit betecknande 
för företaget. 

Slutkunden bör alltid be systemleveran-
tören identifiera den person som ansvarat 
för översättningen av dokumentationen, 
även om han råkar sitta i ett annat land. 
Om texten visar sig innehålla oklarheter är 
han den enda som kan reda ut dem, och 
denna kontakt skall inte behöva gå längs 
hela kedjan generalagent—tillverkare—
agentur—översättare med de missförstånd 
som där kan uppstå. Det yttersta ansvaret 
ligger ju ändå på översättaren själv. Men 
om texten innehåller många konstigheter 
av den typ som jag gav exempel på i 
början, bör det naturligtvis också påpekas 
för systemleverantören. Han har som sagt 
ganska dåliga möjligheter att själv utöva 
kvalitetskontroll, framför allt när det gäl-
ler så "exotiska" språk som svenska. 

När generalagenter och dotterföretag som 
representerar utländska tillverkare erhål-
ler svårbegriplig systemdokumentation 
från sina huvudmän, bör de ej lämna över 
den till kunden med ett besvärat leende. 
Den bör sändas tillbaka med konkretisera- 
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de anmärkningar och påpekande att tex-
terna kan belasta hela leveransen med en 
rättslig risk. Då kommer exportören i 
värsta fall att drabbas av kännbara dröjs-
målsräntor, vilket han förtjänar. Doku-
mentation och framför allt översättning 
har en undangömd och nedvärderad ställ-
ning inom tysk industri.4  Just därför går 
det att sälja och få betalt för texter av den 
typ jag gett exempel på. Någon ändring 
kan inte väntas förrän det rutinmässigt 
ställs kärva krav från mottagarhåll. 

Rådet till översättarna själva blir naturligt-
vis: Ta inte emot uppdrag från agenturer 
som inte erbjuder möjligheter till de kon-
takter du behöver. Men börja inte göra 
affärer med uppdragsgivarnas kunder bara 
för att du fått kontakt med dem - i varje 
fall inte så länge du blir någorlunda 
rättvist behandlad. Även detta kan fak-
tiskt ses som en språkvårdsfråga, om det 
kan bidra till att rensa ut oansvariga agen-
turer från denna så missförstådda bransch. 

För några år sedan blev jag uppringd av 
en firma som undrade vad det skulle kosta 
att få en driftsinstruktion för en linbana 
översatt till svenska. Det var ett för mig 
nytt och därför intressant ämne. Det pris 
jag nämnde kan bara ha varit någon bråk-
dels procent av vad hela linbanan hade 
kostat men fick ändå den okände upp-
ringaren att förskräckt lägga på luren. Två 
dagar senare ringde en annan person, som 
på lite stapplande svenska omtalade att 
han just fått i uppdrag att översätta en 
linbanebeskrivning till svenska, eftersom 
han bott några år i Sverige, där han arbe-
tat som trädgårdsmästare. Man hade 
hänvisat till mig som svensk linbanespecia-
list. Nu ville han att jag som kollegial hjälp 
gratis skulle lämna ut de eventuella insik-
ter jag inte fått sälja till normalpris. Och 
förresten, fanns det inte någon teknisk 
ordbok som man kunde använda? 

Jag sade som det är, att det finns en, 
men att den inte är mycket att ha utan 
bekräftande facklitteratur inom det aktu- 

ella ämnesområdet, eftersom den sällan 
kommer ned på detaljnivå, innehåller 
många missvisande termer och inte någon 
gång på 747 sidor uppmärksammar be-
greppsmässiga inkongruenser mellan sven-
ska och tyska.5  Hur det sedan gick vet jag 
inte. Men om någon läsare för ungefär 
fem år sedan var med om att installera en 
linbana med hjälp av oväntade termer och 
oböjda predikatsfyllnader, så skulle jag 
vara intresserad av att få läsa vägledning-
en. Och för övrigt: har inte näringslivet 
behov av en svysk-svensk ordbok? Jag har 
börjat samla ihop termer till en och tar 
gärna emot bidrag. 

4För cirka tre år sedan hade Siemens komplex i 
Erlangen över hundra faxmaskiner installerade 
på olika kontor, av Siemens eget fabrikat får 
man anta. Ingen av dem stod på översättnings-
avdelningen, där ett sådant arbetsinstrument 
vore mera naturligt än på de flesta håll. "Vi är 
en mycket fattig avdelning", förklarade man sig 
generat. Sedan gick priserna på sådana maski-
ner ned med 60-70%, så nu har man en. 
5För tyska/engelska har denna viktiga fråga dis-
kuterats av Peter A. Schmitt i Die "Eindeutig-
keit" von Fachiexten: Bemerkungen zu einer 
Fiktion, i M. Snell-Hornby (Hrsg.): Uber-
setzungswissenschaft - eine Neuorientierung, 
Tubingen 1986. En motsvarande framställning 
för tyska/svenska vore förfärligt önskvärd. 

Språkvård 1991 
På grund av ökade portokostnader måste 
vi höja priset på Språkvård för år 1991 
från 60 kronor till 70 kronor för helår vid 
direkt prenumeration hos nämnden. 

Om ni ändrar adress, ange gärna kund-
nummer. Det underlättar vår hantering. 
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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. 

Skrattets konst 
1 tidningen "Välkommen" (5/87) kund.. 
man läsa följande: "Här görs mycket för 
skrattets konst, som också har det veten-
skapliga namnet gelotologi. 

En av mig ombedd bekant tittade i både 
latinska och grekiska ordböcker i hopp om 
att kunna hitta ifrågavarande ord, dock 
förgäves. Kan Ni ge mig upplysningar om 
dess ursprung? 

M. Almqvist, Stockholm 

Det är förklarligt att er gode vän inte kun-
de hitta ordet gelotologi i någon klassisk 
ordbok. Ord sammansatta med logi har 
nämligen i regel tillkommit i modern tid; 
logi kommer av grekiskans logos 'ord, tal'. 
Till logi läggs ett ord av grekiskt eller la-
tinskt ursprung. Ex.: ekologi, bildat till 
det grekiska ordet oikos 'hushåll' och so-
ciologi bildat till latinets socius 'kamrat'; 
det förekommer också att ett inhemskt 
ord används som bas, t.ex. runa i runolo-
gi, knapp i knappologi. 

Om man inte finner ordet gelotologi i 
någon modern ordbok måste man söka 
analysera ordet för att konstatera om den 
angivna betydelsen stämmer. Går man då 
till en grekisk ordbok för att identifiera 
ordets första led, hittar man inget upp-
slagsord som börjar på gelot-, eftersom 
detta är ordets stam. 1 denna typ av ord-
bildningar används nämligen i regel stam-
men, vilken ofta skiljer sig från ordets 
uppslagsform. Letar man vidare i den gre-
kiska ordboken finner man ordet gelos 
'skratt' som i genitiv har formen gelotos; 
stammen blir då gelot. Vid nybildningar 
med klassiska element infogas i regel bin- 

devokalen o. Ett vetenskapligt ord för 
"skrattets konst" kan alltså vara gelotolo-
gi. På svenska kunde man också tänka sig 
skrattologi. 

Jag har inte lyckats spåra gelotologi i 
någon modern ordbok, däremot det be-
släktade gelotoscopy (också i formen gelo-
scopy) som är belagt i engelskan under 
början av 1700-talet. Enligt uppgift var 
gelotoscopy en metod med vilken man 
kunde bestämma en människas karaktär 
genom att undersöka hennes sätt att skrat-
ta. 

Ulla Clausén 

Enkätundersökning? 
1 Språkvård har beskrivits tillkomsten av 
ordet bärspelare. 1 artikeln förekommer 
uttrycket enkätundersökning. Är inte det 
en form av tautologi? En enkät är väl en 
undersökning? 

Gunnar Magnellsson, Härnösand 

Ordet enkät betyder 'rundfråga' enligt 
Svensk ordbok, och rundfrågor företas ju i 
regel när man vill undersöka vad folk tyc-
ker i något speciellt avseende. Så nog kan 
man säga att enkäter alltid är undersök-
ningar. Å andra sidan görs inte alla under-
sökningar i form av enkäter, utan en enkät 
kan betraktas som en av många undersök-
ningsmetoder. Det är när man vill betona 
hur en undersökning har utförts som man 
kan behöva använda enkätundersökning, 
även om ordet är en liten aning tautolo-
giskt. Det finns för övrigt upptaget i Sven-
ska Akademiens ordlista. 

Margareta Westman 
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