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har vekt

ein viss åtgaum
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Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond

fylkesstyret i AUF som framfor landsmøtet
i organisasjonen nyleg slo til lyd for eit

framlegg om å få utarbeidd eit sams skriftmål her i landet, og å få lagt opp ein plan
for korleis det skal innføras. Formannen
fylkeslaget, Jo Heinum, seier blant anna:

i

«Det nye skriftspråket bør byggjast på aler resultatet

av

dansk
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språk. Nynorsken har for så vidt rett utgangspunkt, men målforma har mange ord
som ikkje lenger er i bruk, og mange ord

som folk brukar, er ikkje lov å bruke. Det

vi ynskjer, er eit ”oppnorska” nynorsk. Å ha

to språk er veldig upraktisk og kostbart, og
slik det er, fører språket til klasseskilje mellom Oslo og resten av landet. Det skapar

På framsida

viser vi et utsnitt av

Gullfaks-ordlista,

som

er utar-

beidd ved Norsk termbank i Bergen og omfatter ca. 13000 engelske

mindreverdskjensle å måtte innrette språket
sitt etter dei som bur i Oslo.»
Så langt Jo Heinum. Er dette nytenking

ord og uttrykk med norske tilsvar.

— eller gamle grautskorper? Margunn Dri-

venes, skulemålsskrivar og f.t. vikarierande
skrivar i Noregs Mållag, er ikkje i tvil:
«Sogn og Fjordane AUF er 100 år for seint
ute,» seier ho. Og frå moderorganisasjonen

(sentralstyremedlem

AUF)

Vidar

Bjørnstad

blir framlegget stempla som dødfødt.

Han går i staden inn for ei reell språkleg
jamstilling mellom dei to målformene. Og
så vidt vi kjenner til, har ikkje AUF

brukt

meir tid på denne saka.
Om Sogn og Fjordane AUF er 100 år for
seint eller 100 år for tidleg ute, skal vere
usagt — dei har i alle fall ikkje valt det mest

opportune tidspunktet å lufte desse tankane

på. Og noen snarveg fram til eit sams skrift-

språk er det nok urealistisk å håpe på. Men

det er ikkje uinteressant at ein idé som har

vore så grundig «ute» i fleire tiår no blir tatt
opp av folk frå yngre generasjonar. Da kan
det minne om nytenking likevel.

Dette kan verke litt sjølvmotseiande

—

på denne plassen for to nummer sidan kriti-

serte vi delar av Norsk Målungdom

for å

hente fram gammalt
na») som vi meinte

i

tankegods (den «nasjonale eittspråksliburde vere «ute» for godt. Bør ikkje

ungdommen i det heile riste av seg banda til idear og tenkemåtar frå tidlegare tider og satse på heilt nye og radikale

løysingar?

Det er sjølvsagt ikkje vår sak å fortelje ungdommen kva
han skal gjere. Men ungdommen som vi andre lever i ei

språkleg verkelegheit som er eit produkt av den språkstriden
generasjonane før oss førte. Dei har overlevert til oss ei

språkkløyving som både er ein rikdom og eit problem. Dermed

blir kvar generasjon stilt overfor spørsmålet om korleis

ein kan løyse dette problemet — og samtidig bevare mest
muleg av rikdommen. Så lenge denne situasjonen varer, vil
tanken om ei samnorsk løysing i ei eller anna form alltid ligge
der latent, om han blir aldri så forkjetra.
Om «overvintringsperioden» for samnorsktanken no nærmar seg slutten, skal vi ikkje ha sagt noe om her. Men det

einaste som kan hindre han i å bli aktuell att ein gong, er at
nynorsken og dialektane blir så svekka at bokmålet for langt

fleire enn i dag framstår som det «rette» språket. Vi trur ikkje

det vil skje.
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Tema:

Oversettelse

Så lenge vi har hatt skriftspråk, har oversettelse vært en av de aller viktigste måtene å

bruke dem på. Like viktig som et eget språk har vært for utviklinga av nasjonale, regiona-

le eller etniske kulturer, like viktig har det vært å få tilført impulser av alle slag over
språkgrensene. I dag er dette viktigere enn noen gang: oversettelse er for lengst blitt en
industri, og dette preget vil bare forsterke seg i edb-teknologiens tidsalder.
I dette temanummeret av Språklig Samling skal vi

ta opp noen sider av dette store problemkomplekset
— for å bruke et moteord som akkurat her er på sin
plass — og prøve å belyse dem. På mange måter kan
nok dette sies å være et «tungt» nummer

— de em-

nene som blir tatt opp, er ikke enkle, men de er så
vesentlige at vi mener det er riktig å ta dem opp på
denne måten.
Den første artikkelen gir ei innføring i oversettelsesteori. Oversettelse er ikke bare ei språklig overføring av enheter (ord, uttrykk, setninger) fra ett språk
til et annet. Enhver tekst fungerer i en bestemt kul-

tur, i et bestemt samfunn, og målet med en oversettelse er å få teksten til å fungere i et annet samfunn
på en slik måte at det mest mulig tilsvarer den opp-

rinnelige hensikten med å skrive teksten. Siden
ethvert språk er flertydig sett «utenfra», kan ikke
dette skje uten at det oppstår problemer.
Werner Koller bruker begrepet ekvivalens som uttrykk for den ideelle målsettinga med en oversettel-

se. Men dette begrepet er ikke entydig. Denotativ
ekvivalens vil si at det faktiske innholdet i en tekst
blir nøyaktig overført fra utgangsspråket til målspråket (denotasjon = ”grunnbetydning”). Konnotativ

ekvivalens er et langt mer ærgjerrig mål: Det inne-

bærer at oversettelsen
gjengivelse

også er en stilistisk trufast

av originalen,

at den skaper

de samme

stemninger, følelser og opplevelser hos leseren som

forfatteren har tilsikta (konnotasjon = ”bibetydning”, assosiasjon som knytter seg til et ord, ei form,
et uttrykk). Koller viser at krava til ekvivalens må

bli ulike for de to hovedgruppene av teksttyper: fiktivtekster eller skjønnlitteratur, og saktekster eller
faglitteratur.
Ivar Utne tar i sin artikkel for seg de perspektivene edb-teknologien åpner når det gjelder oversettelse — og da ikke bare mulighetene og de store vyene,

men også begrensningene. Det er ikke mulig å lage
perfekte oversettelser med datamaskiner, ikke en

gang av saktekster, men en kan spare mye grovarbeid. Utne tar for seg det «språklige reisverket» i et

oversettelsessystem: ordlister og et regelverk for
oppbygging av setninger og tekster, han skisserer uli-

ke oversettelsesstrategier, og diskuterer til slutt
bruksmuligheter i Norge. De viktigste bruksområde-

ne mener han vil bli oversettlese mellom norsk og
engelsk og oversettelse fra bokmål til nynorsk. Edb-

teknologien kan bli et redskap til å fremme ei reell
måljamstilling.
Gulbrand Alhaug tar opp denne tråden i sin artikkel, og vurderer edb-teknologien i forhold til språk-

politiske

idealer

som

språklig

mangfold,

språklig

enhet, tilnærming mellom målformene. Han konklu-

derer med at teknologien kan fremme alle disse måla
— og at det er språkpolitisk vilje og språkpolitiske
maktforhold som avgjør hvordan den vil slå ut.

Et nødvendig redskap for all fagoversettelse er en
god fagterminologi. Mangelen på en slik terminologi
på oljesektoren har vært en bøyg for sjølve det nors-

ke språket i denne næringsgreina. Også her er det
først og fremst den språkpolitiske viljen det står på:
Da Statoil først hadde gjort prinsippvedtak om at
norsk skulle være offisielt språk på Gullfaks A-plattforma, kom det fart i utviklinga av en norsk oljeterminologi. Dette blei gjort i Terminol-prosjektet ved

Norsk termbank i Bergen (1984—85); prosjektet
omfatta også oversettelsen av ei rekke driftshandbø-

ker fra engelsk til norsk. Kari Haugland, som deltok
i dette prosjektet, gir en beskrivelse av det i sin artikkel.

Terminol-prosjektet er blitt oppfølgt av andre prosjekter ved Termbanken. Carol B. Eckmann giri sin
artikkel ei skildring av de frustrasjonene

en filolog

kan oppleve i dette arbeidet. Eksemplet hennes kan

gi et godt inntrykk av hvor vanskelig kvalifisert fag-

oversettelse kan være — både på grunn av stoffet i
seg sjøl og på grunn av inngrodde

holdninger i fag-

miljøet — men hun får samtidig vist hvor viktig det
er at det blir gjort skikkelig — og at vilkåra for å gjøre denne jobben skikkelig blir bedre enn i dag.
LSV
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Noen

oversettelsesteoretiske

problemstillinger
Av Werner Koller

. Hvilke krav bør stilles til en god oversettelse? Werner Koller tar opp dette spørsmålet
til drøfting her, og viser at kravene må bli ulike for ulike teksttyper med ulike funksjoner.
Koller er professor ved Germanistisk institutt, Universitetet i Bergen.
Helt i begynnelsen av Ibsens «Vildanden» sier
lejetjener Jensen om grosserer Werle, at denne «har

nok vær't en svær buk
ser kan det ikke være
med denne billedlige
ganske forbausende å

i sine dage». For en norsk lenoen tvil om hva som er ment
uttrykksmåten. Derfor er det
se hvor forskjellig oversettel-

sene til tysk og engelsk formidler dette saksforholdet

(i parentes anføres året da oversettelsen ble publi-

sert).

Er ist doch seiner Zeit ein arger alter Sunder gewesen.
(1887)
Er soll ja seinerzeit ein arger Jåger gewesen sein.
(1887)
Denn

seiner Zeit hat er doch

den

Teufel ordentlich

ausgetrieben. (1888)
Er soll ja in friihere Jahre ein doller Bengel gewesen
sein. (1901)
Friher nåmlich, da war er ”n gans verfluchter Schwerenöter. (1907)

Denn friiher, da ist er ja måchtig hinter den Weibern

hergewesen. (1958)
Er ist wohl fröher ”n doller Bock gewesen? (1965)
I'm told he's been a lively customer in his day. (1890)
I've heard tell as he's been a lively customer in his

day. (1907)

He's been a gay old dog in his time, hasn't' he? (1910)

They also say 'e was pretty ”ot stuff in "is young days,
wasn't ”e? (1958)
”Cos he's been

(1960)

a bit of a lad in his day, hasn't" he?

I'll bet he was quite a chaser in his day! (1961)

I've heard he was a real goat in his day. (1965)

He was quite a lively buck in his young days! (1968)

Innenfor denne forvirrende mangfoldighet av løs-

ninger stiller man seg spørsmålet: Hva er det som
gjør det mulig at oversettere kan komme fram til så

mange språklig og stilistisk forskjellige formuleringer? Å prøve å besvare dette spørsmålet innebærer å
beskrive oversettelsens betingelser og faktorer, samt

å definere oversettelsesprosessen.
sesteoretiske litteraturen finner
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I den oversettelman imidlertid

nokså forskjellige definisjoner, avhengig av vitenska-

pelig utgangspunkt og interesse.

En definisjon som forklarer oversettelsen under et

filosofisk-hermeneutisk

aspekt

ser

annerledes

ut

enn en som beskriver den som kunstnerisk-estetisk
etter- og nyskapingsprosess (i sammenheng med
poetiske tekster). Det finnes snevert lingvistiske definisjoner som betrakter oversettelsen som omkoding eller substitusjon av språklige enheter på

forskjellige nivåer, og som

—

i sammenheng

med

maskinell eller maskinstøttet oversettelse — formaliserer tilordningen av språkenheter direkte på over-

flatestrukturen
«mellomspråk»

eller indirekte
i dypstrukturen

ved hjelp av et
(se Utnes artikkel

s. 11). Definisjoner som ser oversettelsen som tospråklig kommunikasjonsprosess og beskriver dens

faktorer og egenart, ser annerledes ut enn definisjo-

ner som fokuserer på oversettelsen som kulturell
overføring, dvs. oversettelsen i lys av dens funksjon
i mottakerkulturen.

Er det mulig å oversette?
Da Ibsen fikk kjennskap til Ludwig Passarges planer om å oversette «Peer Gynt» til tysk, skrev han
den 19.5.1880 følgende til ham:
Men ikke desto mindre var det mig en overraskelse at
erfare at De anser dette arbejde skikket til at oversættes
og udgives på tysk. Jeg må tilstå at jeg i al fald nærer
store tvivl i så henseende. Blandt samtlige mine bøger
anser jeg «Peer Gynt» for den, der mindst egner sig til
at forståes udenfor de skandinaviske lande. Jeg beder
Dem betænke at de allerfleste af Deres eventuelle tyske
læsere ikke besidder Deres egne forudsætninger til at
forstå bogen. De selv besidder uden tvivl et meget nøjagtigt kendskab til den norske natur og til det norske
folkeliv; De er fortrolig med vor literatur og med vor
folkelige tænkemåde; De kender personer og karakterer

deroppe.

Men

er ikke alt dette nødvendigt for at finde

vulgært etc.). Analysen av den utgangsspråklige teks-

nogen smag i dette digt?

ten har bl.a. som

Det som Ibsen her tar opp — i sammenheng med

en teksts forankring

i en bestemt

historisk kontekst — er spørsmålet om det overhodet er mulig å oversette. Nærmer man seg denne
problematikken fra et språkteoretisk og -filosofisk
perspektiv, så kan det stilles spørsmål som: Hvilken
andel, hvilken innflytelse har språket i og på erkjen-

ligne strukturer i utgangsteksten

hvor høy grad er disse kultur- og språkbetinget? Må
man være nordmann for å kunne forstå «Peer Gynt»
på en adekvat måte?
Nærmer man seg derimot spørsmålet fra et lingvistisk perspektiv, så går man vel ut fra det språkteo-

de strukturer

Ulike verdirangeringer
oversettelser

gir

forskjellige

Men det er åpenbart at en og samme tekst kan oversettes på forskjellig måte, avhengig av hvilke verdier
i teksten oversetteren mener det er viktigst å bevare

også

i oversettelsen. (Det er også mulig at en og samme
oversetter arbeider på grunnlag av skiftende, ikke
alltid konsistente,

tuelt riktignok bare oppnås når oversettelsen ledsages av en kommentar — kommentaren overtar i så
fall funksjonen som oversettelse.

verdihierarkier.)

Vårt Ibsen-eks-

empel viser at oversetterne rangerer visse konnotative verdier i originalen ulikt. Samtidig hører det til
oversetterens elementære erfaringer at man som re-

Lingvistikken har dermed den oppgaven å beskrive de språklige prosedyrer i oversettelsespraksisen
som gjør en tekst oversettelig. Utgangsspørsmålet er
da: Med hvilke oversettelsesprosedyrer kan man

gel ikke kan bevare alle originalens verdier, at
oversetteren med andre ord gang på gang er nødt til

å velge. Derfor er det fullt mulig at en (som oftest:

oppnå innholdsmessig (denotativ) ekvivalens i de tilfeller hvor en enhet i utgangsspråket korresponderer

med flere enheter eller deler av enheter i målspråket? Det sentrale problem oppstår ved språklig flertydighet. I så fall må man angi de syntaktiske,
semantiske og pragmatiske betingelser som tillater å
tilordne en enhet i målspråket til en enhet i utgangs-

språket.

litterær) tekst finnes i to eller flere kvalitativt like-

verdige oversettelser. Når det gjelder muligheten for
å komme fram til forskjellige rangeringer av de verdier som må bevares i oversettelsen, går det imidlertid et fundamentalt

skille mellom fiktivtekster på

den ene siden og saktekster på den andre. Dermed
er jeg inne på et annet felt som i de siste 30 år har
stått sentralt i oversettelsesteorien: etableringen av
en oversettelsesrelevant teksttypologi.

Ekvivalens

Fiktivtekster — saktekster:
Ulike egenskaper - ulike ekvivalenser

Ekvivalensbegrepet står sentralt i oversettelsesteo-

retiske arbeider. Når
oversettelsesekvivalens

man sier at det foreligger
mellom enheter i utgangs-

språket og enheter i målspråket,
bare

at

det

så mener man

foreligger

en

i

relasjon

mellom disse enheter som er karakteristisk for rela-

sjonen original/oversettelse. Det er nødvendig å
bestemme denne relasjonen, og dette kan bare gjø-

res ved å bestemme oversettelsesekvivalensens
betingelser og referanserammer. Først da er ekvivalensbegrepet anvendbart f.eks i oversettelseskritisk
sammenheng.
Referanseramme

for denotativ

ekvivalens

er det

utenomspråklige saksforhold som teksten eller den
respektive oversettelsesenheten refererer til. Like
viktig som begrepet denotativ ekvivalens er begrepet

konnotativ ekvivalens, som går på forskjellige konnotative

med

Hvilke krav til ekvivalens som gjelder for en bestemt tekst er i høy grad avhengig av teksttypen.

kan uttrykkes i ethvert språk, altså kan det også
oversettes. Denne type av oversettbarhet kan even-

utgangspunktet

den med

og muligheter målspråket har, og å vurdere kritisk
de problemløsninger oversetteren har valgt.

nelsesprosessen? Hvordan henger enkeltspråkenes
struktur, kognitive prosesser, virkelighetsoppfatning
og menneskelig atferd sammen med hverandre? I

kan menes

å undersøke

hørende verdier. Dette er en forutsetning for ethvert
oversettelseskritisk arbeid som går ut på å sammen-

sosiokulturell og

retiske aksiom som sier at alt som

oppgave

henblikk på disse konnotative dimensjoner og de til-

dimensjoner

(som

f.eks.

stilsjikt,

sosiolekt,

spesielle stilistiske virkemidler, vurdering) og disse

dimensjoners forskjellige verdier (dimensjonen stilsjikt f.eks. har verdier som høytidelig, dagligtale,

Skillet mellom de to primære tekstkategorier fiktivtekster og saktekster, som jeg anser for å være
fundamentalt i sammenheng med en videre differen-

siering av oversettelsesrelevante teksttyper, tar sitt
utgangspunkt

i leserens ulike forventninger overfor

disse tekster. Leseren som mottaker — og oversetteren som mottaker og som sekundær forfatter —
forholder seg forskjellig til en tekst, avhengig av om

han/hun regner denne teksten til den estetiske eller
den saklig/faglig orienterte kommunikasjonen. Som
differensieringskriterier

bruker

jeg

1.

sosial

sank-

sjon/praktiske følger, 2. fiksjonalitet, og 3. estetisitet/flertydighet.
Med det første kriteriet (sosial sanksjon/praktiske
følger) menes at det å delta eller ikke delta i estetisk

kommunikasjon som regel ikke medfører noen sanksjoner fra samfunnets side. Heller ikke bruker vi

vanligvis en fiktiv tekst som rettesnor for våre praktiske

handlinger.

Å

lese

Ibsens

«Vildanden»
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ikke å lese den, å forstå den på én måte — eller på
en annen, har neppe noen konsekvenser i samfunns-

denne virkeligheten forholder leseren seg annerledes
enn overfor innhold i saktekster, som blir menings-

sammenheng. For oversettelsen innebærer det at det
selvfølgelig er ergerlig eller kanskje til og med skandaløst hvis en litterær tekst oversettes slik at den blir
uleselig, eller hvis oversetteren suverent — muligens
med gode grunner — forandrer originalteksten i sin
oversettelse. Det kan i verste (eller beste) fall ha

fylte først når man setter dem i relasjon til objekter
og saksforhold utenfor teksten. De må med andre
ord kunne overprøves, verifiseres. Hvor forskjellige

lagets rykte, men neppe for leseren.
Med saktekster forholder det seg annerledes. Hvis
vi antar at disse formidler kunnskap og handlingsanvisninger som er viktige i samfunnssammenheng
eller i vår livspraksis, så har det sosiale konsekvenser
om vi deltar i sakkommunikasjonen eller ikke, og
Om vi forstår en tekst riktig, unøyaktig eller feilaktig. Og det kan ha alvorlige praktiske konsekvenser

langvarig tannbehandling, og denne behandlingen
skildres i alle detaljer ved hjelp av odontologiske
faguttrykk.

lesernes forventninger er med henblikk på fiktivtekster respektive saktekster, kan eksemplifiseres med
Giinter Grass

praktiske konsekvenser for oversetteren eller for for-

vet").

denne virkelighet i leseprosessen. Teksten utmerker

døde personer, med virkelige historiske, sosiale og
Og

res i oversettelsen, står denne

også er viktig å gjengi den litterære tekstens innhold.)

Når det gjelder oversettelse av saktekster, krever
vi derimot ubetinget at originalens informasjon blir
bevart eksakt og uforandret i målspråket: det er ekvivalenskravet om å bevare innholdet uforandret til
tross for at kodene skifter.

fortid og nåtid.

ung-

Det tredje kriteriet (estetisitet og flertydighet) går
ut ifra at litterære tekster leses under et estetisk

domskultur, moderne
barndom,
Afrikas aldersprofil, m.m.
* Tenkemåter: Forsvar for humani-

nye kynismen,

aspekt. På grunnlag av egen «estetisk kompetanse»
setter man dem i relasjon til språklig-stilistiske og
estetiske normer. Til og med de fagspråklige ele-

offentlig

menter i Giinter Grass «örtlich betåubt» oppfattes i

den estetiske kommunikasjon

* Computer-kultur.
Til Samtiden

0164 Oslo 1

H. Aschehoug

Sehesteds gt. 3

OI Abonnement kr. 195,- OC Studentabonnement kr. 165,-

konnotasjon øverst.

(Med dette vil jeg naturligvis ikke ha sagt at det ikke

* Atomfysikk, kjernekraft og nedrust-

ora, den

4 plus 4 ... offener

og konnotasjonen ”odontologisk fagspråk” som er det
vesentlige. I hierarkiet over verdiene som skal beva-

vil du bl.a. kunne

bruk av historien, m.m.

von

avsnitt? Det er neppe tilfelle: For leseren er det
nok ikke så viktig hva som beskrives, men at og
hvordan det blir beskrevet. Det er informasjonen
”det dreier seg om et komplisert odontologisk kasus”

Abonner på Samtiden! Du får 6 hefter
i året som gir brei orientering om aktuelle temaer.

eldrebølgen,

... Extraktion

informasjoner vi er ute etter når vi leser slike tekst-

SAMTIDEN

* Generasjoner:

en

i om disse beskrivelsene stemmer overens med odontologiske fakta til punkt og prikke? Er det disse

som i høyeste grad kan virke autentisk. Men overfor

ning.

gjennomgå

Er vi som lesere av en slik tekst virkelig interessert

dikterens fantasi skaper ikke sjelden en virkelighet

lese om:
* Romanen i

«örtlich betåubt» ("lokalbedø-

hovedpersonen

Biss vorn ... Kreuzbiss seitlich ... palatinale Nonocclusion ... echte Progenie ...»
Svensk oversettelse:
I stållet hördes det lågmålda rabblandet i bakgrunden:
«... normalt djupbett i mesiallåge ... Aktivering av
ojåmnheter genom nedslipning av cuspor ... Extraktion
av 4 plus 4... öppet bett framtill ... korsbett sida .. palatinal nonocklusion ... åkta progenie ...»

seg med å være immanent meningsfylt («meningsfylt
i seg selv»). Overenstemmelser med levende eller

I 1987-årgangen

må

Occlusalflåchen

Kriteriet fiksjonalitet innebærer at den fiktive teksten skaper sin verden, sin virkelighet i teksten og
gjennom teksten selv, og at leseren rekonstruerer

forhold kan naturligvis forekomme.

roman

Tysk orginaltekst:
Statt dessen plapperte es in meinem rickwårtigen
Gebiet: «... echter Tiefbiss mit mesialer Ruhelage ...
Aktivierung der schiefen Ebene durch Beschleifen der

hvis vi tenker på f.eks. bruksanvisninger.

geografiske

I denne

I

I
I
I

som

stilistiske midler

som blir anvendt i kunstnerisk hensikt. Den estetiske
karakter er spesielt iøynefallende når litterære tekster bryter med litteraturspråklige normer, dvs. når
de er «avvikende»

der man

ikke

og innovative.

avvikende

Derimot

språkbruk

unnskyl-

i en saktekst

under henvisning til dens estetiske karakter ... Feile-

ne i en brosjyre «Bergen die Olstadt» (1985) er —
for å si det mildt — bare pinlige (mine rettelser,
WK):
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Bergen — Zentrum får Dienstleistungen

UB

Y Die Stadt Bergen ist gerade groff genug. um Dienst-

LY

leistungen jeglicher Art. die von einem modernen,
industnfalisierten Zentrum erwartet werden, ausfuhren
au konnen. Da Bergen schon immer |4 Dienstleistungs-

Him

zentrum fur die Nordsee war, ist die Flexibilitåt auf

ETT

diesem Gebiet [den Aktivitåtenfva75unden pnit den
Ölfeldern im nørdhehen Teil der Nordsee. besonders

9128 JU ft pass
Hu

Man findet fngemehmen. die sich auf

hochentwickelte industnelle Technologe spezialisiert
haben. Hier werden technische Berater beschåftigt. die

LI
und

md rer Untersttzung und Hilfestellung bei Planungf
Uberwachung (supervision) von Auftragen aller Art zur

Verfugung stehen

2 Norwegens fihrende Banken und Versicherungsgesellschaften haben ihre Niederlassungen in Bergen
und bieten ihre umfangereichen internationalen Dienstleistungen an
Impalte

Akhyitaten
haben
2 Die Betricbsamkeit in der Nordsee hat der Forschung in
Bergen zu neuen Impulsen wggholfen. Die Unterwasser-

+ gebtn
technologie hebt sich hierbei als besonders interessantes
bgemtn ansvor - Gebiet heraus. Bergen hat heute viele Forschungsinstitutionen. die sich mit dem Fachgebiet

Llt
Til estetisiteten

BERGEN
DE
OLSTADT

Unterwassertechnologie beschåftigen. Die Entwicklung
der Tiefwasserfelder TROLL und 34/4 machØg Bergen
auf diesem Gebiet speziell interessant.

regner jeg også den latente eller

kan samarbeide med en fagmann.

Og å oversette er

som å forbedre originalteksten i og

da det samme

åpenlyse flertydighet ilitterære tekster. Den er et
resultat av ubestemtheter i teksten som leseren enten kan fylle ut på forskjellig måte, eller la stå åpne.
At en tekst kan leses på flere plan, er ikke minst en
følge av at forfatteren leker med språket, idet han
forandrer, knytter sammen og bytter om på språkformer. Vi venter oss av den litterære oversettelsen

gjennom oversettelsen.
Ved litterære tekster derimot går vi ut ifra at helheten og delene står i et ikke-tilfeldig forhold til
hverandre. Å innse og respektere at en litterær tekst
er en helhet — man kan også tale om dens autonomi
— har som følge at man både som utgiver og som

tiske kvaliteter ved å bruke tilsvarende litteraturspråklige midler i målspråket eller sogar ved å skape
nye. Og vi kaller en oversettelse vellykket hvis den

«forbedre» originalen i oversettelsen. Når det gjelder
saktekster, så er slike inngrep og forbedringer i mange tilfelle uunnværlige om oversettelsen virkelig skal
kunne fungere som oversettelse.

at den bevarer så mye som mulig av originalens este-

klarer å formidle

originalens flertydigheter og ube-

stemtheter til leseren i målspråket.

Helt annerledes forholder det seg med sakkommu-

nikasjon: der forventer vi at vi på det språklig-stilis-

tiske plan ikke trenger å anstrenge oss mer enn
absolutt nødvendig for å gripe tekstens innhold. For
oversettelsen innebærer dette at den må holde seg
innenfor den (ofte temmelig snevre) rammen av
språk- og stilnormer som gjelder for den respektive
tekstgrenen. For saktekster gjelder kravet om språk-

lig-stilistisk adekvathet, dvs. for det første gramma-

tisk korrekthet og for det andre at man overholder

de språklig-stilistiske bruksnormer
hører til en bestemt tekstgenre.

for tekster som

En saktekst skal være — eller burde være — entydig i sin språklig-stilistiske utforming for å garantere
at leseren entydig kan forstå de saksforhold teksten

vil formidle. Flertydigheter og ubestemtheter er i
høyeste grad uønsket. At altfor mange saktekster

langt ifra er entydige språklig-stilistisk og innholdsmessig, og at dette forårsaker ytterligere oversettelsesproblemer, vet alle oversettere. For å kunne
oversette slike «dårlige» tekster må oversetteren ofte
ha stor sakkunnskap — også i de tilfelle hvor man

når man vil

oversetter må ha svært gode grunner

Noen litteraturhenvisninger:

Jumpelt, R.W. (1961): Die Ubersetzung naturwissen-

schaftlicher und technischer Literatur. Sprachliche
MaBståbe

und

Wesensziige

Methoden

und

zur Bestimmung

Probleme.

(=Langenscheidt Bibliothek,

ihrer

Berlin-Schöneberg

1).

%

Koller; W. (1983): Einfiihrung in die Ubersetzungswissenschaft. Heidelberg (= Uni-Taschenbiicher,
819) (2. Aufl., 1. Aufl. 1979).
Levy, J. (1969): Die literarische Ubersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt a.M./Bonn.
Nida, E.A. (1976): Translation as Communication.
I: G. Nickel, Hrsg., Proceedings of the Fourth International Congress of Applied Linquistics. Vol.
2. Stuttgart, S. 61 — 82.
Wilss, W. (1982): The Science of Translation. Problems and Methods. Tiibingen (=Tiibinger Bei-

tråge zur Linguistik, 180).

) Takk til Håvard Reiten som hjalp til med å oversette

min tyske tekst til norsk.
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Tema:

Oversettelse

Maskinoversettelse
Hvor står vi — hvor går vi?
Av Ivar Utne

Maskinoversettelse er oversettelse fra ett språk til ett annet utført av datamaskin. En

perfekt oversettelse utført med maskin er for tida umulig, dersom en med maskinoverset-

telse mener oversettelse uten formelle feil og med god stil. Allerede i dag selges og brukes
det likevel maskinoversettersystem. De oversetter mellom flere av de større verdenssprå-

kene. Systemene er begrensa til visse fagområder, og den maskinproduserte oversettelsen
krever en god del manuelt etterarbeid. I Norge er det i gang arbeid med å tilpasse et kommersielt system for engelsk-norsk oversettelse. Det er også planer om å være med på EFs
oversetterprosjekt, og et eget prosjekt for oversettelse mellom bokmål og nynorsk er i
startgropa.

En oversettelse forutsetter, i alle fall med svært få

unntak, at oversetteren har stilfølelse, bakgrunnskunnskap om emnet og de mulige leserne. Dette er

kvalitativ kunnskap som en foreløpig vanskelig kan

få programmert inn i en maskin. Følgende tekst viser

dette (fritt etter datalingvisten Winograd):

Politiet nektet kvinnene
fryktet vold. Politiet nektet
fordi de var revolusjonære.
De viser i det ene tilfellet
til kvinnene uten at det går

å demonstrere fordi de
kvinnene å demonstrere
til politiet og i det andre
fram av setningsstruktu-

ren. På fransk må de her oversettes som henholdsvis

å dekke behov der en enten mangler menneskelige

ressurser eller der oversettelsen må skje svært raskt.
Systemene skal dels hente ut informasjon om den
siste utviklingen innen vitenskapen og de skal dels

kunne oversette brukstekster til flere språk.

Uthenting av informasjon

Den første typen, uthenting av informasjon, har
lengst tradisjon innen maskinoversettelsen. Like etter krigen hadde amerikanerne behov for raskt å
kunne tilegne seg informasjon i vitenskapelige artik-

ils og elles.

ler skrevet på russisk. Nå for tida er det dessuten et

sjon som formuleres i regler. En tekst som formidler
følelser og stemninger, krever et djupt innsyn i men-

vestlige språk, og internt mellom de vestlige språke-

Et oversetterprogram kan bare handtere informa-

neskelig følelses- og tankeliv,

og det lar seg ikke

formulere i regler. Maskiner kan således ikke oversette skjønnlitteratur. Det er derimot realistisk å
regne med at det blir mulig for maskiner å produsere

brukbare oversettelser av faglitterære og informative
tekster innen en tiårsperiode. Oversettelsene vil kun
kunne utføres på avgrensa fagfelt. Forskjellen mel-

lom dagens og framtidas oversettersystem er mengden
av manuelt
for- og etterarbeid.
Manuell
etterkontroll vil neppe noen gang bli overflødig.

Hensikten

Den primære hensikten med maskinoversettelse er
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tilsvarende

behov

begge

veier

mellom

japansk

og

ne. Målene for denne oversettelsen, eller rettere sagt

skummingen, er å få rask tilgang til nye resultater,
uten å måtte gå veien om menneskelig oversettelse.

Det siste ville kreve enorme ressurser og mye tid,
dersom alle aktuelle tidsskrifter og notater skulle

oversettes. Denne teknikken gjør det mulig å danne
seg et inntrykk av hva tekstene inneholder av informasjon, og en kan nå over et større materiale enn
hva som ellers ville være mulig. I neste omgang kan
det være nødvendig å bruke menneskelig støtte for

skikkelig oversettelse av tekster som en vil studere
videre.
Som det går fram, er kravene til presis oversettelse forholdsvis

liten

ved

uthenting

av

informasjon.

Og det kreves at leseren er innforstått med den spesielle språkstrukturen slike tekster får — ordfølgen

dreier det seg om maskinstøtta oversettelse, som vil
si at maskinen kan være til støtte under oversettelsen. Det kan gjøres på fire måter.

Oversettelse av brukstekster

1. Det vanligste er at resultatet går til manuelt etterarbeid.
2. Maskinen gjør oversettelsen i samarbeid med over-

Oversettelsen

baseres

på

ord

for ord-oversettelse.

på det ene språket blir jo tatt med over på det andre.

Den andre typen, oversettelse av brukstekster, for-

utsetter at tekstene skal kunne leses på normal måte.
I praksis må

det inn betydelige

menneskeressurser

under etterarbeid. (I noen tilfeller utføres også for-

arbeid.) Systemenes levedyktighet avhenger av at de

reduserer totalkostnadene.
Denne typen oversettelse er aktuell for saksdokumenter

i flernasjonale

organisasjoner,

f.eks.

setteren.

i EF.

disse

på et eksportmarked at varene lanseres på importlandets språk. I Japan satser elektronikkindustrien

på

kravene

som

maskinoversettelsen

setter.

at feil ofte skyldes at forfatterne av tekstene ikke
har formulert seg rett i utgangspunktet.

4. Tekstbehandlingssystem

og

terminologiske

data-

banker hver for seg eller i kombinasjon er nyttige
skrive- og oppslagsutstyr. Tilgang til dataleselige

terminologisamlinger betyr mulighet for hyppige

oppslag i store datamengder samt tilgang til ord-

Krav til et system
Krav

oversetteren

Det kanadiske systemet METRO som brukes til
oversettelse av værmeldinger, handterer værmeldingstekster relativt bra fordi den språklige strukturen og ordvalget er begrensa. Og det viser seg

Et annet stort behov ligger i oversettelser av teknisk dokumentasjon og andre tekster knyttet til varer
som eksporteres. Det er helt avgjørende for innpass

AG.

svarer

føre til mer entydig tekst, også for mennesket
som leser. Fra Xerox blir det hevdet at originaldokumentasjonen også blir klarere som følge av

oversettelse mellom alle EF-språkene, EUROTRA.

gjør f.eks. det tyske Siemens

tilfellet

av en slik strategi vil i visse tilfeller også kunne

sessystem, bl.a. det amerikanske SYSTRAN, som til
sammen dekker noen av språkovergangene innafor
EF. EF har dessuten satt i gang sitt eget prosjekt for

Det samme

det

bular, setningsform og setningsoverganger er
tilpassa de reglene systemet mestrer. Et produkt

Således har EF kjøpt bruksrett til maskinoversettel-

på dette.

I

spørsmål fra programmet, f.eks. i tilfelle tvetydighet, og kontrollerer oversettelsen fortløpende.
3. Teksten kan forarbeides med tanke på at den skal
gjennomgå oversettersystemet. Det vil si at voka-

til

maskinoversettersystem

stilles

dels

boksdata som er oppdatert. Dessuten gir det
mulighet for utlistinger av data tilpasset spesialformål. Tilgang til databanker krever bruk av

av

datamodem og telefonlinje.

språkvitere og dels av brukerne. Mens språkviterne
nok vil legge stor vekt på perfeksjon, dvs. at språklige forhold blir tilstrekkelig ivaretatt, så vil brukerne

og de som betaler ofte være mer opptatt av innhold

enn språklig form. Brukerne kan nok lettere aksep-

tere formelt dårlig språk så lenge systemet likevel
effektiviserer arbeidet.

Perfeksjon

Maskinoversettelse utføres med ulike nivåer når
det gjelder krav til perfeksjon. Det perfekte systemet
som oversetter en tekst med høy kvalitet uten støtte

fra mennesker, fins ikke. En snakker heller om sy-

stem som tilfredsstiller visse krav. Et aktuelt krav er

80 prosent rett, som vil si at man etterpå ikke må
rette opp mer enn hvert femte ord. Men i praktisk

dreier det seg like mye om erfart effektivitet. Om
det lønner seg, bruker man det. Således er flere sy-

stem i bruk (bl.a. de amerikanske systemene
SYSTRAN, Weidner, LOGOS, METRO og SPA-

NAM). Til sammen dreier det seg om noen titalls
installasjoner i verden, men de dekker til gjengjeld
store tekstmengder.

Det språklige reisverket
Det språklige reisverket i et oversettelsessystem er
språkregler og ordlister.

Ordlister

Det er overkommelig å lage to- eller flerspråklige
ordlister som inneholder allmennvokabular på omfang

med

oppslagsord.

skoleordliste,

Oppslagene

dvs.

20

—

30

tusen

må bl.a. merkes med in-

formasjon som sikrer identifikasjon av homonymers
(ord med likt utseende) rette mening og rett ut-

trykksmåte på målspråket. Det blir også mer og mer
vanlig at ordlisteoppslagene inneholder opplysninger
om hvilke ord og hvilket meningsinnhold i teksten

omkring som kan være med å bestemme hva orda
skal oversettes med. Følgende fem engelske setninger oversatt til norsk illustrerer dette:
He

came

by car.

Han kom
i bil.

He

came

by

Han kom innen klokka tre.

Fffektivitet

He came
He came

snakke om krav til effektivitet. I den sammenhengen

He came

Istedenfor krav til perfeksjon, er det rimeligere å

en

by night.
by the town.

three o'clock.

by the book.

Han kom om natta.
Han kom via byen.

Han kom over boka.
SPRÅKLIG

SAMLING

— 9

Tema: Oversettelse
for maskinoversettelse, og for

spesiell kasus (f.eks. dativ på tysk). Det samme gjel-

Svært ofte dreier det seg om nye emner og nye fag-

av en representasjon av språkuavhengig meningsinnhold for de enkelte ord. Men helst tenker man på en

De store behovene

oversettelse i det hele tatt, gjelder helst fagoversettelse, ikke minst innen teknikk, matematikk og jus.

felt. Til dette kreves det fagspråksordbøker. Og
nettopp fordi mye av oversetterbehovet gjelder den
siste utviklingen, blir fagspråklige ordbøker lett en
flaskehals både for mennesker og maskiner
oversettere.
Terminologiske
databanker er

nevnt et forsøk på å løse slike behov.

som
som

Regelverk

der for plassering av /mottaker/ i setningen.

Med semantikk kan en også tenke seg muligheten

grovklassifisering av begrep, slik at kone klassifiseres
som *konkret”, 'menneske”* og *kvinne”, mens ku er
*konkret”, 'ikke-menneske” og 'dyr". Slik informasjon

legges gjerne inn i tilknytning

til ordoppslagene

ordlista. Ved hjelp av regler som utnytter dette, kan
en f.eks. avgjøre hvilken betydning av verbet stikke

en har å gjøre med i setningen kua stakk av til forskjell fra Berta stakk kua.

I disse tilfellene innehol-

En annen viktig forutsetning for maskinoversettelse er et regelverk som gjør det mulig å ordne all
syntaktisk og semantisk informasjon innenfor set-

der ordlista to verb stikke,

De mest brukte syntaktiske reglene er inspirert av
Chomskys transformasjonsgrammatikk, en gramma-

stått være levende”. Dette går også fram av regler.
Den ene betydningen av stikke krever noe *konkret”
som objekt og den andre tar ikke objekt.
Det er analyser med semantiske roller og seman-

ninger. Det bør også finnes regler for forbindelser
mellom setninger, også kalt tekstlingvistiske regler.
tisk modell som i stor grad er inspirert av datamaskinelle metoder. I denne
utelate reine syntaktiske

sammenhengen skal jeg
metoder og se litt på de

semantiske. Denne delen av framstillingen er inspirert av EF-prosjektet Eurotra.
En snakker om semantiske roller. I setningen Ber-

ta selger katter er det Berta som utfører handlingen.
Vi kaller derfor Berta for /utøver!. Katter er det

objektet som handlingen utføres med. Vi kaller derfor katter her for /objektl. Hovedverbet kalles i
denne sammenheng /predikat/. Rollefordelinga be-

stemmes av egenskaper med det konkrete verbet. I
dette tilfellet er det verbet selge som knytter seg til

rollene /utøver/ og /objekt/. Om vi hadde hatt å gjøre

med
verbet
hjelpe,
ville vi også fått inn en
/mottaker/(recipient)listedet for /objekt/. Og verbet gi
ville knyttet til seg tre roller: /utøver/, /mottaker/! og

lobjekt/, som i setningen Berta ga Ola en katt. Langt
på vei vil /utøver/, /objekt! og /mottaker/ tilsvare det
vi kjenner som subjekt,
indirekte objekt.

objekt og hensynsledd eller

Djuprepresentasjonen for vår setning kan være:

IPredikat! (selge, sell, <presens >)

+ utøver! (Berta, Berta, <entall>)
+ /objekt! (katt, cat, <flertall>).

I parentesene til høyre for predikat og roller, lag-

res norske og engelske ord samt form. En analyse av

ordformer

(morfologisk

analyse)

utnytter ordliste,

som omtalt ovafor, og identifiserer oppslagsform og
bøyingsformer på begge språk. Denne informasjonen tar programmet vare på sammen med den
semantiske djuprepresentasjonen, slik det er vist

ovafor.
Ved generering av oversettelse på det andre språket må ordrekkefølgen og eventuelle samsvar i
bøyingsformer komme til uttrykk gjennom regler
som gjør om fra djupsemantisk form til overflatesyn-

taks. Avhengig av målspråk oversettes f.eks. /mottaker! til objektsform, preposisjonsuttrykk til en
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hvor det er opplyst at

begge tar levende” som subjekt. Om noe er klassifi-

sert som 'menneske” eller *dyr, vil det også underfor-

tisk klassifisering av ord som kan løse oversettelser
av setningene med by ovafor.
Et annet eksempel er:
The farmer's wife sold the
cow because
—

she needed money.

— she didn't give enough milk.
Når she i dette tilfellet skal oversettes til norsk
bokmål, må det oversettes med henholdsvis hun og
den. Et regelverk som kan sikre en rett maskinoversettelse her, må ha spesifisert semantiske krav til
lutøver/ som står i forhold til /objekt/ets semantiske
egenskaper. Når f.eks. need eller
ningen ha behov for) har money
fobjekt/, må det ha 'menneske” som
Foreløpig begrenser kunnskapen

trenge (i betydeller penger som
/utøver/.
i språkvitenska-

pelige miljøer seg til regelbeskrivelse for syntaks på
setningsplan, men også i noen grad semantikk og
tekstlingvistisk regelverk.

I system

for maskinover-

settelse under utvikling trekkes denne kunnskapen
inn i noen grad. Et typisk tekstlingvistisk trekk er
pronomenreferanse

mellom setninger: Berta ga Olaf

en klem. Så gikk han hjem.

Oversettelsesstrategier
I maskinoversettelsens

mange

historie

forskjellige strategier,

som

har

man

prøvd

ord-for-ord-over-

settelse til forskjell fra oversettelse kombinert med

setningsanalyse, og direkte oversettelse mellom to bestemte språk til forskjell fra oversettelse gjennom et

formelt mellomspråk.

Ord-for-ord-oversettelse
og
ved hjelp av setningsanalyse
Som

tidligere

nevnt

begynte

man

oversettelse
med

ord-for-

ord-oversettelse like etter krigen. Denne metoden er
dels kombinert også med frase-til-frase-oversettelse.

Fra å være

den dominerende

metoden

i 1950- og

i

Ivar Utne er leder for Avdeling for norsk leksikologi ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.
60-åra

har den

gradvis

blitt fortrengt

av strategier

som i det minste gjør analyser av deler av setninger.

Slike analysemetoder undersøker den nærmeste konteksten for å kunne bestemme visse sannsynligheter
når det gjelder ordklasse og form. En relativt fullstendig syntaksanalyse som også omfatter leddsetninger og samordning (sidestilte ledd med konjunksjoner mellom) finner en først og fremst i systemer
som ennå ikke er i drift, som Metal (amerikansk),
Geta (fransk), Eurotra (europeisk, EF) og i noen japanske system. De samme systemene skal etter
planen også utnytte semantisk analyse i noen grad.

(Foto: AV-avd.,

UiB)

det blir enda mer komplisert når synonymer på flere

språk

skal

samordnes.

Forskjellen

mellom

synony-

mer gjelder ikke bare betydning, det gjelder også

syntaktisk bruk, samt stil, situasjon og fagfelt. Følgen av det er at det produseres tospråklige ordlister.
Tradisjonell tospråklig oversettelse foregår med

program som er spesialsydd for oppgaven. Prinsippet
er at ord eller fraser på det ene språket skal erstattes
med motsvarende på det andre språket.

Ei framtid for maskinover-

Mellomspråk og språk-til-språk-oversettelse

settelse i Norge

universelle språktrekk.
Dette var blant annet aktuelt i forbindelse med

Eurotra, der man tenkte seg at oversettelsen mellom

skinoversettelse. Det har i den senere tid vært tale
om tre mulige prosjekt:
— oversettelse mellom norsk og engelsk, begge vei-

gende språk. Esperanto har vært lansert, men funnet

—

Oversettelse gjennom et mellomspråk, et såkalt
interlingua, har med jevne mellomrom hatt en viss
gjenklang. Det er inspirert av språkviternes teori om

de europeiske språkene skulle gå via ett mellomlig-

for upresist.
Forøvrig har en tenkt på svært formaliserte kunstige språk. Man har foreløpig forlatt den tanken. Det
viste seg å føre til store problemer på grunn av
språkforskjellene mellom så tilsynelatende like
språk. Blant annet vil ikke vokabularet kunne representeres i en felles struktur. En ting er at det ikke
fins direkte utbyttbare synonymer mellom to språk,

Også i Norge fins det planer om å

—
—

er

oversettelse

språk

mellom

norsk

og

få i gang ma-

andre

nordiske

oversettelse fra bokmål til nynorsk
Det fins dessuten et fjerde prosjekt:
ord- eller frase-oversettelse
I tillegg til dette er det i gang flere prosjekt ved de

norske universitetene for maskinell språkanalyse.

I
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flere år har man

særlig i universitetsmiljøene

bygd

opp edb-lagra ordlister i forbindelse med utgivelse
av ordbøker. Alt dette utgjør nødvendige byggestei-

ner for maskinell oversettelse.
Den første prosjekttypen,

oversettelse

mellom

norsk og engelsk, har størst nytteverdi fordi den pas-

serer språkgrenser som betyr store kommunikasjonsbarrierer. Det viser seg at EF kan tenke seg å utvide
sitt prosjekt til også å omfatte land som ikke er med

i EF, f.eks. finsk, svensk og norsk. For
det si at vi kan dra nytte av det arbeidet
har gjort og gjør, og dels samarbeide med
om grunnlagsforskning som gjelder begge

vår del vil
danskene
danskene
språk, og

dels delta i arbeidet med felles-europeiske grunnlagsproblemer. Hovedtyngden av arbeidet med et
slikt system vil være utvikling av tospråklige ordlister

med syntaks- og semantikk-informasjon knyttet til
ordene. Det vil også inngå betydelig med grunn-

forskning innen syntaks, semantikk

og tekstlingvi-

stikk. En naturlig fortsettelse vil være overgang mot

andre språk.
Ved

Engelsk

insttutt ved

Universitetet

i Bergen

arbeides det med norsktilpassing av det amerikanske

Weidner-systemet, slik at det kan oversette fra engelsk til norsk. Miljøer ved Universitetet i Bergen og

NAVFs edb-senter for humanistisk forskning vil på
sikt også arbeide ut fra slike mål fortrinnsvis i kon-

omfattende den er, jo flere feil får en. På samme
måte som for oversettelse mellom andre språk, krever også en intern norsk oversettelse ideelt sett
strenge krav til semantisk analyse og forståelse av

teksten.
Likevel kan en regne med at det tross alt er enklere å oversette mellom de norske språkene enn
mellom et av de norske skriftspråkene og et fremmedspråk.

I forbindelse med oversettelse mellom bokmål og

nynorsk kommer det naturligvis inn krav til stil som
et system vil ha vanskelig for å mestre. Vi kan tenke
oss et forholdsvis enkelt stilkrav som bruken av brubakalbakte,

ker/brukar,

Ved

blirlvert.

et

tilfeldig

oppslag i parallellutgaver av en lærebok i tekniske
fag for videregående skole fant jeg innafor en tekst
på 20 linjer bokmålsordet angir oversatt til nynorsk
på fire forskjellige måter (to av dem er vist i eksemplet ovafor): sett opp, stå, har og viser. Personlig
tilpassa ordlister kan løse valg av baka og blir, men

ikke

den

varierte

oversettelsen

Så

av angir.

langt

dette er stilvariasjon, må en være oppmerksom på at
en må vurdere hva som er akseptabelt og hva som
er galt. Når bokmålssetningen for variable motstander angis maksimalverdien oversettes med for variab-

andre nordiske språk, kan falle noe enklere så lenge
det dreier seg om svensk og dansk, men verre når

le motstandar er det maksimalverdien som står, er
den syntaktiske forskjellen stilistisk bestemt og svært
vanskelig å få til maskinelt. Strengt tatt kunne den
nynorske oversettelsen byttet ut angis med blir oppgitt, Slik: for variable motstandar blir maksimalverdien oppgitt.
Vi kan ikke forlange en perfekt oversettelse, men
vi bør kunne vente oss en råoversettelse som vil gjø-

av norske bestemmelser om språklig likestilling inna-

en laget et system for maskinstøtta oversettelse til

takt med

EFs prosjekt.

Det er rimelig å regne med

at et slikt løft også i stor grad må baseres på flere
norske forskningsmiljøer.
Den

andre

typen,

oversettelse

mellom

norsk

og

det gjelder finsk. Det er tvilsomt om innsatsen vil stå
i forhold til nytten
Den tredje typen, oversettelse fra bokmål til nynorsk, vil være tilpassa et praktisk behov på grunn
for offentlig sektor, og ikke minst i skoleverket. Et
effektivt system vil kunne være til stor nytte for forlagene. Tilsynelatende kan det virke lett å oversette

fra bokmål til nynorsk, språka er jo nokså like. Det
er nærliggende å tenke seg at det dreier seg mye om

ord-for-ord-oversettelse. Men en slik framgangsmåte
vil ikke være tilstrekkelig til å handtere bøyingsen-

delser, genitiv, substantivsjuke, an-be-het-else-ord,
samsvarsbøying, valg av synonymer og fraser (faste
ord og vendinger). Illustrerende er setningen
De to første angir siffer, den tredje (ringen) angir
antall nuller eller kommaets plassering

som i en lærebok er oversatt med

Dei to første har siffer, den tredje ringen viser kor
mange nullar det er eller kvar kommaet står.
Samsvarsbøying er avhengig av forholdet mellom
subjekt og verb, og behandling av bøyingsendelser
er avhengig av ordklasse. Dessuten er det ikke alltid

slik at ett ord på bokmål kan erstattes med samme

ord på nynorsk i alle tilfeller. Det kan være avhengig
av betydning og syntaktisk plassering. Alt dette er

forhold som

krever syntaktisk
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analyse.

Jo mindre

re det mulig å oversette mer tekst med samme kvalitet på samme tid og med relativt lavere kostnader
enn nå. Tekstene skal i alle fall gjennomgås manuelt.
Ved Norsk termbank,

bruk

for oversettelse

Universitetet i Bergen, har

fra engelsk

til norsk

av store

mengder korte tekster med mye faste fraser. Systemet

utnytter tidligere oversatte tekstdeler som

for-

slag til nye oversettelser og er således svært avhengig
av spesielle fagfelt. Det kan betraktes som en ordfor-ord-oversettelse, eller rettere frase-for-frase-oversettelse.
Litteratur:
Alhaug, Gulbrand:
fra bokmål

Edb-støttet oversettelse av lærebøker

til nynorsk.

Norske språkdata

rapport

nr.

10. Bergen 1981 (Nordisk inst. PDS). Kan også skaffes
fra Alhaug, ved ISL, Univ. i Tromsø.
Hauge, Jostein H.: Tutorial on machine translation. Rapport fra en konferanse i Lugano 2.—6. april 1984.
ee

ning).

1984 (NA VFs edb-senter for humanistisk forsk-

Slocum, Jonathan: «Machine Translation: its History, Cur-

rent Status and Future Prospects«.
COLING 84, Stanford 1984.

I: Proceedings of

Tidsskriftet Humanistiske data som utgis av NAVFs edbsenter for humanistisk forskning (Boks 53, 5014 Ber-

gen-Univ.), tar opp temaer i grenselandet mellom
humanistiske fag og edb, deriblant maskinoversettelse.

EDB-støtta oversetting —

språklig einsretting?
Av Gulbrand Alhaug

Om nokre år vil det nok vera vanlig at den som sitt og oversett frå bokmål til nynorsk,

t.d. lærebøker, har fått eit kraftig verktøy som hjelpemiddel under sjølve oversettingsarbeidet, nemlig datamaskina. Ho kan sitta ved terminalen sin og overvake oversettinga som
går føre seg på grunnlag av eit oversettingssystem som er lagt inn i datamaskina. Ein del
gonger vil ho naturligvis stoppe oversettinga fordi nynorsken etter hennes meining ikkje

er god nok. Ho går så inn og rettar før oversettingssystemet går vidare til neste setning.

Som kjent har ein i nynorsk ofte val mellom likestilte hovudformer innafor læreboknormalen (som jo
bl.a. gjeld lærebøker), og i slike tilfelle vil det da
vera spørsmål om kva for ei form som skal leggas inn
i oversettingssystemet. Skal t.d. BM gi alltid bli
overført til NN gjeve — eller skal ein bruke den al-

ternative forma gi (evt. gje)?
Datastøtta oversetting gir

språkstyring

enn

tradisjonell

større

muligheit

oversetting,

for

og eg vil

her særlig komma inn på i kva grad datateknologien
kan innebera ein fare for at språklig mangfald kan
gå tapt. Datastøtta oversetting frå bokmål til ny-

norsk (evt. andre vegen) vil særlig vera aktuelt i
samband med lærebøker, og eg vil derfor komma

nærmare inn på lærebokspråket.

det som er skrivi i eit knudrete og vanskelig språk.

Om språket i bokmålsoriginalen er uklart, får over-

settaren problem med å finna ut av kva som eigentlig
er meint. Frå forlagshald har det nemlig vori hevda

at den språklige kvaliteten på bokmålsversjonen av
og til er dårlig, og dei har ymta frampå om at det
burde arrangeras språkkurs for læreborforfattarar.

Ein annan grunn til at lærebokspråket er viktig, er
at dette språket til ein viss grad verkar inn på kva
slags skriftspråksvanar elevane får. Etter det eg veit,

er det rett nok

ikkje gjort

undersøkingar

av i kva

grad språket i lærebøkene er med på å forme skrift-

språksvanane hos elevane, men det er grunn til å tru

at det har ein viss innverknad

— ved sida av annan

litteratur dei les (kiosklitteratur o.l.). Dess yngre
barna er, dess meir mottakelige er dei vel for å ta

etter mønster i det dei les.

Språket i lærebøkene viktig
Det er fleire grunnar til at språket i lærebøker er vik-

tig. Elevane vil naturlig nok tileigne seg lettare det
lærestoffet som er skrivi i eit klart og greitt språk enn

Mitt syn er at det er ein pedagogisk fordel at elevane i lærebøkene kan møte eit språk som ikkje ligg

for langt frå talemålet deira. Om

dette er det som

kjent ulike oppfatningar, men i denne samanhengen

kan eg ikkje gå nærmare inn på å drøfte ulike syns-

punkt på dette. Eg viser heller til boka «Lesing og
barns talemål» av Tove Bull (1985). For min eigen
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del vil eg hevde at barn normalt ikkje vil bruke i
skrift talemålsformer som dei ikkje finn støtte for i

det dei les. I denne samanhengen er lærebokspråket
viktig. Om

dei her finn att former og uttrykksmåtar

som samsvarar med talemålet deira, vil dei lettare ta
dei i bruk når dei sjølve skriv.

Regionale lærebøker?
Om

det er språkpolitisk vilje til det, kan faktisk

datateknologien komma

inn som eit hjelpemiddel til

å utarbeide regionbaserte lærebøker. Innafor bokmål kunne ein såleis ha utgåver tilpassa ulike dialektområde,

t.d.

Nord-Norge,

Trøndelag,

Indre

Austlandet osv. Elevar frå Indre Austlandet ville så
finna att talemålsformer

som åssen,

vart osv. Reint

datateknisk ville det vera forholdsvis enkelt og rimelig å gjøra dette, dvs. ta utgangspunkt i originalver-

sjonen for bokmål og overføre denne til ulike
bokmålsversjonar. Tidligare har vi hatt ein praksis

med ulike utgåver av ordlister (radikalt bokmål, moderat bokmål). Dette vil altså vera å gå eit steg
vidare — å laga «landsdelsutgåver» av lærebøker.

Det blir eit språkpolitisk val om ein skal gjøra dette.
Reint økonomisk skulle det iallfall ikkje bety særlig
store utlegg da databasert trykking ser ut til å bli ri-

meligare og rimeligare. Etter mitt skjønn skulle
dette vera særlig aktuelt på dei lågare klassetrinna.
Det er jo da elevane har størst behov for å kjenne
seg «heime» i skriftspråket, dvs. finna att språktrekk
som samsvarar med talemålet deira.

det blir sterkare styringsmuligheiter. I programsystemet kan ein nemlig legga inn kva for normsett som
skal brukas, t.d. berre fyrste alternativ i para nedafor:
Bøying
Infin. -e/-a

Supin. -e/i
Supin. -dd/-tt
Pron. henne/ho

;
gjeve
klår

Ordval

samstundes
difor

Særlig problematiske er dei tilfella der det i ny-

bokmål har eitt ord, t.d. bm. bruke
bruke.

Datateknologien kan altså brukas til å ta vare på

den er også eigna til å innsnevre det språklige mangfaldet, dvs. legga til grunn ei trongare norm om ein
språkpolitisk sett syns det er det rette. Denne problemstillinga er særlig aktuell når ein skal oversetta

lærebøker på bokmål til nynorsk (dei fleste oversettingane går nemlig den vegen). Kva slags nynorsk

er vid, og fleire alternativ

byr seg fram. Skal ein bruke ei heller moderat «Syn
og Segn-norm» — eller skal ein helle i retning av ei
«Dag og Tid-norm», dvs. eit meir «radikalt» nynorsk? Tidligare var ein sikra ein viss grad av språk-

ved at oversettinga avspegla skrifttil dei enkelte oversettarane — innafor
læreboknormalen sett. Men ved bruk
hjelpemiddel under oversettinga ligg

i korta, dvs. i oversettingssystemet,
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der

— nyn. nytte/

Her kunne ein noko firkanta berre legga inn

det eine alternativet i nynorsk, eller ein kunne evt.
«simulere»

vekslinga ved

at ein i oversettingssyste-

met har lagt inn ei nærmare bestemt veksling mellom

dei to alternativa nytte og bruke (t.d. bruke kvar fjerde gong — elles nytte). Men også denne vekslinga
ville te seg for mekanistisk. Den gunstigaste løysinga
ville her vera at oversettingssystemet gav frå seg eit
pip kvar gong det kom til bm. bruke — og så fekk

oversettaren sjølv velja det alternativet som var naturlig i den aktuelle konteksten.

Språklig mangfald mulig

ved hjelp av EDB
oversetting

kan

innebera

at det reint datateknisk ikkje er noko

språklig mangfald om ein synes det er ønskelig. Men

det nærmast

samtidig
derfor

ei muligheit

for språklig/stilistisk einsretting. Fi anna sak er det

«Syn og Segn-norm» eller
«Dag og Tid-norm»?

lig mangfald
språksvanane
dei rammene
av EDB som

gi (evt. gje)
klar

norsk er ei «arbeidsdeling» mellom to synonym

Datastøtta

skal ein da velja? Norma

(sterke verb)
(nå-klassa)
(avh. form)

at

til hinder for

at den enkelte oversettaren kan legga inn sitt «eige
sett» av dei valfrie alternativa i oversettingssystemet.
Spørsmålet er berre om andre bestemmande organ
(forlag, Språkrådet osv.) vil gå med på at oversettaren sjølv skal velja «normsett». Og sjølv om det i
prinsippet skulle vera mulig for oversettarane å velja
normsett, vil dei kanskje gå minste motstands veg og

bruke det settet som dei har fått fortalt er vanligast
— og ikkje kjempe mot div. «strukturelle» hindringar for å få lagt inn sitt personlige sett. I så fall får
vi altså språklig einsretting på kostnad av språklig
mangfald.
Men det er viktig å understreke at ein her ikkje
skal legga hovudskylda på EDB om ein ser på dette
som ei uheldig utvikling. Som eg har peikt på ovafor, kan EDB like gjerne brukas til å skapa språklig
mangfald, men det trengs litt ekstra tiltak for å få det
til, bl.a. må

dei som

skriv oversettingsprogrammet

laga til ein oversikt over valalternativa. Så får oversettaren i neste omgang velja sitt eige normsett med
utgangspunkt i denne oversikten.

Tradisjonell nynorsk og
«tilnærmingsnynorsk»

Trong eller vid norm?
Nå fins det dei som meiner at det er viktigare å ha

ei trong norm enn ei vid norm. Dei kan t.d. vera
redde for at nynorsken kan brytas opp i delnormer

om ein tillet for stort språklig mangfald. For desse
vil EDB

i samband

med oversetting bety eit kraftig

styringsmiddel til å oppnå ei meir einskaplig og trong
norm.

I og for seg kan altså EDB

like godt brukas

til å skapa språklig mangfald som språklig einskap,
men bruk av EDB

i samband med oversetting aksen-

tuerer eit språkpolitisk val — mellom ei vid norm og

ei trong norm. Frå eit EDB-synspunkt vil det vera
«enklast» å ha ei trong norm, men valet av norm

(trong eller vid) må etter mi meining vera styrt av
språkpolitiske vurderingar — ikkje av EDB-omsyn.

Kor stor er avstanden mellom

bokmål og nynorsk?

I samband med oversetting frå bokmål til nynorsk
(evt. den andre vegen) vil det vera aktuelt å veta kor

mye som er likt i dei to målformene

— med andre

ord kor stor avstanden mellom målformene

er. Det

byr naturligvis på ein del metodiske problem å måle
avstanden mellom bokmål og nynorsk. Eg har gjort

nokre undersøkingar innafor dette feltet, men det er
ikkje her plass til å gjøra nærmare greie for detaljar.

Eg held meg berre på ordnivå og har teki utgangspunkt i dei 600 mest frekvente ordformene frå
«Norsk frekvensordbok» (1982) og «Nynorsk frekvensordbok» (kjem 1987). I slike frekvensordbøker
vil også bøyingsformer inngå — ved sida av grunnformer. Materialet er så systematisert i ordpar. I
slike ordpar er dei korresponderande
enten like eller ulike:
I Like ordformer
II Ulike ordformer

BM
aldri —
sammen —

NN
aldri
samah

ordformene

BM
fleste —
kommer —

NN
fleste
kjem

Når ein vil undersøke kor mye som er likt i dei to

målformene, må ein samtidig gjøra det klart kva for
type bokmål eller nynorsk ein jamfører — «tradisjonell» variant eller «tilnærmingsvariant». Det vil

naturlig nok vera meir som er likt mellom målformene når ein legg til grunn «tilnærmingsvarianten» enn
den «tradisjonelle» varianten, t.d.:
A. Tilnærmingsvar.
B. Trad. variant

BM
søndag
søndag

—
—

NN
søndag
sundag

BM
eigen
egen

NN
— eigen
— eigen

Ved bruk av tilnærmingsvariantar blir altså BMforma identisk med NN-forma (søndag — eigen).
Derimot blir ordformene ulike om ein legg til grunn
den tradisjonelle varianten. I det fyrste tilfellet (A)

vil så mye som 84% vera identiske former i BM og
NN — i det siste tilfellet 79%. Desse prosenttala
gjeld løpande tekst. Dei enkelte ordformene får da

statistisk vektlegging i høve til frekvensen. Dette inneber at vanlige ordformer, t.d. år, tel meir enn
ordformer med lågare frekvens, t.d. publikum.

Det som er sagt her, kan også uttrykkas på ein
annan måte: Om ein har to «tilnærmingsutgåver» av

same

tekst, vil berre kvar sjette ordform

vera ulik.

Bruker ein derimot tradisjonelle former i bokmål og

nynorsk, er gjennomsnittlig kvar femte ordform ulik

i dei to utgåvene. Dei prosenttala eg har operert
med ovafor, gjeld den trongare norma, dvs. lærebok-

normalen.
omsetting

Det er jo den som vil vera aktuell ved
av lærebøker. Om ein derimot legg til

grunn for jamføringa den vide norma, dvs. rettskrivinga, får ein naturlig nok enda større samsvar
mellom «tilnæringsvariantane», dvs. 88%. Da får ein

t.d. identitet mellom BM bare og sideforma bare i
NN. Her er det altså ikkje langt att til 100% og
språklig samling! I denne samanhengen vil eg likevel

ikkje gå vidare med slike «mekanistisk/teknokratiske» funderingar om språksamansmelting.
Eg vil heller relatere prosenttala ovafor til språklig

mangfald.

Innafor læreboknormalen

er det altså eit

visst rom for språklig mangfald — frå 79% samsvar
til 84%. Den som ser det som viktig å la bokmål og

nynorsk

nærme

seg

kvarandre,

kan

altså legga

til

grunn «tilnærmingsvarianten» under den EDB-støtta

oversettinga,

mens den som ikkje er tilhengar av ei

slik linje, bruker «tradisjonsvarianten».

Spørsmålet

er om ein skal la den enkelte oversettaren velja sitt

eige leie her (og dermed sikre språklig mangfald) —
eller om andre organ (forlag evt. Språkrådet) skal gi
direktiv om kva for normsett som skal følgjas. Eg vil
understreke at det ikkje nødvendigvis treng bli eit
val mellom to ytterpunkt («tradisjonsvarianten» eller

«tilnærmingsvarianten»). Det fins nemlig mange døme på valalternativ som ikkje går på dimensjonen

«tradisjonell» — «radikal», t.d. valet mellom supinum på -e og -i (brote/broti).
Meni alle fall vil EDB-støtta oversetting bety ei

sterkare styring av lærebokspråket om oversettaren
skal følgje direktiv utafrå i staden for sitt personlige
normsett under oversettinga. Frå eit EDB-synspunkt

er det, som eg har nemnt tidligare, fullt mulig å la
oversettaren sjølv velja normsett. Dermed kan ein få
språklig mangfald

i lærebøkene.

Mot

dette kan ein

setta ønsket om ei trong norm — t.d. for å unngå at
nynorsken smuldrar opp i delnormer. Innføring av
EDB-støtta oversetting i mange samanhengar (lærebøker, tekstbehandling i offentlig forvaltning osv.)
vil aksentuere dette språkpolitiske valet.
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Norsk i Nordsjøen
Av Kari Haugland

Da produksjonen nylig startet på Gullfaks-feltet, ble norsk for første gang tatt i bruk
som offisielt språk på en norsk oljeplattform.
Gullfaks-feltet

er

det

første

olje-

og

gassutvin-

ningsfeltet i Nordsjøen med 100 % norske eierinteresser og det første med et norsk selskap — Statoil
—

som

eneoperatør.

Toppstillingene

på

er alle hentet fra tekster som ble mottatt i en tidlig

fase av Terminolprosjektet.

Gullfaks

Bilge Sump Tank XX-TBO1

A-plattformen vil være besatt av nordmenn og man

regner

med

at ca.

90 %

av det øvrige

Bilge sump

purgeluft

personellet

plattformen.

Dette

innebærer

at

norsk

vil

bli

trollere tank nivået (Dip. stick som
XX-TB03 er en god måte).

tasjon, såvel som dataskjermtekster og all skilting på
plattformen være på norsk eiler på begge språk (det
siste gjelder bl.a. skilting i boreområdet).
Norsk termbank ved Universitetet i Bergen fikk i
oppdrag å bistå Statoil i arbeidet med å lage dokumentasjon på norsk til bruk på Gullfaks A. Oppprimært

utarbeiding

av

ikke

norsk

Det tør være kjent at engelsk hittil har vært det

o.l. (termene) ofte vært på engelsk, gjerne kombi-

nert med norske bøyningsendelser, som shaftet (eng.

shaft — «skaft») i beskrivelsen av «bilge sump tan16 — SPRÅKLIG SAMLING

smøreoljetrykket

oppnås

og

shutdown

signal

fra

Black start air compressor

MCB
Samtlige instrumentenheter med egen test record i
Mechanical Completion part B/Commissioning procedupå settpunkt.

dominerende språket i den norske olje- og gassindustrien til havs. Men selv i de tilfellene der norsk har
vært brukt, har betegnelsene for prosesser, utstyr

og de to følgende

collection

res manual er sjekket. Sikkerhetsventiler er kun sjekket

Engelsk på norsk

Dette

i mud

pressure switch low low på smøreoljen vil aktivere shutdownsystemet. Dvs. at motoren ikke kan kjøres uten å
override shutdown.

te dokumenter. Dette arbeidet, som startet i januar
1984, gikk under navnet Terminolprosjektet.

nedenfor.

tankens

Det er kun laget et shutdownsystem som dekker både
motor og kompressor. Når kompressoren kobles i fra vil

fagterminologi, dernest språklig kontroll av oversat-

ken»

sump

* Oily water sump XX-TB02 Det er ingen måte å kon-

brev og telekser. Dessuten skal all brukerdokumen-

omfatter

Bilge

shaftet gjør gasansamling og brann mulig. Dette reiser
spørsmålet om sikkerheten og om nitrogen purging kan
være en bedre løsning.

brukt på møter og i all skriftlig kommunikasjon, som

gavene

til atmosfære.

plassering og funksjon for oppsamling av olje/vann søl i

også vil være norsk.
På denne bakgrunnen vedtok Statoil å innføre
norsk som administrasjons- og arbeidsspråk på denne

tanken i Utility Shafe (sic) er utstyrt med

og vent

utdragene

Til en viss grad skyldtes denne bruken av engelske
betegnelser at det ikke fantes innarbeidete norske

uttrykk for det samme. Norsk dokumentasjon til
bruk på en Nordsjø-plattfform kunne således ikke

skrives uten videre. Statoil inngikk derfor en avtale
med Norsk termbank om utarbeiding av de nødven-

dige fagtermene på norsk. Oppdraget var i første
omgang begrenset til termene i de ca. 60 driftshåndbøkene som dekker de ulike systemene på Gullfaks
A.

hull der en lengde av borestrengen plasseres ved til-

kopling

eller

frakopling.)

Likeledes

foretrakk

vi

ventiltre framfor juletre om det systemet av rør og
sikkerhetsventiler på toppen av en brønn som på engelsk kalles Christmas tree. Vår hovedinnvending i

disse tilfellene var at de direkte oversatte termene
ikke var tilstrekkelig selvforklarende eller gjennomsiktige. En god term bør si noe om det den refererer

til — hva det brukes til, konstruksjon, utseende,
hvordan det fungerer e.1. Dette er også grunnen til

at Vi til en viss grad forsøker å unngå egennavn, da

oppfinner eller produsent sjelden sier noe om selve
utstyret. F.eks. ble kubbeventil (som sier noe om

formen på ventilen) foretrukket framfor Barstockventil for Barstock valve.
Gjennomsiktighet

Kari Haugland er terminolog og stipendiat ved Norsk termbank. (Foto: AV-avd., UiB)

skrevet

noen
på

få unntakelser ble håndbøkene

engelsk

og

seinere

oversatt

først

til norsk.

Termbankens oppgave var å finne norske tilsvar til
termene i de engelske håndbøkene.

I første omgang

forsøkte vi å lete fram eksisterende termer for sam-

me utstyr i industrien på land — langt fra alt utstyret

på en plattform er spesifikt for denne virksomheten.
Der etablerte termer ikke fantes, f.eks. innen de direkte borerelaterte systemene, var vår oppgave å
foreslå nye norske

termer

som

avløsere

for de en-

gelske termene. Da terminologene ved Termbanken
først og fremst representerer språklig ekspertise, ble
dette selvsagt gjort i samarbeid

nen

de

enkelte

fagområdene.

med

Alle

spesialister in-

de

foreslåtte

termene ble først diskutert av en terminolog og for-

fatteren av den enkelte engelske systemhåndboka,
dernest av komiteer bestående av ingeniører og ter-

minologer. Komiteene hadde dessuten mandat til å
avgjøre hvilken term som skulle brukes i de norske
utgavene av håndbøkene, og dermed også bli norsk
norm for Gullfaks A. Poenget med en slik norm var

å forsøke å gjøre terminologibruken så konsekvent
som mulig, for dermed å minske faren for misforståelser.

Terminologi som allerede var i bruk eller hadde
vært foreslått tidligere, hentet vi fra en rekke ulike

kilder, såsom

ett av kriteriene som

sere for de engelske termene.

Norske

termkandida-

ter må også passe inn i det norske språksystemet,
dvs.

være

i samsvar

med

de morfologiske

og fono-

taktiske reglene for norsk. Dessuten bør termene
være så korte som mulig, slik at de er lette å bruke.
Det sier seg selv at dette ikke alltid er forenlig med

Terminologiarbeidet
Med

var bare

ble lagt til grunn i arbeidet med å finne norske avlø-

ordlister og annet skriftlig materiale

fra forskjellige oljeselskaper, Norsk

standard,

lister

fra Rådet for teknisk terminologi og lærebøker for
de aktuelle fagområdene. Noen av termforslagene i
disse kildene ble imidlertid betraktet som mindre

heldige av ulike årsaker. F.eks. ble rottehull og musehull for de engelske termene rathole og mousehole
forkastet til fordel for drivrørshylse og rørkoplings-

hylse. (Den første termen betegner et metallforet
hull i boredekket hvor drivrøret plasseres når det ikke er i bruk. Den andre termen betegner et liknende

de overordnede
siktighet.

kravene

til entydighet og gjennom-

I tillegg til fulle termer måtte det i enkelte tilfeller

også utarbeides forslag til forkortelser. Dette gjaldt
spesielt der den engelske forkortelsen er oftere brukt

enn den fulle termen. Ofte var det langt vanskeligere
å få aksept for et forslag til norsk forkortelse enn for

den fulle termen. F.eks. kalles ventilsystemet som
skal hindre utblåsinger en blowout preventer, men

det refereres like gjerne til som

BOP.

Utblåsings-

sikring som norsk tilsvar til den fulle formen var et
relativt ukontroversielt forslag, mens det samme ik-

ke var tilfelle for terminologenes forslag til norsk
forkortelse: UBIS (hvor i'en er en overgangsvokal,
satt inn for at forkortelsen skal kunne uttales som et
ord, i stedet for bokstav for bokstav).

symptomatisk

Det er derfor

når magasinet Statoil (86/1:40—41)

en presentasjon av nytt utstyr av denne typen bruker
utblåsingssikring som full form, men BOP som forkortelse. Dette er selvsagt en utbredt praksis også i

i

andre sammenhenger — tenk bare på alle de organi-

sasjonene som daglig omtales i pressen, snart med
fulle norske betegnelser, snart med akronymer av
utenlandsk opprinnelse: Verdens helseorganisasjon/

WHO

osv.

Håndbøkene på norsk
Selve oversettelsen av håndbøkene ble gjort av to

ingeniørfirmaer. Ingeniører ble foretrukket framfor
profesjonelle oversettere for å sikre at innholdet var
faglig korrekt. Det kan bære galt avsted når overset-

teren har utmerkede språklige ferdigheter, men
utilstrekkelig faglig innsikt, spesielt når utgangstekstene er av svært varierende språklig kvalitet, som nok
må sies å være tilfelle med de engelske utgavene av
SPRÅKLIG
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Gullfaks A-håndbøkene.

Disse var da heller aldri

ment som endelige dokumenter, men kun som utgangspunkt for terminologi- og oversettelsesarbei-

det.

Oversetterne

fikk

da

også

friere

tøyler

enn

vanlig mht. å redigere og skrive om, noe enkelte be-

nyttet seg av.
Den

endelige

faglige

revisjonen

av de

oversatte

håndbøkene ble foretatt av Statoils egne fageksperter.

For

å sikre

den

språklige

og

terminologiske

kvaliteten, skulle oversettelsene til slutt gjennomgås

av terminologene ved Termbanken. Denne deler av
prosjektet omfattet språklig korrigeringsarbeid og

kontroll av at termene som var vedtatt av terminolo-

gikomiteene, var brukt konsekvent. At den språklige

bearbeidingen var påkrevd, skulle gå fram av følgende eksempel:

Gullfaks A. Boligplattformen ved siden av heter Polycastle.

This manual is edited with the aim of presenting enough
information to the user as is required to carry out normal start-up, operation and shutdown of the equipment

skritt i retning av lesbarhet, noe som av åpenbare

covered.

(Foto: Statoil)

årsaker er spesielt viktig for denne typen tekster. Slike oversettelser hørte ikke til dagens orden, men var

heller ikke enestående.

Oversatt til:
Denne håndboken er redigert med hensikt på å gi den
nødvendige informasjon som kreves for brukerne til å
foreta normal oppstart, drift og stenging av tildekket utstyr.
Termbanken foreslo dette omskrevet til:
Denne håndboken er redigert med henblikk på å gi den

informasjon som er nødvendig for at brukerne skal kun-

ne foreta normal oppstart, drift og avstenging av det
utstyret som er beskrevet i denne håndboken.
Den siste løsningen er heller ikke den beste (den-

ne håndboken står både først og sist i setningen, og
kan man «foreta drift»?), men representerer et langt

Seinere oppgaver
Det egentlige Terminolprosjektet, som altså gjaldt

håndbøkene til Gullfaks A, ble avsluttet i september
1985. Men arbeidet med norsk «oljespråk» har fortsatt i kjølvannet av Terminol. Seinere prosjekter ved

Termbanken har omfattet fornorsking av titusener
skilt- og dataskjermtekster for de tre Gullfaks-platt-

formene og terminologisk og språklig bearbeiding av
driftshåndbøkene til Gullfaks B. Tilsvarende tjenester er også utført for andre typer dokumenter, bl.a.

spesifikasjoner for leteboring. Videre har Termbanken stått for oversettelsen av Statoils dele- og

utstyrskatalog (MESC) fra engelsk til norsk, innbefattet det terminologiske arbeidet som var en

forutsetning for selve oversettelsesarbeidet.
Den terminologisamlingen som er resultatet
disse

prosjektene,

vil om

kort tid være

av

tilgjengelig

via en oppringt database ved Termbanken. Dessuten

vil materialet etter planen bli utgitt i bokform i løpet

av 1987.

Litteraturreferanser:
En omfattende rapport fra Terminolprosjektet er utgitt i
Norsk termbanks skriftserie Norske språkdata (nr. 11):

Roald,

J., J. Myking

og

P.B.

Pedersen:

Sluttrapport fra et terminologisk prosjekt.

Terminol.

I samme serie (nr. 12 og 13) foreligger også rapporter fra
to av de andre prosjektene:
Simonsen, G.: Oppsummering av et fornorskingsprosjekt. Skilt og datasystemer på Gullfaks A.
Jonassen, K.J.: Esso/Odin-prosjektet. En sluttrapport.
En noe utvidet beskrivelse av emnene tatt opp her, er un-

Filolog og ingeniør i samarbeid om en norsk terminologi.
(Foto: AV-avd,

UiB)
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der utgivelse ved Engelsk institutt, Universitetet i
Bergen, i en ny skriftserie for teknisk engelsk fagspråk:
Dahl, T. og K. Haugland: Technical language in the
Terminol Project — some observations.

Fra en fagoversetters
hverdag
Av Carol B. Eckmann

Carol B. Eckmann

er amerikaner og studerer norsk hovedfag ved Universitetet i Ber-

gen. Hun har arbeidd mye med fagterminologi og fagoversettelse, og var medarbeider i
MESC-prosjektet ved Norsk termbank (hvor Kari Haugland var faglig ansvarlig). I denne
artikkelen forteller hun om til dels frustrerende erfaringer fra dette arbeidet, konsentrert

om ett konkret tilfelle hvor ti timers detektivinnsats måtte til for å finne ut hva for en bestemt type heisekran som var ment i en tekst som skulle oversettes. Holdningene i
oppdragsgiverens fagmiljø kan være en nesten uoverkommelig bøyg i arbeidet med å lage
faglig forsvarlige oversettelser.

Hva er faglitterær oversettelse?
Som navnet sier, er en faglitterær oversettelse en
overføring av faglitteratur fra ett språk til et annet.

Faglitteratur kjennetegnes ved bruken av et spesielt
språk («fagspråk») hvor begrepene blir uttrykt
gjennom et fagspesifikt ordforråd som kalles «termi-

nologi». Hensikten

med faglitteratur er å formidle

faglig informasjon, og en oversatt versjon skal natur-

ligvis formidle den samme informasjon på et annet
språk.

Fagoversetteren skal overføre et faglig innhold til
en kvalitativt god, oversatt tekst, men ofte kreves

det en utvidet begrepsforståelse for å kunne forstå

Objektivt eller subjektivt
problem?

En faglitterær tekst har et faglig innhold som blir

utformet gjennom et språklig uttrykk. I så måte har

teksten to sider, en faglig side og en språklig side,
og den oversatte versjonen må naturlig nok være bå-

de faglig og språklig korrekt. Imidlertid vil jeg hevde

at tekstforfatteren og oversetteren angriper teksten
. fra hver sin side av denne dikotomien. Tekstforfatteren produserer utfra sine fagkunnskaper, og ofte blir

den språklige tilretteleggingen betraktet som sekun-

og tolke originalteksten. I slike tilfeller er det klart
at oversetteren trenger faglig bistand fra oppdragsgiveren eller andre tilgjengelige fagfolk. Imidlertid
viser det seg at tilstrekkelig hjelp kan være vanskelig

dær. Oversetteren, derimot, tar utgangspunkt i sine
språkkunnskaper for å kunne bearbeide og overføre
den faglige informasjonen. Med andre ord finnes det
en grunnleggende forskjell mellom produksjonen og
oversettelsen av fagtekster.

ger

av oversettelsesprosessen — de faglige og de språklige. De faglige problemene kommer opplagt av at

å få, i mange sammenhenger fordi oppdragsgiveren
og oversetteren opererer med forskjellige forestillinom

hva

oversettelsesarbeid

består

av.

Dette

vanskeliggjør oversettelsesprosessen, noen ganger
hindrer det faktisk oversetteren i å gjøre en skikkelig

jobb.

Det er to typer problemer som kan oppstå i løpet

oversetteren mangler kunnskaper innenfor fagområdet. Disse kan betegnes som objektive fordi de
kartlegges og løses ved hjelp av en eller annen form
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for kildemateriale.

mene

ofte

mer

Derimot

abstrakte.

er de språklige proble-

De

bør

betegnes

som

subjektive fordi de varierer etter hvor mye eller lite
språkbevisst tekstforfatteren og/eller oppdragsgive-

ren er.

Oversettelse

grepsforståelse

forutsetter

be-

På den faglige siden trenger man å forstå originalteksten for å kunne gjennomføre en tilfredsstillende

oversettelse. Imidlertid er det en kjensgjerning at
mange fagspråklige tekster omhandler vanskelige

emner, og er fulle
både er fagekspert
begrepsforståelse.
terminologien, og

av kryptologi. Med mindre man
og oversetter, må man skaffe seg
Dette kan gjøres ved å analysere
for å klare dette bør man ideelt

sett kunne opprettholde følgende:

—
—
—

en

løpende

dialog

med

tekstforfatteren,

opp-

dragsgiveren eller andre fagfolk for avklaring av
begrepene.
god tilgang på originaldokumentasjon for verifisering av begreper og terminologi
en åpen kontakt med brukere, oversettere og
andre instanser hvor fagterminologisk informasjon er tilgjengelig for identifisering av riktige

ekvivalenter.
Dessverre er virkeligheten ofte svært forskjellig fra

idealet. For det første kan man ikke alltid benytte
tekstforfatteren som konsulent, det er synd fordi
han/hun utvilsomt er best egnet til å forklare hva

som menes med det som står. For det andre tvihol-

der noen oppdragsgivere på dokumentasjonen: den
skal være deres bedriftsinterne hemmelighet. For det
tredje kan det være vanskelig å finne fram til den

Må oversettes til imorgen
Slike konflikter kan arte seg på mange måter, men
et symptomatisk og velkjent fenomen er tidspress.
Oppdragsgiveren har alltid hastverk, og oversettel-

sen burde helst gjøres klar til i går. Tenker man litt

over dette blir det skremmende klart at det vises liten respekt for det språklige arbeidet en riktig
oversatt tekst egentlig krever. Undertegnede fikk en
gang utlevert en 40-siders rapport om sikkerhet i
Nordsjøen hvor det sto på følgebrevet: «Må oversettes til imorgen.» Da jeg protesterte, svarte sjefen:
«Men kjære deg, du har jo ordbøker.»

Den knappe tidsrammen og det naive svaret avslørte en enorm uvitenhet om oversettelsesprosessen. Det kan være vanskelig å overbevise folk med
slike holdninger at det språklige uttrykket er og bør

brukes som et redskap på lik linje med andre hjelpemidler.
Samspillet mellom faglige og språklige problemer

kan illustreres ved hjelp av et eksempel hentet fra
MESC-prosjektet, som var et samarbeidsprosjekt
mellom Statoil og Norsk termbank ved Universitetet

i Bergen. I korte trekk gikk dette prosjektet ut på å

oversette fra engelsk til norsk en katalog over reservedeler og utstyr som inngår i virksomheten knyttet

til Kårstø-anlegget og Gullfaks A-plattformen.
Det særegne ved denne teksten var at den var lagt
opp som en liste. Det fantes lite løpende tekst med
utfyllende informasjon,

slik at det som egentlig ble

oversatt var ord, eller mer presist termer. Vi arbeidet
tilnærmet på begrepsplanet, hvor begrepet som

skjulte seg bak hver term måtte avdekkes. Vi kunne
ikke uten videre stole på originalteksten, og det ble

dermed umulig å komme fram til en tilfredsstillende
oversettelse uten assistanse fra fagfolk.

mest oppdaterte terminologien i det informasjonshavet som følger med teknologisk utvikling.

Det språklige problemet arter seg litt annerledes.

Vi har nevnt at det varierer alt etter hvor mye en
tekstforfatter verdsetter den språklige tilretteleggin-

gen. Vi kan ta utgangspunkt i en tekstforfatter som
leverer fra seg en uklar fagtekst til oversettelse.
Oversetteren

som

konfronteres

med

teksten

opp-

dager at den er umulig å forstå, først og fremst fordi
en dårlig språkføring blokkerer adgangen til det faglige innholdet. Oversetteren trenger tekstforfatterens hjelp på den språklige siden, men det er akkurat
dette aspektet forfatteren viet minst oppmerksomhet

under produksjonsprosessen.

Av den grunn dreier det språklige problemet seg
om mer enn den dårlige teksten. Det omfatter også
det generelle prinsippet som kan tolkes ut av disse
tekstene, nemlig tekstforfatterens/oppdragsgiverens

holdning

tekst kan

til hele det språklige
være

et tegn

uttrykk.

på en manglende

En

dårlig

språkbe-

vissthet, og denne manglende språkbevisstheten kan
være grobunn
og oversetter.

for konflikter mellom
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oppdragsgiver

«Gantry crane» eller «Portal
crane»?
Jeg hadde ansvaret for den delen av MESC-listen
som omhandlet kraner og løfteutstyr, og ett problem
oppstod da jeg kom over denne teksten:

GANTRY CRANES,
CANTILEVER TYPE.
PORTAL CRANE WITH
MONORAIL TROLLEY, 2841—3423X
LIFTING CAPACITY: 10,0 TONS
LIFTING HEIGHT: 15.0 M
HOISTING SPEED. 4.2/0,9 M/MIN.
TRAVELLING SPEED, CRABI/BRIDGE.
M/MIN.
SERIAL NO. K 7813
DRG. NO. D2454211

12,0

Den første oversettelsen av denne teksten tok det

ca. 5 minutter å utarbeide.

Den siste og endelige

oversettelsen forelå ikke før jeg hadde brukt ytterligere 10 timer i en ny rolle som begrepsspion.

I utgangspunktet så dette ut til å være en gantry

crane, med tilsvarende norske termer portalkran og
brokran, som er synonymer. Cappelens store engelsk-norsk ordbok har både gantry crane og portal
crane oppført som portalkran, så forekomsten av
den engelske termen portal crane i teksten bekymret
meg ikke umiddelbart. I en fagspråklig tekst skal
man helst prøve å unngå synonyme betegnelser ved
å begrense seg til en konsekvent terminologi, men
dette blir ikke alltid gjennomført. Jeg visste tilfeldigvis at en «gantry» er en type portal, slik at bruken
av evt. synonyme engelske betegnelser var logisk,

om ikke ønskelig.

Det jeg ikke skjønte ved teksten var ordet cantilever, så jeg slo det opp i en engelsk ordbok. Der fant
jeg ut at cantilever betyr en type arm eller utligger,
med andre ord noe som «stikker ut».
Det var en forklaring på cantilever, men det passet
ikke inn i teksten fordi en gantry crane kjennetegnes

ved at den ikke har noen utligger. Den har en brokonstruksjon.
Jeg begynte å bli mistenksom. Var det virkelig en
portalkran det dreide seg om? I så fall, hva slags utligger kunne det være? Jeg gikk til engelskspråklige

spesialiserte fagbøker og et utvalg av kranbrosjyrer,
og fordypet meg i gantry crane og portal crane. Der

fant jeg ut følgende:

Gantry: «A frame erected on side supports so as to

span an area and support and hoist machinery
and heavy materials.»
Portal: «A redundant frame consisting of two up-

rights connected by a third member at the top.»
Gantry crane: «A bridgelike hoisting machine having
fixed supports or arranged for running along
tracks at ground level.»
Portal crane. «A jib crane carried on a four-legged
portal built to run on rails.»
(Jib: «Extension hinged to boom.»)

(Definisjonene er hentet fra McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 1984.)
Av dette går det fram at en gantry er en type portal, dvs en bevegelig ramme for heiseanordningen,

men at gantry crane slettes ikke er det samme som
en portal crane. Informasjonen fra bøkene og brosjy-

rene kan oppsummeres slik:

En gantry crane består av en brokonstruksjon på
montert en løpekatt, eller vogn, med en heisanordning (figuren nederst til venstre).
En portal crane er en skinnegående bomkran,
evt. utliggerkran, ofte benyttet ved kaianlegg.
(figuren over).

Nå ble det virkelig vanskelig å oversette teksten.
Hvis vi ser litt nærmere på den, ser vi at denne utfyllende informasjonen ikke på noen måte har bidratt til å avklare
dreier seg om.

hvilken

krantype

det

egentlig

Er det ikke nok å være

amerikaner?

En ny leterunde i ordbøker, denne gangen i norske så vel som engelsk-norske, ga meg heller ikke
mye å bli klok av. Gantry crane var stadig portalkran
og portalkran var stadig portal crane, mens portal
crane som utliggerkran ikke var å finne. Andre kref-

ter måtte trekkes inn hvis jeg noen gang skulle
kunne få klarhet i saken, så jeg ringte like godt til

kranprodusenten selv.
Men der var det ikke mye hjelp å få. Den første
personen jeg snakket med sa enkelt og greit:
«Jeg har ikke peiling — vi lager mye rart for Stat-

oil.» Han ville heller ikke prøve å finne noe ut for
meg, fordi han synes det var «teit» å oversette ting
til norsk når alle nordmenn kunne så godt engelsk.
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Tema: Oversettelse
Den andre hengte seg opp i hvor flink jeg var til å

snakke amerikansk. Da jeg forklarte ham at det var
mitt morsmål, svarte han med: «Hvorfor trenger du
hjelp fra en nordmann på en engelsk tekst — er det

ikke nok å være amerikaner?»

Jeg henvendte meg til MESC-prosjektets kranmann ved Statoil, Forus, og fikk i hvert fall litt trøst.
Han var enig med meg: Det var noe definitivt galt

med teksten. Men, heller ikke han kunne fortelle
meg hvilken krantype det egentlig dreide seg om.

Etter anmodning prøvde han å spore opp krandokumentasjonen og aktuelle tegninger. Det viste seg

imidlertid at alt sammen lå på Kårstøanlegget i dokumenthaugen der. Da etterspørselen ble videreformidlet dit, ble jeg møtt med

hevede

øyenbryn,

om

Q GANTRY CRANES,

det går an å se noe sånt over telefonen. Vedkom-

Q CANTILEVER TYPE.
& PORTAL CRANE WITH
& MONDRAIL TROLLEY, 2841-3423X
LIFTING CAPACITY: 10,0 TONS
LIFTING HEIGHT: 15,0 M
HOISTING SPEED: 4,2/0,9 M/MIN.
TRAVELLING SPEED, CRABØBRIDGE:
SERIAL NO. K 7813
i
DRG. NO. D2454211
å

mende spurte: «Har du sett i en ordbok?», men jeg
fikk endelig overbevist ham at jeg måtte se tegninge-

ne. Han gikk med på å lokalisere papirene, men han
måtte ha minst tre uker på seg. Dette passet mitt
knappe

program

ytterst dårlig, men jeg hadde

intet

valg. Helt tilslutt sa han noe som reflekterte en kjent
holdning:

«Du får sende en kopi av teksten sånn som det
står,» sa han, «vi har en amerikaner her som nok har
greie på engelsken...»
Etter litt mer forvirring og noen flere telefoner,

12,0 M/MIN

Figuren viser begge krantypene ved et kaianlegg. Tallene viser

at teksten ikke beskriver bare én type kran.
Tegning: Carol B. Eckmann.

fikk eventyret en lykkelig slutt. Tegningene ble fun-

net og ivrig studert. Det kunne dermed konstateres
at kranen var en portalkran, altså en kran som så ut
som en bro. Den engelske termen portal crane burde

aldri ha blitt brukt i teksten, og det samme gjaldt for

termene cantilever og crab. Samtlige var brukt på feil
måte, og resultatet var en selvmotsigende tekst. Det
var vanskelig å tro at forfatteren hadde vært særlig

Det eneste som til slutt viste seg å kunne avklare
problemet var originaldokumentasjon.

Samtidig måtte det språklige problemet som kom
fra fagfolkenes likegyldige holdning håndteres:
—

opptatt av å uttrykke seg nøyaktig.

—

Mysteriet kunne bare løses ved
hjelp av et miniprosjekt

Eksempelt «gantry» vs. «portal» crane viser tydelig hvor mye tid og arbeid som kan inngå i en almin-

nelig oversettelsesprosess. Imidlertid er det en kjent

sak at oversettere sjelden har tid til å kunne bearbeide stoffet så grundig som skissert her. Faktum er
at den riktige teksten aldri ville ha blitt funnet uten

å gjennomføre et slikt mini-prosjekt. Det var så mye
som faglig sett ikke var «nok» at det ble nokså vrient
å løse det faglige problemet:

—
—

—

Det var ikke nok å være amerikaner for å forstå
teksten og begrepene

Det var ikke nok med ordbøker for å forstå terminologien

Det var ikke nok med fagbøker for å få vite krantypen
— Det var ikke nok med fagkontakter for å forklare
tekstformuleringen og få avgjort det skjulte begrepet.
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—

Originalteksten var tvetydig fordi tekstforfatteren ikke brydde seg om en nøyaktig språklig

tilrettelegging
Ansvaret for tvetydigheten ble forsøkt skjøvet
over på meg fordi jeg henholdsvis var «oversetter» og «morsmålstaler»
Min

tidsnød

ble

overhodet

ikke

estimert

fordi

mitt oppdrag var «ikke så viktig» og det «fantes
jo ordbøker»

Dette eksemplet viser hvordan de språklige og
faglige problemene er flettet inn i hverandre på en
måte som får følger for hele oversettelsesprosessen.
En oversetter skal kunne garantere for den språklige
siden av en tekst, og samtidig er det klart at dette
har liten verdi hvis ikke det faglige innholdet holder
mål. Oversetteren må finne ut hva han/hun ikke vet
om fagområdet, men det er oppdragsgiverens ansvar
å skaffe opplysninger og tilgang på informasjon uten
å la seg avspore av språklig likegyldighet, Hvis fagfolkene kunne innse at språk er et redskap, kunne

oversettere kanskje ha fått litt mer forståelse for sitt
arbeid. Og hvis oppdragsgiverne ser at innhold og

uttrykk er to sider av samme sak, ville de lettere
kunne begripe hvorfor det er så viktig — ikke minst
for dem selv — at oversettere forstår en tekst både
faglig og språklig.

Udramatisk i Språkrådet
Språkrådet gjennomførte i år eit roleg møte på Akkerhaugen i Telemark (22.—23. januar). Ein god del
av tida gjekk med til gruppediskusjonar om dei byggande oppgåvene rådet har å samle seg om: tiltak mot

anglonorsk, måljamstilling, informasjon og rådgjeving, og fagspråk- og terminologiarbeid, og det kom fram
mange gode idear til konkrete tiltak som vi vonleg etter kvart får sjå resultat av.
Det

som

vekte

ein del diskusjon,

var for det første rettskrivingssaker
som

gjaldt

nynorsk

(bokmålsseksjo-

nen hadde fri mens dette pågjekk),

og for det

andre

ein del saker

som

«gjekk igjen» frå tidlegare år.
Nynorskspesialistane i rådet har i
årevis arbeidd med det vanskelege
tilhøvet mellom d og t i bøyinga av
svake verb, spesielt etter r. Her har
e-verb og j-verb blitt behandla ulikt i
normalen sidan 1959 (føre — førte,

som begynner i 1988) skal behandlas
og avgjeras i rådet kvart fjerde år,
ikkje kvart år som no. Tanken er å
unngå dei stadige små endringane vi
har hatt i mange år, og i staden få ei
større behandling med lengre mellomrom. Korleis dette vil arte seg i
praksis, vil framtida vise.
—

men spørje — spurde — begge delar
obligatorisk), utan at det fins noe

slikt skilje i dialektane. Fagnemnda
var delt her: to ville gjere -de til hovudform og -te til sideform i begge

gruppene, dei to andre ville jamstille

førde og førte (og tilsvarande i andre

e-verb), og tillate -te som sideform i

j-verb (altså spurde [spurte]). Den siste løysinga fekk fleirtal i nynorskseksjonen.
Det vart dg vedtatt ein del endringar i fordelinga av -ing og -ning i
substantiv og i bøyinga av slike ord, i
retning av å styrke -ing og hokjønnsbøying på bekostning av -ning og
hankjønnsbøying. Denne fordelinga
var tilfeldig og inkonsekvent før, og
er det framleis.
Ein del nye ord er blitt «ordliste-

fåhig» i nynorsk, m.a. avkrefte, bestille,

engste(leg),

forsikrel-ing,
gangar,

feilaktig,

gebet,

gjenopplive,

fordelaktig,

gjenferd,

gjenskin,

gjengjen-

stridig, gyseleg, halsstarrig, lovmessig, oppviglar, ordspråk, overbefolkning,

skvulp(e),

standsmessig,

steil,

tilseie, trinn (= rund).
Sjølve behandlinga av rettskrivingssaker vart drøfta i heile rådet.
Her vart det vedtatt ein ny behandlingsmåte, nemleg at dei foreløpige
vedtaka fagnemnda gjer i slike saker
heretter (f.o.m. neste rådsperiode,

Så

var

det

«gjengangar-sakene»:

Normering av tekster i norsklærebøker og i songbøker. Denne
saka var ein oppfølgjar av dei heite diskusjonane om normering av
tekster i leseverk, og ein kom
raskt fram til at dei prinsippa som
i fjor

vart

vedtatt

for

leseverka

også skulle følgjas i desse andre
boktypane.
— Trykkmarkering i godkjenningspliktige nynorskordlister. Vi viser
til tidlegare språkrådsreferat her i
bladet når det gjeld sjølve saka
(nr.
1
i kvar
årgang
frå
1982—1985). Eit brev frå Kulturdepartementet
i denne
saka
kunne tolkas slik at nynorsk skulle følgje uttalenormer som var
fastsett for bokmål, og dette
ønskte ei sterk gruppe i nynorskseksjonen å markere at dei tok
avstand frå. Det vart likevel vedtatt å la vere å sende eit protestbrev det var lagt fram utkast til,
og i staden be departementet om

—

ei samtale om saka.
Endring av nemninga «formann»
til eit kjønnsnøytralt ord.. To
kjønnsnøytrale termar tevla om

fleirtalet:

leiar

og

ordførar.

I

Språkrådet må eit vedtak for å
vere gyldig ha fleirtal i begge seksjonar. Separate røystingar på
kvar av dei tre nemningane viste
at formann hadde ei overvekt på
éin

i

mangla

bokmålsseksjonen,

men

éi røyst på fleirtal i ny-

Litteraturprisen for 1987
skal deles ut til høsten. Vi minner
om at alle medlemmer har forslagsrett, og ber deg sende forslag

(til lagets faste adresse) innen 1.
juni.
Tomas Refsdal har i år igjen

gitt ei raus gave til fondet, nemlig

kr 50.000. Dermed har kapitalen
steget fra 200.000 til 250.000, og
prisen, som består av de årlige
rentene av fondet, øker tilsvarende.

norskseksjonen.

Leiar

nådde

ikkje opp i noen seksjon, og ordførar fekk fleirtal med formann
Mæhles dobbeltrøyst i nynorskseksjonen,

men

mangla

éi røyst i

bokmålsseksjonen. Det var altså
ikkje muleg å få gjort noe vedtak
i saka, og formann

blir, inntil vi-

dare iallfall, ståande som den
offisielle nemninga. No er det rett
nok ikkje Språkrådet som bestemmer dette, men Kulturdepartementet. Det rådet stemte over,
var ei meiningsytring til departementet — som sjølv hadde foreslått leiar for sin del.
Når
Språkrådet ikkje greidde å samle
seg om eit alternativ, betyr det at
departementet står fritt til å endre
vedtektene for rådet på dette
punktet, ikkje berre formelt, men
Og reelt.
Styre og fagnemnd vart attvalt på
alle punkt; dei einaste endringane var

dei årvisse spegelvendingane

mellom

målformene på formanns- og varafor-——-—
mannsplassane
i dei to organa.
Derfor er Else Marie Lønn no for-

mann i

styret,

Leif Mæhle

varafor-

mann, og dei tilsvarande verva i
fagemnda har Kjell Venås og Einar
Lundeby. Geirr Wiggen tapte igjen
for Tor Guttu i kampen om ein fagnemndplass.
I styret vart både
Wiggen og Hilde Sejersted stilt som
motkandidatar til Aksel Lydersen,
men Lydersen fekk klart fleirtal. I
styret sit da Lønn, Mæhle, Lundeby,
Venås, Lydersen og Borgny Tøfte; i
fagnemnda har Kjell Venås og Einar
Eyvind Fjeld Halvorsen, Egil Pettersen, Tove Bull, Andreas Bjørkum og
Bjarne Fidjestøl. Ernst Håkon Jahr
er framleis varamedlem for Bull og
Wiggen for Pettersen
LSV

!
*

Alle kan ikke være så generøse

som Refsdal, men det alle kan, er
å betale medlemspenger og blad-

penger i rett tid! Det ligger
en blankett i dette bladet — bruk
den nå!
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Returadresse:
Postboks 636, Sentrum, 0106 OSLO
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INNSYN
OG OVERSYN

Treng du ei avis som gir deg meir enn overskrifter?
Prøv Dag og Tid — kritisk og uavhengig vekeavis
med vekt på:
& Dokumentar- og bakgrunnsstoff
& Humor og gravalvor
e& Bøker, musikk og teater
e Politikk og debatt
Ting avisa for eit år eller eit halvår og du får avisa gratis i ein
månad i tillegg.

Til Dag og Tid,
Karl Johansgt. 13,

Ja, eg/vi tingar Dag og Tid

Eller ring tif.:

Namn

0154 Oslo 1

171 år for kr 335,- + 1 månad gratis
Gs 06 STG

02-11 14 55

Hegland Trykkeri A/S — Fl.fjord

Abonnementet gjeld til det blir oppsagt.

1172 år for kr 193;- + 1 månad gratis
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