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Inget förslag till ramavtal

P

å medelhavet drunknar
hundratals människor men
på torgen mitt i Europa står
folk och skriker ”Låt dem
dö!”. Vi ser åter attityder
som man hade hoppats var förpassade
för alltid till historiens skräphög. På
hela norra halvan av jordklotet varade
sommarens torka i månader och nu
fruktar man storregn med efterföljande
översvämningar. Även om väder inte är
detsamma som klimat tyder det växande
antalet torrsomrar på en snabbare uppvärmning än vad som hittills förväntats.
Det är stora problem överallt, men trots
det präglas vardagen av mindre och
näraliggande frågor, såvida man inte
har lyckats fly även från dem, till någon
isolerad semesterort. Frågor som ligger

mitt emellan storleksmässigt försvinner
bara. Så verkar det även vara med frågan
vi beskrev i förra utgåvan av Facköversättaren, nämligen den om ett förslag till
ramavtal som vi gärna hade sett att det
diskuterades mellan fler av medlemmarna. Inte ett enda bidrag till diskussionen
har kommit in, och för att vara optimistisk utgår jag ifrån att alla nu har suttit på
verandan de här långa sommarkvällarna
och funderat över vilka regler man själv
tycker kan vara värda att slå fast i en sådan
avtalsmall mellan byråer och frilansare.
Så att vi i styrelsen nu, innan det arbetsintensiva vinterhalvåret börjar på riktigt,
kan se fram emot en hel massa mejl till
avtalsgruppen@sfoe.se. Vid sidan av
frågan om en avtalsmall står vi naturligtvis
inför SLAM! i Malmö och sedan följer snart

Hieronymusdagen som det här året firas
centralt, för uttrycka det lite eufemistiskt
– det är i skrivande stund bara i Stockholm
som frivilliga medlemmar åtagit sig att
ordna något. Det planeras även minikonferenser senare i höst, och så har vi
förstås mycket annat att hantera i styrelsen
och på kansliet: nytt betalsystem, utöka
medlemsförmånerna, underhålla webben
med sökfunktionen för översättare,
uppdatera broschyrer och trycksaker med
mera. Jag hoppas personligen att man inte
ska behöva slitas isär mellan alla stora och
små problem utan att vi gemensamt ska
hitta lösningar för en mer solidarisk värld.
Ramavtalet ska ses som en liten byggsten,
andra byggstenar följer, både inom
föreningen och utanför.

Jörg Heinemann

Nyheter från Fortbildningsgruppen
fortbildning@sfoe.se

Vi vill gärna ha din hjälp!
n Börja med att svara på vårt inlägg
med frågan Vilka kurser skulle du vilja gå
under 2018/2019? på SFÖ:s Facebooksida. Du kan även skicka dina synpunkter,
frågor och förslag till vår e-postadress
fortbildning@sfoe.se

löpande om våra aktiviteter på SFÖ:s
sociala medier (Twitter och Facebook)
och på webbplatsen samt i utskick från
kansliet och här i Facköversättaren.
Väl mött på kommande evenemang!
Elisabeth Sommar

Om Fortbildningsgruppen
Vår vision är att fortsätta anordna intressanta och relevanta utbildningar som ska
komma så många av våra medlemmar
som möjligt till del. Vi kommunicerar

K aren Hagersten
Linda Kramer
Noelia Garasievich
Johanna Holmgren
Rebecca Foreman
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Styrelsen informerar

S

styrelsen@sfoe.se

LAM! står för dörren
– den 15 september ses
översättare från hela
Norden i Malmö för att
förena nytta med nöje
under en lång, fullspäckad dag. Redan
den 14:e på kvällen finns det möjlighet att
gå på välkomstmottagning i Köpenhamn
och tidigare samma dag anordnar den
amerikanska översättarorganisationen
ATA certifieringsprov i Malmö. Även
på söndag förmiddag anordnas ett
extra föredrag om marknadsföring.
Hela programmet finns under ”Externa
event” på SFÖ:s hemsida.

n Översättarnas skyddspatron,
Hieronymus, firas över hela världen den
30 september.
Sedan förra året är dagen också upphöjd
av FN till Internationella översättardagen
(International Translation Day).
I SFÖ:s regi ordnas en sammankomst
i Stockholm (information kommer) och
även på andra orter, ifall vi kan få fram
någon som kan samordna detta.

n Redan dagarna innan, 13–14
september, är styrelsen på plats i Malmö
för ett av årets fyra fysiska styrelsemöten.
Hör gärna av dig till styrelsen om det
är något du tycker att vi borde ta upp
där! Många av styrelsemedlemmarna
har varit med länge i föreningen och
vi tar därför särskilt gärna emot input
från yngre och/eller nyare medlemmar
om hur föreningen kan bli bättre på att
tillvarata deras intressen.

n Har du också kliat dig i huvudet
över snåriga juridiska avtal som
internationella översättningsbyråer vill
att du skriver på? Ofta är de skrivna
väldigt mycket ur byråns perspektiv
och man kan lätt bli skrämd av alla
skadestånd och annat som de hotar
med vid minsta felsteg. SFÖ har sedan
ett tag tillbaka arbetat för att ta fram
ett alternativt avtal, som ska se mer till
båda sidors rättigheter och skyldigheter.

n Utbildningsgruppen anordnar flera
utbildningar på olika platser i landet
under hösten, vilket meddelats via mejl.
Informationen finns också på hemsidan.

Men vi behöver bli fler som arbetar med
detta. Hör gärna av dig till samordnaren,
Jörg: jorg-styrelsen@sfoe.se om du är
intresserad av att ingå i arbetsgruppen
eller bara har någon form av input att
dela med dig av.

n Den 10 november planerar vi att ta
upp de uppskattade minikonferenserna
igen – höstträffar för vidareutbildning på
olika platser i landet där medlemmarna
själva står för innehållet och som därför
inte kostar så mycket i deltagaravgift
som en fullskalig konferens. I år har
Larissa Ekonoja lovat att hålla en
videoföreläsning om prissättning,
om hur man kan tänka för att sätta
ett korrekt pris på sina tjänster.
Föreläsningen är tänkt att sändas ut via
video till de olika konferensorterna,
och så kan deltagarna sedan diskutera
föreläsningen och egna erfarenheter och
tips efteråt. Anmäl dig till styrelsen om
du vill vara med och anordna detta på
din ort!
Styrelsen

Redaktören har ordet

B

redaktor@sfoe.se

ärande tema för detta
nummer av Facköversättaren
är en sommar som flera av
oss SFÖ:are har ägnat åt att
vässa dammiga kunskaper
och rentav skaffa helt nya. Att lära sig
saker är oerhört tillfredsställande – vare
sig det gäller språk eller översättningsverktyg – och att förena nytta med nöje
och dessutom avdragsgilla kostnader är
en garanterat bra kombo!
är
en mer tveksam kombo, men ämnena
försvarar helt klart sin plats i detta
nummer, i kombination med en artikel
av Charlotte Sjögren om EU som är på
jakt efter data att mata sin egen maskinöversättningsmotor med. Vem som ska
leverera dessa data och vad som eventuellt ska betalas för dem är en fråga
vars svar, likt mycket annat, tycks ligga
i molnet. Maskinöversättning i molnet
var för övrigt ett återkommande inslag
på SFÖ:s efterlängtade konferens i Lund
i april, och – möjligen mer överraskande
– i det senaste numret av det existentiella
magasinet Sans, där kognitionsforskaren
Douglas Hofstadter med högdragen
Maskinöversättning och GDPR
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okunskap tar heder och ära av den moderna
översättningstekniken i allmänhet och
Google Translate i synnerhet. Men vem
vet – Google Translate hade kanske kunnat
förebygga Michelangelos otippade horn
på kolossalstatyn av Moses i basilikan
San Pietro in Vincoli i Rom, Italien.
Översättare som arbetar med
modern översättningsteknik riskerar
att drunkna i data – översättare som
dessutom har ett liv utanför kontoret att
förhålla sig till riskerar att drunkna i en
sörja där data inte är det värsta problemet.
Läs och begrunda Linn Åslunds tankar i
ämnet. Tänk på hälsan och tveka inte att
beställa hemkört till middagen.

återkommande ämne i
Facköversättaren, och turerna kring denna
viktiga institutions eventuella framtid
har gått in i en akut fas. Mats Dannewitz
Linder ger en initial överblick över
situationen, men vi kommer att granska
den i närmare detalj i Facköversättaren
nr 4/2018. I det numret får vi även läsa
om olika översättares strategier för att
behålla överblicken över sina pågående
projekt, om marknadssituationen i
TNC är ett

Tyskland, om översättarutbildningar på
Linnéuniversitetet och annorstädes, om
Språkföretagens branschseminarium
2018, om SLAM! och mycket annat.
Vi hörs gott folk!

Björn Olofsson

chefredaktör

TRADOS STUDIO

Ny Studio-version igen
– men vad är det nya?
Här är en snabbgenomgång av nyheterna i Trados Studio 2019 – givetvis i
första hand till nytta för dem som redan känner till programmet. Hur denna
nya version står sig i förhållande till huvudkonkurrenterna memoQ (version
8.5 i juli i år), Déjà Vu X4 (också juli) och Wordfast Pro 5 (april) får bli en fråga
för senare analys av respektive experter.

N

ästan på dagen två år efter
att Trados Studio 2017
lanserades har nu 2019 års
version kommit. Vad är det
då för revolutionerande nya
funktioner som den erbjuder? Faktiskt på
sätt och vis inga alls. Förnyelserna handlar
nästan helt och hållet om användargränssnittet, men det har å andra sidan fått en
rejäl ansiktslyftning. Och alla som har
prövat det tycks vara entusiastiska.
Särskilt positivt mottagande har Tell
Me-funktionen fått. Den är inspirerad av
motsvarande funktion i Microsoft Office
och är ett slags snabbsökning i innehållsregistret i Studios hjälptexter. I en särskild
sökruta skriver man in den term eller det
uttryck som man vill veta mer om, och vips
får man en lista på de olika sammanhang
där den förekommer, och så kan man gå
vidare dit. Mycket behändigt! (Innan man
själv har skrivit något sökuttryck visas ett
antal förslag på vad som antagligen är vanliga företeelser som användaren kan behöva
hjälp med.) Med tanke på att det finns cirka
700 kommandon och 1 300 inställningar i
Studio så inser man att det här är en vettig
funktion.

En annan nyhet av liknande slag är
samlingen med Useful Tips, som har två
ingångar: dels via en flik som visar en lista
med alternativ, dels via Help > Useful Tips,
och då visas en ruta med rubriken Useful
Tips Collection och ett antal underrubriker.

nyhet gäller proceduren för att skapa nytt projekt, som är
radikalt förändrad på så sätt att man i det
allra första fönstret kan göra de allra flesta
nödvändiga inställningar som tidigare har
krävt flera fönster. Vidare visas överst i den
rutan en ”tunnelbanelinje” med de olika
stationerna på vägen till det färdigskapade
projektet, och man kan klicka på vilken
En tredje större

Trados Studios nya "tunnelbanelinje".

som helst av dem för att göra önskade
inställningar av just det steget.
Den tidigare besvärliga processen att
lägga till nya källfiler i ett befintligt projekt
är nu väsentligt enklare; detsamma gäller
hanteringen av en uppdaterad källfil i ett
redan helt eller delvis översatt projekt.
genomgripande förändring handlar om kvalitetskontrollen, vars
rapport nu visar käll- och målsegment för
varje fel, så att man har direkt åtkomst till
dessa och enkelt kan göra önskade korrigeringar.
En annan länge önskad förbättring gäller
navigeringen i översättningsminnena, där
man nu äntligen kan gå direkt till sista
sidan eller till en viss sida, ställa in antalet
översättningsenheter (upp till 1000) i varje
visad sida, samt se hur många sådana sidor
minnet innehåller.
Utöver de här ändringarna finns givetvis
ett antal smärre justeringar. Det allra mesta
En fjärde mer

av nyheterna är väl beskrivna av Studioexperten Emma Goldsmith i hennes blogg,
Signs & Symptoms of Translation.
En uppgradering från tidigare version
kostar € 160; priset för nyköp av frilansversionen är € 695 (men som vanligt kan man
pröva gratis i 30 dagar). SFÖ-medlemmar
har liksom tidigare 30 % rabatt. Logga in
på de interna sidorna på www.sfoe.se för
närmare information. Och själv jobbar jag
på att ”uppgradera” handboken – ett ganska
styvt jobb denna gång.
Mats Dannewitz Linder
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Användningsvillkoren för
Googles och Microsofts
betaltjänster är helt olika
dem för gratistjänsterna.

Hur (o)säker är
maskinöversättning?
För närmare ett år sedan blev det ståhej när Statoil upptäckte att
konfidentiell text hade blivit offentligt tillgänglig på grund av att den
hade översatts via translate.com (ej att förväxla med translated.net,
som hyser den populära maskinöversättningstjänsten MyMemory).
Se Facköversättaren 2017/3, sid 24.

B

etyder det att all maskinöversättning (MT) kan röja
material som översätts?
Inte nödvändigtvis – det
som drabbade Statoil berodde på att man ville få översättningen
gratis. Samma sak kan hända när man
använder gratistjänsterna Google Translate och Microsofts Bing. Ofta citeras användningsvillkoren för de tjänsterna, där
det exempelvis sägs att ”du ger Google
världsomfattande tillstånd att använda,
spara, återge […] sådant innehåll”, och
(för Bing): ”När du delar med dig av Ditt
Innehåll till andra, är du införstådd med
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att de kan komma att, på världsomfattande
basis och utan kompensation, använda,
spara, registrera, återge […] Ditt Innehåll”. Detta är givetvis en tankeställare,
men är inte anledning för professionella
översättare att avstå från tjänster för vilka
ovannämnda villkor inte gäller.
Principen är följande: Om man
använder en gratistjänst kommer ens
text att användas för att ”förbättra de
erbjudna översättningstjänsterna”,
dvs. delar av den kommer att visas för
andra som använder samma tjänst om
de råkar mata in liknande källsegment.
Men användningsvillkoren för Googles

och Microsofts betaltjänster – Google
Cloud Translate API och Microsoft Text
Translator API – är helt olika dem för
gratistjänsterna.
Google och Microsoft är de stora leverantörerna av MT-tjänster, men det finns
många andra (MyMemory, DeepL, Lilt,
Kantan, Systran, SDL Language Cloud
…). I stort sett samma princip gäller för
de flesta. Låt oss titta närmare på dem.
Googles och Microsofts betaltjänster

Google svarar på frågan Will Google share the text I translate with others : ”Vi gör
inte innehållet i den text som du översät-

MASKINÖVERSÄTTNING
ter tillgänglig för allmänheten, inte heller
delar vi den med någon annan, utöver
vad som krävs för att tillhandahålla översättningstjänsten. Till exempel kan vi
ibland behöva anlita en tredjepartsleverantör för att hjälpa oss med vissa aspekter av våra tjänster, till exempel lagring
eller överföring av data. Vi delar inte den
text som du översätter med några andra
parter, eller gör den offentligt tillgänglig,
för några andra ändamål.”
Och här är svaret på den efterföljande
frågan, Kommer den text som jag skickar
för översättning, själva översättningen,
eller annan information om översättningsuppdraget att sparas på Googles servrar?
Om svaret är ja, hur länge och var sparas
informationen?: ”När du skickar text
för översättning till Google måste vi
spara den texten under en kort tid för att
kunna utföra översättningen och skicka
resultatet till dig. Den sparade texten
raderas normalt inom några timmar,
även om vi emellanåt spar den under
längre tid än så medan vi utför avlusning
och annan testning. Google loggar också
temporärt vissa metadata om översättningsuppdrag (till exempel tidpunkten
för uppdraget samt dess omfattning) för
att förbättra våra tjänster och motverka
missbruk. Av säkerhets- och tillförlitlighetsskäl fördelar vi lagringen av data över
många maskiner på olika platser.”
För Microsoft Text Translator API är
upplysningarna mer rakt på sak (på deras
sida API and Customization: Confidentiality): ”Microsoft delar inte de data du
skickar in för översättning med någon”.
Och på sidan No-Trace : ”Kunddata som
skickas för översättning via Microsoft
Translator Speech API, Microsoft Translator Text API och textöversättningsfunktionerna i Microsoft Office-produkterna skrivs inte till något beständigt
minne. Det görs ingen registrering av den
inskickade texten, eller någon del därav,
på någon av Microsofts datacentraler.
Texten används inte heller i syfte att
förbättra tjänsterna.”
Andra större MT-leverantörer

För DeepL – en välrenommerad tjänst
som dock inte erbjuder svenska som
språk – gäller samma skillnad mellan
gratis och debiterad tjänst. För den förra
anges – på sidan Privacy Policy DeepL,
under Texts and translations – DeepL
Translator (free) – bl.a. att ” Vi spar
dina texter och översättningarna under
en begränsad tid för att förbättra vår
översättningsalgoritm. Om du gör några
korrigeringar av de översättningar vi föreslår, kommer även de korrigeringarna
att överföras till vår server för att de ska
kunna kontrolleras vad gäller korrekthet
och för att vid behov uppdatera den översatta texten enligt dina ändringar.”

Trust but
verify

För betaltjänsten gäller följande
(angivet på samma sida men under Texts
and translations – DeepL Pro): ”När du
använder DeepL Pro sparas de texter du
skickar in, samt deras översättningar,
aldrig, och de används bara i den det
krävs för att skapa översättningen. När
du använder DeepL Pro använder vi inte
dina texter för att förbättra kvaliteten på
våra tjänster.” Och intressant nog verkar
det som att DeepL anser att deras tjänster
uppfyller de krav som ställs av EU-kommissionen (se nedan); därom kan man
läsa här.
Lilt är lite annorlunda på så sätt att
tjänsten är gratis; ändå tillämpar man
strikta datasäkerhetsprinciper: ”Du
förfogar själv över ditt arbete. Översättningsförslag skapas av Lilt med hjälp av
en kombination av våra parallelltexter
och dina egna översättningsresurser. När
du lägger upp ett översättningsminne
eller översätter ett dokument, kopplas de
översättningarna enbart till ditt konto.
Översättningsminnen kan delas mellan
dina projekt, men de delas aldrig med
andra översättare eller tredje part.”
MyMemory – en mycket populär
tjänst som även den är gratis, trots
att den baseras på betaltjänsterna hos
Google, Microsoft och DeepL, använder
även sina egna översättningsarkiv och erbjuder möjligheten att använda översättarens egna översättningsminnen (TM).
Ens eget TM-material är oåtkomligt för
alla andra användare, och vad gäller
MyMemorys eget arkiv har man följande
att säga om användarvillkoren (Service
Terms and Conditions of Use):
”Vi delar, säljer eller överför aldrig
’personliga uppgifter’ till tredje part utan
användarens uttryckliga medgivande. Vi
använder inte ’privata bidrag’ för att skapa träffar i översättningsminnen åt andra
användare av MyMemory, och vi publicerar inte sådana bidrag i MyMemorys
offentligt tillgängliga arkiv. Bidragen
till arkivet, vare sig de är ’publika data’
eller ’privata data, samlas in, bearbetas

och används av Translated för att skapa
statistik, nya tjänster och förbättra
befintliga tjänster.” En fråga man då
ställer sig är förstås vad som menas med
att ”förbättra” befintliga tjänster. Men
MyMemory säger till mig att det innebär
att man förbättrar sina MT-modeller,
och att källsegmenten aldrig används för
detta.
Och här är vad sekretesspolicyn för
SDL Language Cloud säger: ”SDL vidtar
alla rimliga åtgärder för att skydda din
information mot obehörig åtkomst.
Källmaterial röjs aldrig för tredje part.
Dina lexikon är enbart för ditt personliga
bruk och delas inte med andra användare av SDL Language Cloud. SDL kan ge
åtkomst till din information om SDL plc
har skäl att förmoda att sådant röjande rimligen krävs för att (1) efterleva
tillämplig lag, förordning eller juridiska
förfaranden, (2) upptäcka eller förhindra
bedrägeri, och (3) hantera problem med
säkerhet eller teknik.”
Är detta hela sanningen?

De flesta av de här villkoren är otvetydiga, även om Googles lämnar visst utrymme för olika tolkningar. MyMemorys
uttalande om att förbättra befintliga
tjänster kan också verka tvivelaktigt,
och det svar jag har fått (se ovan) finns
ju inte som skriftlig utfästelse någonstans. Vidare gäller förstås att eftersom
MyMemory även använder Google så
gäller samma tvekan för MyMemory som
för Google.
Dessutom har vi ju problemet med
företag som Google och Microsoft att
man inte kan få dem att svara på frågor
om man vill ha förtydliganden. Och det
är väldigt svårt att verifiera den sekretess
som de säger sig ge, vilket betyder att
principen ”trust but verify” är i stort sett
omöjlig att tillämpa (och det gäller inte
bara Google och Microsoft).
Hur som helst finns det insticksprogram för i varje fall de större CAT-verktygen som ger möjlighet att anonymisera
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MASKINÖVERSÄTTNING
(maskera) data i källtexten som man
skickar till Googles och Microsofts
betaltjänster, vilket innebär ytterligare
säkerhet. Samma möjlighet är i viss mån
inbyggd i MyMemory.
Men även om man aldrig skickar tillbaka sina målsegment, hur är det med de
källdata som man skickar till betaltjänsterna? Raderas de, eller sparas de så att en
annan användare skulle kunna träffa på
dem även om de inte har någon måltext
kopplad till dem?
Ja och nej. De sparas i allmänhet,
men – också i allmänhet – i serverloggar,
oåtkomliga för användare, och bara för
analysändamål, främst statistiska. Se
t.ex. MyMemorys uttalande ovan.
Min slutsats är därför att så länge man
inte skickar tillbaka sina egna översättningar till MT-leverantören, och man
använder en betaltjänst (eller Lilt eller
MyMemory), och man anonymiserar
känsliga data, bör man kunna känna sig
rimligt trygg. Men givetvis kan kunden
ändå förbjuda en att använda sådana
tjänster. I så fall kan man ändå använda
MT men offline; se nedan.

efterlevnad av villkoren i denna anbudsförfrågan när sådana tjänster används.
Speciellt måste villkoren vad gäller sekretess
respekteras vid varje webbaserad process,
och Unionens immateriella och industriella
rättigheter måste alltid skyddas.” Kommissionen anser att tillämpningen av denna
klausul är mycket bred och även omfattar
användningen av webbaserade verktyg.
En följd av detta är att översättarna
Vad tror folk om detta?
anmodas att inte använda ”öppna översättLitar då byråerna och översättarna på
ningstjänster” (vad nu det kan innebära) på
Google m.fl.? Njae… I en högst amatörmässig enkät – som bara berörde Googles grund av risken för att inte ha kontroll över
innehållet. I stället har kommissionen sitt
och Microsofts betaltjänster – visar det
eget MTsig att två av
system,
fem byråer
Så länge man inte skickar tillbaka e-Transgör det i valation (se
rierande grad sina egna översättningar till
artikeln
(”Våra jurisMT-leverantören, och man
ELRC på
ter anser att
[Microsofts] använder en betaltjänst och man datajakt
på sidan
försäkran är
tillräcklig
anonymiserar känsliga data, bör 20).
Å andra
för att vi ska
sidan
kunna använ- man kunna känna sig rimligt
är det
da MT-motrygg.
möjligt att
torer som
DG Tranresurs även
slation inte är helt uppdaterade vad gäller de
för konfidentiella texter och texter med
känsliga persondata”), medan tre inte gör nuvarande – ovan citerade – användningsdet. Av 13 frilansar svarar 10 nej (inklusi- villkoren för Google Cloud Translate API
och Microsoft Text Translation API, och i så
ve ”vågar inte”, ”osäker”, ”tvivlar”, ”inte
fall kan man möjligen komma att ändra sin
tillförlitliga”) medan tre är mer positiva
policy. Men för närvarande är regeln den att
(”måste lita på att leverantörerna håller
innan en leverantör använder webbaserade
vad de lovar”, ”sannolikt säkra”, ”borde
verktyg för ett EU-översättningsuppdrag
vara tillförlitliga”). Ännu fler svarar att
så måste man skaffa ett bemyndigande för
de inte alls använder MT (”kommer
detta (hittills har inga sådana förfrågningar
aldrig att betala för MT-tjänster!”).
inkommit).
Men så har vi ju den nyligen införda
EU och GDPR
Rent allmänt gäller för översättningar åt EU GDPR, dataskyddsförordningen. För översättare är den möjligen ett mindre problem
följande klausul i kommissionens anbudseftersom den enbart avser personuppgifspecifikationer (min översättning; har inte
ter. Men när källtexten innehåller sådana
hittat någon svensk version):
kräver förordningen att översättaren har ett
”Leverantörer som avser att använda
specifikt avtal med varje underleverantör
webbaserade verktyg eller annan webba(”personuppgiftsbiträde”) om hanteringen
serad tjänst (t.ex. molnet) för att verkställa
av data, och fram till dess att MT-leve[ramverksavtalet] måste säkerställa full
8
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rantörerna uttryckligen talar om för alla
användare hur de uppfyller förordningen
lär de inte kunna användas i sådana sammanhang. Se även artikeln GDPR – hiss
eller diss? på sidan 10.
Offline-tjänster … och framtiden

Det finns några MT-program som är avsedda för användning offline (som insticksprogram i CAT-verktyg), vilket förstås innebär
bästa tänkbara säkerhet (frånsett de risker
som eventuell överföring via e-post innebär,
samt den risk som eventuell lagring av
översättningsdata i molnet kan medföra).
Nackdelen – förutom det faktum att man
är begränsad till sina egna TM – är att de
brukar vara rätt dyra i inköp.
De som jag har hittat (utgående från
insticksprogram till Trados Studio) är
i första hand Slate Desktop translation
provider, Transistent API Connector och
Tayou Machine Translation Plugin. Det bör
tilläggas att jag hittills bara har tittat på
MT-leverantörer som tillämpar statistisk
maskinöversättning eller dess vidareutveckling neural maskinöversättning,
NMT. Men det ser ut som att det regelbaserade offline-programmet PROMT Master 18 (som dock inte erbjuder svenska)
också ger rätt goda resultat.
Avslutningsvis skulle jag hur som helst
säga att om vi litar på vad MT-leverantörerna påstår om sin sekretess så bör för de
flesta syften de betalda översättningstjänsterna som nämns ovan vara säkra, särskilt
om man ser till att inte skicka tillbaka sina
egna målsegment. Men jag tror ändå att
både översättare och deras kunder bör
studera de risker som beskrivs, och de råd
som ges, av Don DePalma i artikeln Free
machine translation can leak data. Den
handlar visserligen om gratis MT, men
varje översättare som vill vara uppriktig i
relationerna med sina kunder – och samtidigt utnyttja fördelarna även med betald
MT – gör klokt i att studera dem.
Mats Dannewitz Linder

CAT

Drunkna i data
Punkt 2 i Jost Zetzsches 289:e Tool Box Journal, publicerad 2018-07-16, har
den intressanta rubriken ”Too Much Data?”. Vaddå – man kan väl aldrig få för
många bra förslag från sina TM och termbaser?

J

ost var i många år anhängare av den princip som
många av oss tillämpar, som
blev med CAT på 1990-talet:
Lägg alla dina översatta
segment i jättedatabasen Bigmama. Lägg
alla dina mödosamt insamlade termer i
jättetermbasen Bigpapa.
Men det funkar inte längre. Säger
Jost i sitt senaste nyhetsbrev. Säger
Kevin Lossner i sitt webinarium i maj på
Translation Tribulations (en synnerligen
läs- och sevärd blogg för översättare
med intresse för översättningsteknik).
Sa Katalin Hollósi i sin Master Class om
terminologihantering vid memoQ-fest i
Budapest i maj.
Varför är alla så eniga i denna analys?
Därför att vi håller på att drunkna i
språkdata. När CAT-verktyget landar
på ett nytt segment och föreslår ett par
tre tänkbara översättningar och lika
många lösa termer är det hanterbart och
definitivt till hjälp. När vi får tio gånger
så många förslag är det mest störande,
samtidigt som hela processen börjar lagga betänkligt. Orsakerna är främst två:
1. Som översättare har vi blivit allt effektivare i att bygga såväl termbaser som
TM. Runt sekelskiftet byggde vi långsamt
och mödosamt våra databaser baserat på
eget arbete. Idag kan vi på ett par minuter ladda ner en tbx-fil med över 20 000
validerade Microsoft-termer, eller med
linjeringsverktyg skapa en frasdatabas på
närmare 2 500 segment av det omtalade
GDPR-direktivet (se faktarutan på sidan
11).
2. Moderna CAT-verktyg arbetar i
ökande utsträckning på ”sub-segment level”, dvs. de känner igen delar av segment
och kan pussla ihop plausibla översättningar med delar av flera olika segment
plus lösa termer från flera termbaser.
Dessa faktorer sammantagna gör
mängden översättningsförslag till varje
segment ohanterligt och den normalt
effektiva CAT-tekniken blir i praktiken
värdelös.
Vilken är lösningen?
Vi måste börja strukturera våra termbaser och TM på ett nytt och effektivare
sätt. Baserat på hur kundkretsen ser ut

måste vi sluta låta våra väldiga Bigmama
och Bigpapa (min Bigmama innehåller
väl över miljonen segment – de äldsta
från sent 90-tal) svälla ytterligare. Istället
ska vi bygga slimmade och ämnes-/
kundspecifika databaser. Vad göra med
de stora samlingsdatabaser vi redan har
då? Förutsatt att vi har sparat alla termer
och segment med angivelse av kund och/
eller ämne går det (i värsta fall via Excel)
att filtrera ut åtminstone de viktigaste
kategorierna. Den återstående bottensatsen får väl stanna kvar som referensdatabas – om den inte stör för mycket.

Verktygen för kvalitetssäkring i
moderna CAT-verktyg mer eller mindre
förutsätter detta sätt att arbeta. I annat
fall blir det så många falska varningar
att kvalitetssäkringen inte fyller någon
funktion.
Detta kräver samtidigt att vi skapar
en logisk struktur för namngivning av
databaser – annars kommer samlingen
snabbt att bli ohanterlig.
Till verket värderade kollegor – less is
more!
Björn Olofsson
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GDPR

GDPR – hiss eller diss?
Det kan ha undgått få att GDPR, eller egentligen EUROPAPARLAMENTETS
OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/
EG (allmän dataskyddsförordning), trädde i kraft som svensk lag den 25 maj
2018, och därmed ersatte den gamla PUL – Personuppgiftslagen – från 1998.

S

yftet med den nya lagen är
att skärpa dataskyddet för
privatpersoner. Närmare
bestämt får företag inte
registrera personuppgifter
(PU) utan personens aktiva samtycke.
Registrerade personer kan kräva infor-

10
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mation om lagrade PU och kan kräva rättelse av PU. Dessutom kan registrerade
personer begära radering av PU, men inte
kräva det (Skatteverket skulle möjligen
ha synpunkter på en sådan begäran).
Rent konkret har alla pukor och trumpeter kring GDPR gett sex till åtta skivor

bröd om dagen till åtskilliga översättare
vars kunder, efter åratals vetskap om
GDPR, plötsligt insåg att en hel del text
behöver översättas. Samtidigt har enskilda översättare själva fått huvudbry kring
hur de ska förhålla sig till direktivet.
Det är viktigt att vara klar över olika

GDPR
Skapa ett TM och
en termbas för
GDPR-relaterade
texter.

– Vem är du?
– Jag är GDPR.
– Kommer du för att hämta mig?
– Om jag har ditt medgivande.

aktörers roller i GDPR-sammanhanget. I
samband med ett standarduppdrag 1a är
översättaren PU-biträde (Data processor)
gentemot uppdragsgivaren (som är PUansvarig – Data controller).
Efter avslutat jobb blir översättaren
PU-ansvarig för det eventuellt lagrade
materialet, och det är främst här som
tveksamhet kan uppstå. Vi översättare
är givetvis måna om att behålla alla våra
TM ograverade för framtida bruk, förutom att det skulle vara ohyggligt tidsödande att anonymisera/pseudonymisera
filer och TM i efterhand. Vid arbete för
språkföretag (LSP) är det rimligtvis LSP,
i egenskap av PU-ansvarig gentemot den
enskilda översättaren, som ska ansvara
för att källtexterna anonymiseras/pseudonymiseras efter behov, innan de går
till översättning.
GDPR förbjuder inte PU-ansvariga att
långtidslagra PU, och sätter inte heller en
begränsning för hur länge de får lagras.
Men, om någon skulle ifrågasätta att en
översättare har PU lagrade i sin dator
gäller det att ha en någorlunda rimlig
motivering för detta. Saken har inte
prövats rättsligt – och så kommer kanske
aldrig att ske – men det är sannolikt att
”kan vara bra att ha” inte skulle räcka
så långt i en rättslig avvägning mellan
legitima intressen för en översättare och
en registrerad person. Spåna hellre fram
en motivering i stil med ”Jag ser det som
motiverat att behålla TM med översatt
material under x antal år i syfte att
garantera mina kunder konsekvent och
enhetlig terminologi i framtida uppdrag”. Lämpligt är även att komplettera
med information som att:

• ”Alla TM ligger på krypterade
diskar i min dator eller förvaras på
Dropbox” (Dropbox och liknande
tjänster betraktas som säker
förvaring i GDPR-sammanhang)
• ”Mina datorer och lagringsmedier
förvaras i en kontorslokal som har
lås av säkerhetsklass xx och är
larmad med koppling till bevakningsföretaget yy”.

PU-ansvarig är under alla omständigheter
skyldig att säkerställa och dokumentera
att hen uppfyller direktivets krav.
När det gäller sanktionsavgiften för
brott mot GDPR har lagstiftaren tagit i
ända från tårna – 20 000 000 euro, eller
4 % av företagets totala årsomsättning
(det större av beloppen). Att sådana böter
skulle utdömas i praktiken förefaller
mindre sannolikt.
SFÖ-medlemmar har tillgång till
Jennifer Evans utmärkta GDPR-guide för
översättare, se faktarutan. Den kan sammanfattas i all korthet på följande sätt:

•
•
•
•
•

Tänk igenom dina rutiner
Höj säkerhetsnivån ett snäpp
Dokumentera dina rutiner
Informera dina kunder
Hitta på en bra motivering till att 		
behålla dokument länge
• Skaffa dig inga ovänner

1. Gå till https://eur-lex.europa.eu
och sök GDPR-direktivet på önskat
käll- och målspråk
2. Ladda ner de båda dokumenten
(ca 150 sidor vardera) som Word-filer
3. Ta in de båda dokumenten i linjeringsmodulen i ditt CAT-verktyg och
kör en linjering. Den kommer att
kräva liten eller ingen justering, tack
vare EU:s punktregel för rättsakter
– exakt samma meningsindelning i
alla språkversioner
4. Exportera det linjerade resultatet
som en korpus eller direkt till ett TM
5. Öppna termextraheringsmodulen i ditt CAT-verktyg och kör en
termanalys
6. Markera de 100–200 vanligast
förekommande termerna och exportera dem till en termbas.

Några centrala
GDPR-termer
n Personal data – Personuppgifter
n Data subject – Registrerad
n Data controller – Personuppgiftsansvarig
n Data processor – Personuppgiftsbiträde
n Sub-processor – Underbiträde
(nämns ej i GDPR)
n Breach – Incident
n Safeguards – Skyddsåtgärder
n Data protection by design – Inbyggt dataskydd
n Data protection by default – Dataskydd som standard
n Dokumenthanteringsplan – Data
retention and disposal schedule
(nämns ej i GDPR)

Mer fakta
n SFÖ-medlemmen Jennifer
Evans har skrivit en utförlig guide
för hur översättare kan förhålla
sig till GDPR och ge lagstadgad
och relevant information till sina
kunder, uppdragstagare och andra
intressenter. Det är tillgängligt för
SFÖ-medlemmar och kan laddas
ner från Interna dokument på www.
sfoe.se när du är inloggad med ditt
lösenord.

Björn Olofsson
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SIDHUVUD

Aspiration och inspiration
”I took a semester this summer!” Nej, det är inte bara ett svengelskt
exempel utan faktiskt en realitet för vissa. Fler och fler tillbringar sin
semester med att lära sig något, t.ex. språk. För min del handlade
det i år om en intensiv fyraveckorskurs i isländska vid Háskóli Íslands
(Islands universitet) i Reykjavík.
FORTBILDNING SOM FERIE

Så nära och ändå så långt borta – det
kunde vara en geografisk beskrivning av
Island, men också en språklig. Mycket av
isländskan känns med lite ansträngning
igen av en skandinav, men samtidigt är
den främmande. När jag nu för tredje
året i rad deltog i Nordkurs – ett initiativ
av Nordiska Språkrådet där man som
universitetsstuderande kan få studera
språk, litteratur och kultur i något av
de nordiska länderna – gällde det att
överbrygga detta språkliga avstånd. En
sak är att acceptera en viss fördröjning i
förståelsen – och inte låta det påverka en.
Är man dessutom bevandrad i språkhistoria och har bra associationsförmåga
hjälper det. Men en viss drillning går inte
att komma ifrån.

och egen textproduktion i slutet förväntades några rader på isländska varje dag
i en dagbók, ett muntligt föredrag på
isländska, en inspelad intervju med valfri
islänning och en längre essä (förvisso
på valfritt språk). Mastigt, javisst, men
roligt och utmanande! (Underkänt resultat innebär att det utbetalade stipendiet
måste betalas tillbaka, vilket i sig är en
motivation ...).
Den dagliga språkundervisningen
kompletterades med separata föreläsningar om isländsk kultur, historia,
musik och geologi. Två lördagar ägnades
åt heldagsutflykter i närområdet med
hisnande naturscenerier och tveksamt
sommarväder. Inte åker man kanske till
Island för sol och värme, men dagarna
utan regn och med temperatur över 10 °C
var lätt räknade.

SKOLBÄNKEN FRAMFÖR SOLSTOLEN

Jag var förvarnad, men det stod snart
ändå ganska klart att det gällde att ligga
i för att klara kursen. Utöver ett traditionellt prov med hörförståelse, grammatik
12
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VERKLIGT SPRÅKBAD

Bad är viktigt även på Island och särskilt
samtalen med lokalbefolkningen ”í heita
potti” (varma bassänger) kombinerade

nytta med nöje. Visst är det begränsat
vad man kan lära sig under tre–fyra
veckor, men att vara konstant omgiven av
språket underlättar. Sällskapet av andra
språktokiga nordbor brukar också vara
så stimulerande att man har intrycket
av att det går lätt och att man lär sig
extra mycket (ibland till och med mer
än vad lärarna tänkt sig). Dessutom är
Nordkurs i sig en bra övning i skandinaviska: i Islandsfallet undervisade lärarna
t.ex. på danska och norska och mycket
av tiden ägnades också åt jämförelser
mellan danska, norska och svenska. I
något enstaka fall behövdes engelska som
metaspråk, men oftast ansträngde sig alla
att tala på sitt eget språk (eller snarare
dialekt).
ASPIRATIONER OCH BÖJNINGAR

Och isländskan? Jodå, ”den som aspirerar lyckas” skulle man kunna såga, i alla
fall med isländskt uttal. Ljudläran krävde
en hel del övning och högläsning, och det
är kanske just den och dess preaspiratio-

SPRÅKRESA

ner, tonlösa kombinationsljud (t.ex. hn-),
varierande konsonantljud (t.ex. -g) och
det exotiskt ”krispiga” som skapar det
isländska.
I övrigt gick tankarna ofta till tyskan
och dess kasusstyrande prepositioner
och svaga och starka böjningar. Tvära
kast mellan igenkänningens glädje och
den nästan bottenlösa desperationen
inför antalet former som ska infinna sig,
utan fördröjning, i den enklaste vardagsdialog. När t.o.m. räkneorden (i alla fall
1 till 4) visade sig böjas i genus och kasus
– och numerus! – började flera misströsta. Räddningen var de språkteknologiska
verktyg som kom att bli oumbärliga: Islex
och Beygingarlýsing íslensks nútímamáls
(som utvecklas av språkinstitutionen
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum). Några knapptryck och vips
framträdde de tjugofyra möjliga formerna för ett substantiv. Det knepiga blev

förstås att överföra detta till mentala
bilder och kunna välja rätt form i en
spontan konversation. Särskilt tydligt
blev detta i den pedagogiska idén ”Íslenskuþorpið” där vi skulle samtala med
riktiga personer, i verkliga situationer
och spela in och analysera dessa trevande
samtal.
HÅLLBAR ”HOLIDAY”

Genom att man får möjlighet att vara
längre än några dagar på ett och samma
ställe blir det snarare en känsla av vardagsliv (där mataffärer, restauranger och
återvinningssystem kan upptäckas i lugn
och ro) än semester som präglar vistelsen. Hetsen med att se och uppleva blir
också mindre än på det jag brukar kalla
”svett- och svältsemestrar” (kortare vistelser, vanligen i varma länder där man
knappt hinner äta för alla attraktioner
och evenemang) och ersätts ganska snart

av dagliga rutiner. Hållbarhetsforskaren
Kimberly Nicolas ger också det som ett
exempel på hållbar semester (Dau i ETC,
2018-07-02): ”Man kanske ska tänka på
att stanna en längre tid och bli del av en
kultur, lära sig språket och gå djupare
för att få nya perspektiv, inte bara poppa
över för en helgsemester.”
På ett sätt är detta också vad som
skulle kunna kallas ”förträngningssemester”. Genom att helt fokusera på t.ex.
kasusböjningar av räkneord och preaspiration framför dubbla konsonanter kan
annat tvingas bort från strålkastarljuset,
åtminstone för en stund. Vinsterna är
således många – och för den översättare
som kanske funderar på att utöka sin
källspråksrepertoar kan jag inte tänka
mig en bättre semester (som dessutom
kan vara avdragsgill).
Henrik Nilsson

Nordkurs

n Nordkurs har ordnat sommarkurser
i nordiska språk och kultur sedan 1955
och över 300 nordiska studenter deltar
varje år. Nordiska ministerrådet via Nordisk Språkkoordination stöder verksamheten ekonomiskt och i varje land finns
koordinatorer. Varje år erbjuds kurser i

svenska, danska, norska, isländska, finska
och finlandssvenska, medan kurserna
i färöiska och grönländska ordnas med
vissa bestämda intervaller. Inriktningen
varierar – från kurser med mer fokus på
själva språket till andra där litteratur och
kultur spelar större roll. Ansökningar görs

i slutet av februari varje år. Kravet är att
man är inskriven vid ett universitet i ett
nordiskt land. Förutom själva kursen
(som omfattar 10 ECTS) får studenterna
ett stipendium som är tänkt att täcka
resa och uppehälle.
Mer information: www.nordkurs.org
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Borg i Bratislava.

Vässa ett källspråk samtidigt som du har kvalitetstid med
tonåringen i centraleuropeisk kulturmiljö – Bodil Berghs
recept för att förena nytta med nöje under semestern!

Språkkurs med kvalitetstid

D

et började med att jag inför
sommarlovet hade hittat
en tvåveckors intensivkurs i Wien till familjens
tonåring, vars tyskbetyg
hade lämnat en del i övrigt att önska (om
man får säga så om sin enfödde son). Allt
såg bra ut och priset var överkomligt. Det
fanns bara ett litet aber – han sa absolut
nej.
Jag försökte lirka på olika sätt. Om
jag följde med honom ner och vi tog
några semesterdagar tillsammans? Men
allt visade sig dödfött. Då slog det mig
att jag kunde gå kursen själv. Det skulle
bli mitt livs första språkresa (och hans
femte), men varför inte? Sagt och gjort
så anmälde jag oss båda två, dock bara

14
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till varsin veckolång kurs och utan några
intensivtillägg.
På sonens önskemål inledde vi resan
med ett par semesterdagar i Budapest,
där jag hade varit bara en månad tidigare,
på memoQfest (se artikeln på sidan 18).
Liksom då var staden en mycket angenäm
upplevelse, och vädret lika klibbigt och
tryckande varmt.
Från Budapest tog vi tåget till Wien
på drygt 2,5 timmar. När vi passerat den
österrikiska gränsen hälsades vi välkomna av biljettkontrollanten med Grüss
Gott! Vi var på rätt spår!
Vi hamnade i den sydöstra delen av
staden. Området var lite ruffigt med
”Original Thai Massage” och Döner Ke-

bab-ställen i parti och minut, vid sidan
om en och annan Audi-återförsäljare.
Nyårskonserten kändes väldigt avlägsen.
Vi blev inkvarterade i en rar liten
tvårummare, i ett så kallat residens, med
pentry och TV. I källaren stod en lockande frukostbuffé varje morgon.
Nästa morgon var det dags att med
spårväg ta sig till skolan. Ganska snabbt
insåg vi att de allmänna kommunikationerna var väl utbyggda, bekväma
och lätta att lära sig. Väl framme var det
diverse pappersexercis och ”inplaceringsintervjuer”. Redan långt tidigare hade vi
gjort inplaceringstester på nätet, allt för
att hamna på exakt rätt svårighetsnivå i
det breda kursutbudet.

SPRÅKKURS

Sonen Oscar
i Bratislava.

Kurs
i Wien.

Schwedenbomben i Wien.

På eftermiddagen började lektionerna.
Vi läste mellan 14:15 och 17:30 varje dag.
Maxantalet i grupperna var angivet till 15,
men bådas grupper var betydligt mindre.
Mina kursare var en brokig blandning
från Irland, Holland, Bulgarien, Slovakien, Ukraina, Spanien och Schweiz. Tre
av oss var damer i medelåldern.
Vi hade två lärare vardera, alla mycket
bra och tillmötesgående, och ett ambitiöst kursmaterial. På fritiden arrangerades mängder av olika aktiviteter, men
vi deltog inte i någon. Tyvärr hade sonen
vaknat med igensvullen hals den sista
morgonen i Budapest. Jag var länge livrädd att en halsfluss var på ingång, med
efterföljande sängläge och en förstörd
vecka. Så illa blev det inte, men det dröjde innan han var helt pigg så vi tog det
lugnt på vår lediga tid.
Mitt enda problem var egentligen den
ganska dåliga akustiken i klassrummet.
Jag fick anstränga mig för att höra och
blev snabbt trött i huvudet. Det var en
klen tröst att det hängde ett stort krucifix
på väggen, en liten påminnelse om att vi
inte var hemma i Sverige.
I kurspriset ingick lunch på en närliggande restaurang, så första dagen tog vi
oss dit. Lokalen var murrig med bruna
paneler. Efter en kopp buljong med

svampiga brödbitar serverades kokta
knödelspaghetti i en gräddliknande
vätska med mikroskopiska tärningar av
Hühnerfleisch. Allt ackompanjerat av
varsitt glas kranvatten. Det hjälpte inte
att vattenmelonen till efterrätt smakade
uppfriskande i den tryckande värmen –
upplevelsen föll inte sonen på läppen och
vi gick inte dit fler gånger.
varierade vi grammatikövningar med grupp- och pardiskussioner
i aktuella ämnen. Under de få dagarna
hann vi med att avhandla såväl nätverk
som datorspel. Jag fick bekräftat vad jag
har vetat så länge: Mitt stora problem när
det gäller tyska är mitt begränsade ordförråd, vilket kändes frustrerande många
gånger. Vi fick också hemläxor som vi
fixade hemma i lägenheten – i sonens fall
gällde det mest prepositioner.
I min grupp

dagar långa kursen hade
vi bestämt oss för att avsluta med några
”riktiga” semesterdagar. Vi lämnade
residenset och checkade in på ett billigt
hotell nära Leopoldgasse. Den stadsdelen var mycket mer insmickrande, med
vackra hus, torghandel och uteserveringar. Vi gick på ett historiskt museum
och såg Sverige åka ur fotbolls-VM från
TV-skärmen på hotellrummet. En dag

Efter den fem

tog vi båten längs Donau till Bratislava, som också visade sig vara en trevlig
bekantskap.
Naturligtvis når man inga underverk
på en så kort kurs, men framför allt min
son tyckte att han hade lärt sig en del.
Om inte annat fick han träning i att både
höra och tala tyska och han fick ett väldigt positivt intryck av alla tre städerna.
(Dessutom hade han lyckats höja sitt betyg med två pinnhål under vårterminen,
men det visste jag inte när jag började
leta kurser.)
äntligen dragit av
plastomslaget från en bok om DDR som
jag köpte i Berlin för några år sedan men
som blivit liggande sedan dess. Jag har
blivit motiverad att förbättra mitt tyska
ordförråd och det bästa sättet är helt enkelt att läsa, läsa och därefter läsa lite till.
Och vem vet – kanske blir det en eller
annan språkkurs till i framtiden?
Själv har jag

Bodil Bergh

n Språkresearrangör i detta fall:
https://www.actilingua.com/
Googla i övrigt på ”språkresor för
vuxna”.
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Aktiv vila är bäst, sägs det. Författaren bestämde sig att testa om det
gäller även intellektuell aktivitet och ägnade en del av semestern åt
två veckors sommarkurs i walesiska i Cardiff i början av juli.

Draken säger ll

S

onen undrade: Mamma,
semester är när man tar ledigt från jobbet, visst? För
att vila, eller hur? Ja, svarade jag. ”Så du menar att du
tar ledigt från jobbet för att gå i skolan
och jobba där?” ”Öh, ja...” ”Mamma, du
är bra konstig du.”

CHARMAD AV WALES

Idén föddes när jag besökte Cardiff första
gången för drygt ett år sedan. Förutom
att jag föll för staden direkt så var det
fascinerande med tvåspråkiga skyltar.
Walesiska var överallt närvarande bredvid engelskan, liknade inget annat jag
kan och verkade exotisk. Hemkommen
började jag läsa på om språkets historia
och status samtidigt som önskan om
att stanna längre för att kunna utforska
Wales växte sig större och större. Jag
sökte på sommarkurser i walesiska för
nybörjare och det visade sig att det finns
16
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en del att välja mellan. Valet föll på Cardiff University.
INTENSIV SOMMARKURS

Ärligt talat var jag lite skeptisk till min
egen inlärningsförmåga, åldern gör det
inte lättare att starta med ett helt nytt
språk och plugga glosor. Undervisning
från klockan nio till halv fem måndag till
fredag låter mastigt och är det. Sommarkurser är mycket intensiva och det
blir en hel del korvstoppning, det finns
inte riktigt tid för repetitioner. Under
en vecka plöjer man igenom sju kapitel i
universitetets egna lärobok och bygger på
med språkets grundläggande strukturer
och mönster i rasande fart. Walesiska
gäller som klassrumsspråk från dag två,
men i nödfall tillåts engelska.
EGET RECEPT PÅ SPRÅKUNDERVISNING

Avdelningen för walesiska vid Cardiff
University har som princip att variera

sina lärare på sommarkurserna. Det kan
verka onödigt men har sina poäng. Varje
lärare har sitt eget sätt att undervisa –
från typisk skollärare som slaviskt följer
boken, via animatören som lär ut grammatiska regler genom yviga gester och
komihåg-ramsor, till pedagogen med en
drös stenciler, som får klassen att upprepa och bygga egna meningar och knappt
använder engelska alls. Dessutom pratar
varje lärare på sitt eget sätt och rotationen är av stor vikt för hörförståelsen.

GAELISKA

Mycket bygger på samarbete i gruppen, nya fraser, strukturer och böjningsmönster lärs in genom samspel med
kurskamraterna. Stort vikt läggs vid att
upprepa nya ord och meningar, vilket
kan kännas onödigt i början, men det
hjälper att träna minnet och uttalet, som
inte är det lättaste. Modern utrustning
används i stor utsträckning: smartboard,
ipads, ljud- och videoklipp, interaktiva
spel etc. Titt som tätt får man resa sig
upp och gå runt i klassrummet för att
ha korta dialoger med alla eller komma
fram till tavlan för att trycka på svar i ett
spel. Snabbt förstår jag att det är för att
syresätta hjärnan, det är tufft att sitta i
skolbänken en hel arbetsdag. Men metodiken gör det kul att läsa!
TALAD WALESISK A

Även om läroanstalten är ett universitet
sysslar man inte med akademiska studier
under sommaren. Tyngden ligger på
kommunikation och det understryks
från början att vad som lärs ut är främst
talad walesiska. Snabbt blir man varse att
det finns olikheter mellan tal- och skriftspråket. T.ex. kan verbet vara uttryckas
på minst fem (!) sätt beroende på hur
formell man vill vara.
MUTERANDE SPRÅK

Som språkproffs har man lite försprång.
Vissa strukturer påminner om spanska,
en del ljud är som i engelska och andra
som i polska, l och r kan vara stavelsebildande som i tjeckiska, ordföljden är
totalt omvänd den engelska och ordet
siopa uttalas påfallande likt svenskans
köpa (och har samma betydelse). Det blir
till att försöka hitta referenspunkter och
skapa en egen tankekarta för att inte gå
vilse i den keltiska urskogen av obekanta

stammar. Det finns få undantag men
fruktansvärt många regler.
När det gäller ljud är min absoluta
favorit fonemet ll. Näst intill omöjligt att
skapa, en blandning mellan l och h, som
produceras redan i halsen och som får en
biklang av tje-ljud. Där förstod jag varför
Wales har en drake i sin flagga – det här
är definitivt ljudet som drakar gör! Det
som tar priset är dock konsonantväxlingar, assimilationer som så passande kallas
mutationer. Walesiska tar nämligen ett
steg längre och begränsar inte assimilationen till uttalet, utan ändringen sker
även i skrift. Det finns tre mutationer:
mjuk, nasal och aspirativ, som förekommer efter vissa ljud i föregående ord eller
under andra villkor. T.ex. kan t mutera
till d, th eller nh – och ärligt talat är det
inget man kan i sömnen efter två veckor.
SOMMARCARDIFF

En gång i veckan är det utflykt istället för
lektioner. Turen går då till ett språkligt
och kulturellt viktigt ställe där man hör
levande walesiska och har tillfälle att öva
konversation. Dessutom finns det aktiviteter utanför schemat, som t.ex. spelkväll
eller läsklubb. Det gör att fritid blir lite
av en bristvara. Under vardagar går det
att komma iväg någonstans runt fem och
det är då t.ex. nationalmuseet eller slottet
stänger. Men det finns alltid något att
göra i Cardiff. Sommargatorna lockar
med uteserveringar, enorma parker
bjuder till löp- eller cykelturer, sporttävlingar, konserter och utomhusteater.
HAV OCH BERG

Den som vill kan under helgen våga
sig utanför stadsgränsen och turista i
regionen. Vandringsintresserade hittar
många leder genom olika bergsområden.

Det kan vara värt att ta lokalbussen till
mindre städer i trakten. Många små orter
har inte ens engelska namn och ju lägre
ut på landet man kommer desto större
chans att höra walesiska.
SPRÅK ÄR FÄRSKVARA

Två veckor går blixtsnabbt. Det är stundtals jobbigt men hela tiden roligt och det
visar sig att intensiv tankeaktivitet tar
fokus från översättandet till den grad att
man faktiskt kopplar bort allt som har
med arbete att göra. Samtidigt har man
hunnit skaffa sig ett sorts förståelse för
hur språket är uppbyggt. Men det måste
ju användas för att inte försvinna. Tur
att det finns Uppsala universitet med
sina kurser i kymriska – måhända en
rättvisare benämning på walesiska, som
på walesiska heter Cymraeg. Och tur
att sommarkurserna i Cardiff lär finnas
kvar. Jag vet en som med allra största
sannolikhet kommer att återvända.
Ula Pacanowska Skogqvist

Fakta

n School of Welsh vid Cardiff
University anordnar varje år sommarkurser i walesiska för vuxna.
Kurserna ges för fyra nivåer: nybörjare, fortsättning, medel och avancerad. Man kan läsa från två till åtta
veckor under en sommar. Kurserna
är avgiftsbelagda och inkluderar
inte boende, men universitetet kan
hjälpa till med att ordna prisvärt
boende med självhushåll.
Mer information: https://
learnwelsh.cymru/about-us/
providers/cardiff-university/ .

facköversättaren 3 /18

17

MEMOQFEST I BUDAPEST

Fest i Pest
I månadsskiftet maj/juni 2018 höll CAT-verktygsutvecklaren Kilgray
(när detta nummer ges ut omdöpt till memoQ, som alla kallar företaget
ändå) sin 10:e memoQfest i Budapest. Trots min starka aversion mot
Ungerns diktatoriska ledning valde jag att resa dit – och blev inte besviken.

D

eltagarna i memoQfest
(ca 250 från 30 länder)
utgjordes till påtagligt stor
del av representanter för
språkföretag och översättare anställda vid sådana. Dessutom
en hel del översättare och inköpare vid
stora företag, som Deutsche Bahn och
Deutsche Bundespost. Och en hel del enskilda facköversättare givetvis. Fördelat
på länder – stor andel från Tyskland och
Österrike, förutom lokala förmågor från
Ungern och dess närmaste grannländer.
Från Skandinavien var vi tre svenskar

18
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samt enstaka själar från övriga nordiska
länder.
Benämningen ”fest” till trots handlade det om en regelrätt konferens med
stark betoning på utbildning, givetvis
centrerad kring CAT-verktyget memoQ,
men med stor relevans för användare av
andra verktyg, och långt ifrån alla deltagare var memoQ-användare.
Master Classes

Det var svårt att välja i den rikhaltiga
menyn av utbildningsämnen under den
inledande Master Class-dagen. Jag valde

slutligen en session om hur man effektivt
kan utnyttja ett företags webbsajt för att
bygga korpusar, termbaser och TM som
relaterar till just det aktuella företaget –
här finns otippade genvägar!
Den session jag hade störst förväntningar på, och som jag också fann mest
givande, handlade om Regex – Regular
Expressions. Det är ett frågespråk som
används för att effektivt filtrera fram
relevant information ur projekt och TM,
oavsett vilket CAT-verktyg det handlar
om. Det vanligaste användningsområdet
för översättare är att skapa avancerade

MEMOQFEST I BUDAPEST

SFÖ:s representation vid memoQfest – Bodil Bergh, Björn Olofsson,
Anna-Lena Tillberg.

sök/ersätt-regler, som att ändra datumformat, lägga in tusentalsavdelare i
stora tal, låta koder och textstycken med
specifika format byta plats m.m. Det är
ett roligt och spännande detektiv- och
experimentarbete och instruktören,
Miklos Urban, varnade gruppen för att
i entusiasmen över att bygga det ideala
Regex-uttrycket tappa fokus på översättningen ...
Den i memoQ-världen välkända instruktören Angelika Zerfass undervisade
om hur man med grundläggande kunskaper om Regex effektivt kan utnyttja
resursen ”Auto translation rules” i memoQ – då görs bland annat justeringar
som de ovannämnda automatiskt under
resans gång istället för i en slutstädning.
Slutligen, en givande session om
framställning och underhåll av korpusar
och termbaser – självklart lika viktigt
oberoende av CAT-verktyg. Läs mer om
detta på sidan 9.
Utveckling i dialog

Konferensens andra och tredje dag var
mera inriktade på utvecklingsarbetet hos
memoQ och sessionerna utformades i
flera fall som dialoger mellan panel och
publik. Det märks tydligt att företaget
vill ha ett nära och förtroligt förhållande
till sin entusiastiska men understundom
überkritiska användargrupp. Bara en
sådan sak som att jag råkade sitta ensam

vid frukostbordet på hotellet när en av
utvecklarna kom in och fick syn på mig.
Hon seglade raskt fram, slog sig ner, och
frågade om hon kunde hälla upp mera
kaffe samt vilka nya funktioner jag önskade
mig i programmet!
En av de viktigaste nya funktionerna
under uppsegling i version 8.5 presenterades med sedvanlig entusiasm. Den
riktar sig till medieöversättare, som nu
kan importera videofiler tillsammans
med motsvarande SRT-filer med undertexter och tidkoder. Under översättning,
med CAT-verktygets alla funktioner kan
översättaren nu se undertexterna växa
fram i ett separat videofönster.
Familjefest

Det var över huvud taget en mycket vänlig
och familjär stämning på konferensen –
ungefär som på våra SFÖ-konferenser.
Alla kände inte alla, långt därifrån, men
agerade som om så vore fallet. En skillnad
mot SFÖ-konferenserna var frånvaron av
externa talare – alla som höll anföranden
och utbildningar kom från memoQ, och
de proffsiga dansuppträdandena under
två festkvällar sköttes av syskon och barn
till företagets medarbetare. Talarnas rutin
var inte alltid den bästa, men ämnena var
givande och konferenspriset kunde hållas
beskedligt, trots ett för nordbor häpnadsväckande överflöd av mat och vin under
festkvällarna.

Lunchtiderna var centraleuropeiskt
frikostiga och mycket utrymme avsattes
för samtal mellan konferensdeltagare.
Själv kom jag i samtal med en hel del tyska
språkföretag, och konstaterade med
tillfredsställelse att det finns ett stort sug
efter översättare till svenska – främst
från tyska men även från engelska. Förvånande många hade inte lyckats hitta
till sfoe.se. Den adressen delade jag ut
till alla som ville och några till, men vi i
webbgruppen måste nog ta oss en titt på
sökmotoroptimeringen därvidlag.
Sammanfattningsvis, memoQfest i
Pest (dvs. halvan av Budapest öster om
Donau) var ett professionellt givande
och socialt lysande trevligt event till en
modest kostnad för såväl konferens som
resa.
Björn Olofsson
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ELRC på datajakt
EU:s automatiserade översättningsplattform behöver matas med stora
mängder data om den ska fungera tillfredsställande, inte minst vad
terminologin beträffar. Därför har Europeiska kommissionen startat ELRC,
ett omfattande initiativ för att identifiera och samla in språkresurser som
är relevanta för nationella offentliga tjänster, förvaltningar och statliga
institutioner.

I

projektet European Language
Resource Coordination (ELRC)

ingår att anordna seminarier i
alla EU-länderna om behovet av
att samla in språkdata till den automatiserade översättningsplattformen
eTranslation. Det andra svenska seminariet av detta slag hölls i Stockholm den 23
maj och anordnades av Språkrådet. Det
första svenska seminariet hölls 2016 – se
Facköversättaren 2016/2, sid 6–7.
Rickard Domeij från Språkrådet inledde heldagsseminariet på Europahuset
med en kort introduktion till ELRC-projektet och arbetet med att få myndigheter
och andra organisationer intresserade
och delaktiga. Därefter ägnades förmid-
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dagen åt presentationer av främst olika
svenska myndigheter som idag använder
eTranslation, bland andra Livsmedelsverket och Tillväxtverket, som driver
sajten www.verksamt.se. Efterfrågan på
att e-tjänster ska finnas tillgängliga på
olika EU-språk och även invandrarspråk
är stor, och det gäller inte minst verksamt.se. Andra exempel på områden där
behovet är stort är konsumentklagomål
och upphandlingsunderlag.
Jämfördes med GT

Flera av talarna tog naturligt nog upp
nyttan och meningen med eTranslation-tjänsten, och det var intressant att
notera att man då i första hand verkade

Anne-Marie Colliander Lind.

ELRC

Förmiddagens talarpanel. Från vänster Simon Dahlberg och Rickard Domeij från Språkrådet, Andrejs Vasiljevs från ELRC-projektet,
Jon Arild Olsen från Norska nationalbiblioteket, Anna Hallenbom från Tillväxtverket och Kristina Lagestrand Sjölin från Livsmedelsverket.

ställa den mot att använda gratistjänster
som Google Translate snarare än mot att
använda mänskliga översättare. Kristina
Lagestrand Sjölin från Livsmedelsverket
hade mycket positiva erfarenheter av
eTranslation men menade trots detta
att tjänsten inte ska ersätta mänskliga
översättare utan exempelvis kan användas till att göra en första bedömning av
en text för att se vilken kompetens man
behöver anlita för att få den översatt.
Hon var också noga med att understryka
att tjänsten kräver kunskap och omdöme
av användarna.
Förmiddagen avslutades med

ett

panelsamtal mellan talarna om för- och

nackdelar med eTranslation-tjänsten.
Terminologen Henrik Nilsson ställde
frågan hur paneldeltagarna ser på konsekvenserna för översättningsmarknaden
och översättarna (tack Henrik!). Svaret
från panelen blev att det finns så mycket
att göra att det fortfarande kommer att
finnas behov av mänskliga översättare,
samtidigt som det faktiskt inte finns
översättare att få tag i för alla språkkombinationer. Som Livsmedelsverkets
representant tidigare var inne på kan
maskinöversättning också bidra till att
öka beställarkompetensen när det gäller
mänskliga översättningar.
Insamling av språkdata i praktiken

Eftermiddagens program fokuserade på
det praktiska arbetet med att samla in
språkdata, det vill säga översättningsminnen och flerspråkiga dokument.

Bland talarna märktes Anne-Marie
Colliander Lind, som representerade
Språkföretagen med en presentation
om översättningsföretagens roll i att
tillgängliggöra språkdata – den programpunkt som kanske var den mest relevanta
för oss översättare.
med att berätta
att det redan idag översätts mer med MT
på en dag än vad alla mänskliga översättare
i världen tillsammans klarar på ett år,
en beräkning som bland annat bygger
på statistik från Google. Detta fick stå
som illustration för hur integrerat MT
redan är i vår verklighet och säger också
något om vilka textmassor det rör sig
om.
Anne-Marie inledde

flera tidigare talare framhöll Anne-Marie att maskinöversättningen driver på behovet av mänskliga
översättningar. Dessutom uppstår behov
av en ny typ av kompetens när maskinöversättningen blir allt bättre – det gör
nämligen att det blir svårare att upptäcka
felen som systemen fortfarande gör. Hon
uttryckte också en viss nervositet över
kvaliteten på de enorma mängder data
som matas in i eTranslation-systemet,
samt påpekade att det finns en integritetsaspekt: det finns dokument som
aldrig bör få se offentlighetens ljus och
någon måste ta ansvar för att dessa inte
hamnar i systemet.
I likhet med

Vidare tog Anne-Marie upp den
onekligen intressanta aspekten om

vem som ska få betalt om eTranslation
blir en självklar del i myndigheternas
översättningsarbete, i synnerhet om det
också ingår att data ska matas tillbaka in
i systemet och förbättra det. Det är i så
fall något som måste ingå som standard
i upphandlingsunderlagen och hela prismodellen måste sannolikt förändras, till
exempel så att en betydligt större del av
kakan går till granskningssteget.
Fråga till översättarna

Dagen avslutades med att Rickard
Domeij öppnade upp för dialog om
insamling av språkdata och delaktighet i
ELRC-projektet. Han ställde även en fråga till översättarna i publiken om vi ser
någon fördel med att använda MT i vårt
arbete, vilket flera av oss svarade ja på,
om än med vissa förbehåll (inte för alla
typer av jobb och inte för alla kunder).
Det lät dock inte som om eTranslation
kommer att bli allmänt tillgängligt för
enskilda översättare inom överskådlig
framtid, bland annat på grund av bristande serverkapacitet. Underleverantörer
till vissa myndigheter kan komma att få
tillgång, något som bedöms från fall till
fall.
Charlotte Sjögren

Talarnas presentationer samt
videoinspelningar från seminariet
finns här
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LIVSHANTERING

Kräks på pappret
och gör revolution.
Livshantering när allt bara är för mycket.
Okej, vi börjar med att konstatera att det finns två aspekter av ”för mycket”.
Det finns ”för mycket under en begränsad tidsperiod”, och det finns ”för
mycket och jag ser ingen utväg”. Den här texten handlar först och främst om
det första alternativet: ”För mycket under en begränsad tidsperiod”. Har du
problem i stil med det andra alternativet fungerar idéerna i den här texten
också, men upphöjda till tio. Eller hundra.

I

bland kör livet ihop sig. Deadlines
krockar med barnkalas. Du blev
så glad över alla jobbförfrågningar att du med ögon som plingande
små dollartecken tackade ja till
dem allihop. Sen bröt du foten. Eller så
var det bara livet, i allt sitt överflöd, som
slog till utan att du egentligen hade något
med saken att göra. Det kan bli så ibland.
Det är ingen nyhet att frilanslivet ibland
kan kännas som en bergochdalbana där
någon glömt att installera bromsarna.
Men hur gör man för att minska den
mentala whiplashskadan när allt går för
fort?
Det första jag har att säga är: Prioritera
stenhårt! Låt oss för enkelhets skull säga
att du jobbar mot en stor, tajt deadline.
VI kan kalla den King Kong. Vad gör du
när en gigantisk och ganska arg apa närmar sig? Bakar kakor till barnens klassträff? Nej, jag skulle inte tro det. Du ser
till att King Kong håller sig på avstånd. I
frilansvärlden kallas det för att prioritera. Att prioritera stenhårt. Kakorna får
vänta. (Beprövat tips från undertecknad:
Om du inte kommer undan kakleveransen: Köp i storpack och leverera direkt i
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kartongen om du känner dig modig. De
andra föräldrarna kommer tacka dig för
att du banade vägen. Är det lite för vågat
för dig lägger du de färdigköpta kakorna
i en burk med bakplåtspapper mellan
lagren och fejkar allt vad du har).
Gå upp i stabsläge.

Saker som behöver funka i ett hem: Ekonomin, tvätten och maten. Resten kan
vänta. Barnen överlever pulvermos och
fiskpinnar, gärna flera dagar i rad. Det
gör du också.
Gör en lista. Gör en till.

Lista allt som du tror behöver göras. Allt
ifrån att klippa gräset, till att ringa mamma, stryka tvätten och betala räkningar.
Sen stryker du allt det som inte har med
stabsläget och din deadline att göra. Ja,
jag menar allt.
Gör sedan en lista till. Om det bara är
en stor deadline du brottas med: Lista
allt du har kvar att göra innan du är
redo att skicka det färdiga uppdraget till
kunden. Sen tar du en sak i taget på listan
och stryker allt eftersom du blir klar. Det
ger överblick och styr upp röran i ditt
huvud en aning. Dessutom finns det få
saker som är så tillfredsställande som att
få stryka avklarade uppgifter på en lista.
Mycket, mycket bättre än att bara ha det i
huvudet.
Om du har flera deadlines, så börjar du med att prioritera ordningen på
uppdragen utifrån hur viktigt det är att
du bli klar med dem. Här kanske flera
aspekter måste vägas in: Vilken kund är
du mest intresserad av att hålla dig väl
med? Vilket uppdrag ger mest pengar?
Om du var tvungen att välja att bara bli
klar med ett av uppdragen, vilket skulle
det bli? När du svarat på de frågorna har
du något att utgå ifrån när bestämmer i
vilken ordning du ska göra saker.
Säg nej.

I dagens samhälle, där det är hög status
att vara aktiv och engagerad och vara
med överallt ifrån Facebook till klassträffar med folk som du varken sett eller
saknat på 37 år, är det svårt att säga nej.
Men det går. Att säga nej är en revolutionär handling och det gör att det känns så
mycket bättre. Ta fram din inre revolutionär och ignorera jasägarna. Bli en

nejsägare istället. Det kan kännas ovant i
början men övning ger färdighet och du
kommer älska fördelarna det för med sig.

Lägg till att ett trevligare, mer socialt
och hjälpsamt du finns på andra sidan
deadline och det ligger i allas intresse att
hjälpa dig att komma dit.

Prioritera hälsan:

När det känns som du har minst tid till
att lägga på sömn, motion och riktig mat
så behöver du det som mest. Prioritera
det som påverkar dig mest. Jag kan klara
mig utan motion ett par dagar, men det
räcker med ett par nätters sömnbrist för
att jag ska bli en senildement skräcködla.
Om den stressiga perioden handlar om
ett par dagar eller en vecka kan man kanske slarva lite, men ju längre perioden
är, desto viktigare är det att ha en stabil
grund att stå på.
Ta alla genvägar du kan:

Veckohandla på nätet och få det hemkört. Kostar en slant, men kan under särskilda omständigheter vara värt det. Man
kan också köra halvvarianten: Veckohandla på nätet och hämta ut på affären.
Tjänsten finns i de större matvarukedjorna. Delegera ansvar du annars tar till
andra familjemedlemmar. Barnen växer
med lite extra ansvar. Lever du med en
respektive förklarar du att maten ska
levereras till skrivbordet den här veckan.

Kräks på pappret.

Inte bokstavligt talat såklart, det är både
kladdigt och äckligt. Däremot kan det
vara en bra idé att avsätta 10 minuter
att skriva av dig på papper. För hand.
Hjärnan blir glad, du blir lite gladare och
lite mer avstressad. Saker som blir väldigt
stora i ens huvud har en tendens att få
tydligare proportioner när de skrivs ned.
Tänk på pengarna.

Det var troligtvis på grund av pengarna
du hamnade i det här klistret från första
början. Det kommer kännas så himla bra
när de trillar in på kontot. Så bra att fira
till och med.
Planera in en fet belöning:

Det kan vara allt ifrån en lyxig kväll ute
med vännerna, till en egen kväll i soffan
med Netflix och den största chipspåsen du kan hitta praktiskt placerad på
magen. Tänk på den där chipspåsen när
det är motigt.
Linn Åslund
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GOOGLE TRANSLATE
När verklighetskontakten brister
n Det existentiella magasinet Sans,
som ges ut av Fri Tanke förlag, hade i
nr 3/18 en artikel om Google Översätt,
skriven av den väletablerade kognitionsforskaren Douglas Hofstadter. Hofstadter tillåter sig, i likhet med många andra
som saknar kännedom om språkindustrins verklighet, en synnerligen högdra-

gen syn på maskinöversättning i allmänhet
och Google Översätt (GT) i synnerhet. Nu
finns det ingen större anledning att skruva
på sig en skinande rustning och rida ut till
GT:s försvar, men eftersom herr professorn
förefaller ha något bristande kontakt med
verkstadsgolvet beslutade jag att skriva
en replik (om den publiceras återstår att

se). Då den kan vara av allmänt intresse
återges den även här i Facköversättaren.
Självklart är det en bra början att läsa
det ursprungliga debattinlägget. Det är
inte tillgängligt digitalt, men finns på
folkbiblioteken. Eller kan beställas från
http://fritanke.se/.
Björn Olofsson

Rätt verktyg – mera verkstad
Nej, översättning är vanligtvis ingen rutinuppgift, det håller jag gärna med
Douglas Hofstadter om. Icke desto mindre lockar mig hans artikel om Google
Översätt (GT) i Sans nr 3/2018 att använda det engelska uttrycket ”barking up
the wrong tree”, vilket jag inte hittar någon bra svensk översättning för, och det
gör, förväntat nog, inte GT heller. Tvärt emot vad Hofstadter antyder hävdar inga
branschkunniga att GT är i närheten av mänsklig förmåga, över huvud taget
utövar ”förståelse”, vad det nu är, eller kommer att göra det inom överskådlig tid.

M

askinöversättning
(MT) har i decennier varit en sittande
fågel för kritiker med
varierande fackkompetens att gå loss på. Vad många missar i
euforin över att få leka språkpolis (eller
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”småle”, som Hofstadter upprepade
gånger säger sig göra) är det oerhörda
kvalitetssteg som GT gjorde 2006/07 när
statistisk teknik lanserades. Statistisk MT
ersatte i ett slag den regelbaserade MT
(baserad på grammatisk och semantisk
analys, överföring och slutligen syntak-

tiskt korrekt syntes) som lingvister och
teoretiker med Noam Chomsky i spetsen
har arbetat med sedan mitten av förra
seklet (sista ordet från det hållet är inte
sagt). Statistisk teknik möjliggjordes
mindre av nya översättningsalgoritmer
än av brant ökande processorhastighet

GOOGLE TRANSLATE
och minneskapacitet i de internationella
datornätverken. Maskinöversättningar
kunde plötsligt te sig riktigt bra, men
det beror på att de helt enkelt är större
eller mindre segment av befintlig (oftast
mänsklig) översättning som hade blivit
snabbt åtkomlig och som presenterades
baserat på en sannolikhetsanalys och
hölls samman någotsånär av bindeord
som fiskats upp ur ett lexikon.
togs när neural teknik infördes 2016/17. I grunden
handlar det fortfarande om sannolikhetsbaserade val, men neural MT
arbetar med mycket kortare språkliga
segment och söker de statistiskt sannolikaste kollokationerna mellan dessa i ett
neuralt nätverk som vi vanliga dödliga
har begränsad insyn i. Konsekvensen är
att neural MT förvånande ofta genererar
grammatiskt och syntaktiskt oklanderliga översättningar, men att semantiken
understundom lämnar en del i övrigt att
siga texter där inga budskap döljs mellan
önska.
raderna, helst mellan engelska och något
All maskinöversättning kräver efterre- annat större västerländskt språk (svenska
digering, just därför att MT inte på något inkluderat). Den typen av uppdrag utgör
plan ”förstår” vad som händer i maskiför övrigt den totalt dominerande delen
neriet. Förståelsen får efterredigeraren
av industrivärldens översättningsmarkbidra med. Målet är givetvis att MT-monad. Här kan redigeringsavståndet efter
torn (oavsett om den heter Google
maskinöversättning utan vidare landa på
Översätt eller något annat) i samverkan
30–20 %, och i kombination med det TM
med efterredigeraren ska åstadkomma
(översättningsminne) som översättaren
en översättning av rätt kvalitet på kortare har byggt upp under sin karriär (eller fått
tid/till lägre kostnad än om en människa
tillgång till av uppdragsgivaren) kan det
hade gjort hela arbetet. Det intressanta
krypa under 10 %.
i sammanhanget, förutom den totala
Det återstående redigeringsavståndet
tiden/kostnaden för att lösa uppgiften, är är i många fall det som lyfter en text från
redigeringsavståndet
nästan oanvändbar
(editing distance),
Man kunde förvänta till väl fungerande
dvs. den procentuella
nivå (dvs. rätt kvalilite större förståelse tet). Rent maskinöändring av ett textsegment (vanligen en för var förståelse inte versatt text är förvismening) som krävs
so oftast läsbar men
för att lyfta maskisällan mer än så – det
kan förväntas.
növersättningsresulhar en del svenska
tatet till rätt kvalitetsnivå. Utan MT är
kommuner fått erfara, som serviceinrikredigeringsavståndet självklart 100 %.
tat men okritiskt kopplat ett GT-gränsDet blir nästan 100 % i Hofstadters olika
snitt till sina sajter för att få kommunexempel också, dels för att översättaren
information översatt till diverse språk.
kan bestämma sig för att starta om från
Härav framgår att efterredigeraren måste
scratch för att inte missa några detaljer,
vara en kompetent yrkesperson (med
dels för att hen kan vilja göra strukturella andra ord en erfaren översättare) och att
förändringar i texten på stycke- eller till
efterredigeringen har avgörande betyoch med kapitelnivå.
delse för slutresultatet. Det är inte simpel
korrläsning eller språktvätt vi talar om.
De exempel som Hofstadter lägger
fram i sin artikel för att bevisa att GT
En modern översättare har som
fattar nada är typiska texter som ingen
sagt många verktyg i sin verktygslåda.
seriös översättare skulle ge sig på med GT Det handlar om så kallade CAT-verktyg,
eller någon annan MT-motor. En övertermdatabaser, termextraheringsverktyg,
sättare är en hantverkare med en välutöversättningsminnen, korpusar för konrustad verktygslåda, som förväntas veta
kordanssökning, kvalitetskontrollverkvilka verktyg som bör användas för vilket tyg ... you name it. Maskinöversättning,
uppdrag. Ideala uppdrag där MT kan
t.ex. i form av Google Översätt, är ett av
användas är t.ex. bruksanvisningar, daverktygen. Om du beställer ett nytt kök
tablad och andra tämligen standardmäsav en snickare och konstaterar att snickEtt nytt jättesteg

aren har valt en slägga som enda verktyg
för att lösa uppgiften – bör ansvaret för
det sorgliga resultatet utkrävas av släggan
eller snickaren?
Hofstadter får småle så mycket han
vill åt GT och dess uppenbara brister, och
jag rekommenderar sannerligen inte GT
som verktyg för de texter han ägnar sig
åt. Men medan Hofstadter småler tjänar
översättningsbranschen mycket tid och
pengar på att låta datorn sköta grovjobbet medan vi översättare får koncentrera
oss på det nödvändiga finliret!
Douglas Hofstadter ( född 1945)

är en välrenommerad och polyglott
forskare och författare samt professor i
kognitionsvetenskap vid Indiana University i Bloomington. Han är otvivelaktigt
en framstående och yrkesstolt översättare, men han befinner sig långt från
facköversättandets skitiga verkstadsgolv
där huvuddelen av jobbet görs. Han kan
förväntas ha så god förståelse för begreppet förståelse som över huvud taget är
möjligt. Dock skulle man kunna förvänta
lite större förståelse för var förståelse inte
kan förväntas.
Men jag håller med Hofstadter om att
MT (och däribland GT) ännu befinner
sig långt ifrån kulmen av sin utvecklingskurva, och vägen dit beskrivs troligen
bäst av just Hofstadters egen lag som han
presenterade 1979: ”It always takes longer
than you expect, even when you take into
account Hofstadter's Law.”
Björn Olofsson

Facköversättare, lärare i översättning vid
Stockholms universitet och chefredaktör för
Sveriges Facköversättarförenings tidskrift
”Facköversättaren”.
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SFÖ-konferensen 2018
– under Säpos beskydd
SFÖ:s konferenser förefaller vara jinxade av lord Voldemort eller någon
annan onämnbar lustigkurre. 2010 strandades många anmälda deltagare till
konferensen i Sundsvall på grund av askmolnet från den isländska
vulkanen Eyjafjallajökull (angående uttal hänvisas till Henrik Nilssons artikel
om isländska på sidan 12). 2016 skulle vi samlas i Umeå, och då havererade
Swedavias trafikledningssystem för norra Sverige. Och dagen innan årets
konferens i Lund inleddes blev det (för vilken gång i ordningen?) tågstopp
i solgasset på Södra stambanan.

D

e flesta var trots allt, med
varierande grad av dehydrering, på plats i Lunds Stadshall med kultig 60-talsarkitektur den 20 april – modiga
och oförvägna lyckades till och med avverka
den inledande stadsvandringen under redan
i april brännande sol (värre skulle det bli)!
SFÖ:s ordförande Loole Hagberg inledde
konferensen (programmet finns här),
varefter kommunfullmäktiges ordförande
Lennart Prytz välkomnade oss till Lund och
fysikern Emelie Hilner presenterade forskningsanläggningarna MaxLab IV och ESS
(European Spallation Source)som lockar
många internationella partikelforskare till
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Lund och ger en och annan översättare bröd
på bordet.
Mer betänksamt blev det när Tor Bergkvist diskuterade vårens buzzword GDPR
och vad det nya EU-direktivet betyder för
oss i översättningsbranschen. Sorgesamma
kommentarer av typ ”nu lägger jag fan av
med det här” hördes i publiken. Mer om
GDPR och vad vi
kan göra åt saken finns att läsa i artikeln på
sidan 10.
Årsmöte

Eftermiddagen ägnades i övrigt åt
SFÖ:s årsmöte, med Maria Gustavsson
vid klubban och Charlotte Sjögren vid

pennan. Mötet blev en tämligen stillsam
tillställning jämfört med minnesvärda år
då placeringen av ett komma kunde röra
upp himmel och jord. Antingen har vi
mognat eller blivit duktigare på kommatering!
Verksamheten befanns vara välskött
och ekonomin trygg. De senaste årens
långsamma minskning av medlemsantalet visar tecken på att plana ut och
möjligen vända. Vi är i en period där
många av föreningens tidiga medlemmar håller på att avsluta sina karriärer.
Nyrekryteringen består till stor del av
uppgraderade studentmedlemmar. En
viktig potentiell medlemsgrupp finns i

SFÖ-KONFERENS I LUND 2018
SFÖ:s nya ordförande
Elin Nauri-Skymbäck.

Ny och gammal
konferensgrupp.

Panelsamtal om maskinöversättning
under ledning av Mats Dannewitz
Linder.

SFÖ:s nyvalda styrelse.

tolkar till flyktingspråk, som med sina
ovanliga språkkombinationer får en
viktig roll som översättare efterhand som
flyktingarna etablerar sig i samhället.
Årsmötet 2017 gav styrelsen i uppdrag att
utreda möjligheten av att införa tolkar
som en ny medlemskategori i SFÖ.
Denna utredning pågår fortfarande.
Se notisen på sidan 29.
Styrelsens tre propositioner om
stadgeändringar diskuterades och bifölls.
De rör tid för utskick av årsmöteshandlingar, mandatperioder och suppleanter i
styrelsen. Detaljerad information finns i
de årsmöteshandlingar som skickades ut
från kansliet den 29 mars 2018.
Till ny ordförande för SFÖ valdes Elin
Nauri-Skymbäck. Hon kommer att leda
föreningens arbete i nära samverkan med
vice ordförande Sofia Malmgård, som
kvarstår i styrelsen utan omval. Styrelsens sammansättning i övrigt framgår av
årsmötesprotokollet som finns att ladda
ned från sidan Interna dokument.
Borgerlig bankett

På fredagskvällen förflyttade sig
sällskapet till AF-borgen, Akademiska
Föreningens festlokal med nationalromantikvarning och skottgluggar för
bågskyttar. FN:s säkerhetsråd råkade
hålla till i samma krokar, varför bågskyttarna för kvällen var ersatta av biffiga
farbröder med mörka glasögon och vita
korkskruvslockar i öronen. Utmärkt mat,
dryck och i synnerhet sällskap, som alltid
när SFÖ rockar loss! Uppskattad underhållning av Verklighetens folk !

Referatskonjunktiv och sånt ...

Morgonpigga samt intresserade av återgivning av tyskans referatskonjunktiv
i svenskan inledde lördagen redan kl. 9
med språkgrupper – övriga kunde välja
mellan att skriva effektivt för webben
med Anna Sandahl eller diskutera
juridiska spetsfundigheter och skadeståndsfrågor med Kent Engström.
Sistnämnda föreläsning underströk den
stora vikten av akustik och ljudinställningar – något som jag tidigare sällan
reflekterat över, men som med stigande
ålder och försämrad hörsel blir en avgörande aspekt.
En uppskattad programpunkt var
Mats Linders väl förberedda föredrag
om maskinöversättning och efterredigering, följt av en paneldiskussion om
den nya tekniken med företrädare för
språkföretagen Amesto, GlobalScandinavia, Languagewire och Semantix. Vad
vi kan konstatera är att språkföretagen
numera ser maskinöversättning som en
omistlig och fullständigt naturlig del av
sina arbetsflöden. De är däremot avsevärt mer betänksamma mot att enskilda
översättare tar hjälp av generella tjänster
som Google Översätt, bland annat för
att detta potentiellt är ett sekretessbrott.
Det är en dubbelhet som skulle kunna
orsaka en lika stor konflikt i översättningsbranschen som den idag nästan
bortglömda diskussionen om huruvida
ett TM ska levereras med översättningen eller ej. Redaktionen fröjdar sig åt
alla spännande artiklar som kommer
att genereras av den diskussionen samt

skrattade gott och rått åt Spexkvartetens
tolkning av tillvaron som barn till två
facköversättare (extremt allmänbildande om vi låter oss nöja med de goda
sidorna ...)
Konferensen avslutades med Översättarslam, där de erfarna översättarrävarna Anna Hermerén och Charlotte
Sjögren fick vrida och vända på varje
mening i en av båda översatt text, med
Sofia Malmgård som enväldig domare.
Slutsatsen blev att det finns flera sätt att
flå en katt, ett faktum som inte överraskar, men som understundom behöver
understrykas.
Vi i redaktionen skuddade Lunds stoft
av våra birkisar, skänkte en tacksamhetens tanke till konferensgruppen och ser
redan fram emot 2019 års konferens i
Södertälje 5–7 april 2019, med temat ”En
glokal värld”.
Björn Olofsson

Fakta

n Program för SFÖ-konferensen
2018

n Dokumentation från flera
programpunkter (logga in med
ditt SFÖ-lösenord)
n SFÖ:s årsmöteshandlingar 2018
n Protokoll från SFÖ:s årsmöte
2018
n Teaser inför 3-dagarskonferensen
i Södertälje 2019
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Festlokaler i Malmö och Köpenhamn som
väntar på att fyllas av festglada översättare!

Snart är det dags
för SLAM!
D

en 15 september är det
äntligen dags för översättare och tolkar från när och
fjärran att samlas i Malmö
för årets upplaga av den
populära nordiska konferensen SLAM!.
Talarna slipar på sina föredrag, sponsorerna och utställarna står i startgroparna och
exekutivgruppen för SLAM! 2018 lägger
sista handen vid förberedelserna. Allt för
att deltagare, utställare och sponsorer ska
få en så bra och matnyttig konferens som
möjligt och åka hem nöjda och fulla av
intryck.
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Det är naturligtvis viktigt att ha ett
brett och intressant program på en
konferens som denna men man får inte
heller glömma bort den sociala aspekten.
Deltagarna måste också få tillfälle att
mingla, stifta nya bekantskaper och återuppta kontakten med gamla vänner och
kollegor. Därför är de sociala aktiviteterna
på årets SLAM! valda med omsorg.
Vi drar igång redan på kvällen den 14
september med en välkomstmottagning
i en ovanlig miljö, nämligen på Arbetarmuseet i Köpenhamn. Där får vi först
bekanta oss med arbetarklassens liv på

1950-talet i Danmark genom ett flertal
interiörer från olika hem. Sedan bjuds
det på läckra danska smörrebröd och ädla
drycker innan det är dags att ta gratisbussen över Öresundsbron tillbaka till
Malmö.
Konferensen avslutas med festlig middag på Malmö Börshus. En delikat meny
utlovas för såväl allätare som vegetarianer.
Direkt från Amsterdam kommer kvällens
DJ Leoji för att spela upp till dans.
Vi ses i Malmö!
Nadja Chekhov
Ingrid Olsson

NYHETER

Tolkmedlemskap i SFÖ

S

om ni säkert minns
beslutade årsmötet 2017
att tillsätta en grupp för utredning av ett tolkmedlemskap i SFÖ. Ni kanske har
undrat vad som hände med detta beslut?
På grund av tidsbrist och oförutsedda
händelser har utredningen tagit lite läng-

re tid än planerat. Men nu är en grupp
bestående av motionsställaren Sirkka
Seppänen, sammankallande Ingrid
Simko samt Maria Gustafsson igång med
utredningen som kommer att presenteras
för styrelsen i god tid före nästa årsmöte.
Alla tre är verksamma som kontakttolkar
och Sirkka arbetar även som konferens-

tolk. Vi kommer att titta på de olika
aspekterna av att man förutom nuvarande medlemskapskategorier även inför
en möjlighet för den som enbart arbetar
som tolk att bli medlem i SFÖ.
Tolkgruppen
genom Ingrid Simko

Ny försäkringsförmedlare från 1 februari
Försäkringsutveckling Sverige AB är Sveriges enda fristående gruppförsäkringsförmedlare, helt inriktad på att utveckla och administrera
försäkringslösningar anpassade för småföretagare. Vi är duktiga på att
skapa försäkringslösningar, men den riktiga magin uppstår först när den
kombineras med SFÖ´s kännedom om sina medlemmars reella behov och
förväntningar.
Tillsammans med Sveriges facköversättarförening ser vi fram emot
att utveckla, förbättra och hitta nya försäkringslösningar som är speciellt
anpassade för att stödja och skydda medlemmarna och deras familjer.
Vi svarar gärna på frågor om samarbetet eller försäkringar.
Kontakta oss på tel 08-520 045 37 eller e-post sfoe@fuab.com

Krister Palin
Försäkringsförmedlare
krister.palin@fuab.com

Stefan Örljung
Försäkringsförmedlare
stefan.orljung@fuab.com
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NYHETER

Etiknämnden
n Vid årsmötet i Lund i april
2018 valdes nya ledamöter in i
Etiknämnden. Vid efterföljande
möte i Stockholm den 12 juni
konstituerade sig nämnden enligt
följande:
Nadja Chekhov, ordförande
Martin Mathiasen, vice ordförande
Eva-Marie Ek
Maare Ollin
Robert Williams
Etiknämnden kan nås på
etik@sfoe.se.
Nadja Chekhov

När fuktmätaren går
i taket och tangentbordet går i däck
n Häromveckan började min dator
uppföra sig egendomligt. Somliga
tangenttryckningar resulterade i
mycket konstigt beteende; t.ex. ledde blanksteget till att hjälpfunktionen öppnades (oavsett program);
andra tecken öppnade en ny flik i
webbläsaren eller gav egendomliga
teckensträngar. Datorn blev kort
sagt mycket svårhanterlig.
Elakartat virus? Men ett tangentbordsbyte undanröjde problemen
… en tid – sedan började det igen.
Jag bytte till den dammiga
reservdatorn för att lyfta den till
hygglig funktionsduglighet samtidigt som jag började förlika mig
med tanken att behöva ominstallera Windows i huvuddatorn. Men
si: reserven betedde sig likadant!
Alltså måste problemet ändå ligga
i tangentbordet – eller rättare sagt
båda tangentborden. Men – visade
det sig problemet var väderleken!
Värme och extrem fuktighet – luftfuktigheten vid Norrtälje sjukhus
hade uppmätts till 100 procent! Och
mycket riktigt: ytterligare ett tangentbordsbyte, till ett som hämtades
från den bastuartade – men torra –
vinden gav önskat resultat.
Summa summarum: Se upp med
luftfuktigheten! Och se till att alltid
ha en reservdator redo, med alla
produktionsprogram uppdaterade.
Mats Linder
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Terminologiskt
kaos
Som noterades i Facköversättaren nr 2 2018
kommer Terminologicentrum, TNC, att läggas ner
per den 31 december i år. Det är en konsekvens av
flera olika händelsekedjor:

E

fter att ursprungligen ha
velat slopa statsanslagen till
TNC beslöt regeringen att
från och med 2017 flytta hela
ansvaret för svenskt terminologiarbete till ISOF, Institutet för språk
och folkminnen, inklusive motsvarande
anslag. Terminologiarbetet skulle delvis
delegeras till TNC, och 2017 skickade
ISOF därför en summa motsvarande
tidigare TNC-anslag vidare till TNC. För
2018 har dock bara hälften så mycket gått
vidare – vilket framför allt beror på att
själva TNC har krympt till bara en liten
del av sin tidigare styrka.
Den krympningen beror i sin tur på en
utveckling som inleddes hösten 2016, då
SIS – delägare i TNC AB – övertog aktiemajoriteten (och även hade ambitioner
att bli enda ägare, vilket dock misslyckades). Det angivna motivet var att SIS tack
vare sina kontakter med 1 500 potentiella
nya TNC-kunder skulle kunna kompensera eventuellt sänkta statsanslag.
Dessförinnan hade på årsstämman
2016 en ny styrelse tillsatts, uteslutande
bestående av personal från SIS (tidigare
hade styrelsen representerat en bred
sakkunskap med personer från flera
olika sektorer). Sedan dess har några
TNC-anställda sagts upp och andra slu-

tat självmant; för närvarande återstår två
personer av ursprungligen nio. Av den
omfattande försäljningen av TNC-tjänster till 1 500 nya kunder har resultatet
blivit i stort sett noll. Däremot har SIS
inrättat en ny egen avdelning, Språk- och
terminologitjänster, som alltså tills vidare konkurrerar med TNC – och som leds
av TNC:s vd.
Framtiden: Omfattningen av ISOF:s
uppdrag är inte helt glasklar. Och framför allt har ett antal frågetecken uppstått vad gäller förvaltningen av TNC:s
immateriella och materiella egendom
men kanske i synnerhet hur ISOF ska få
tillgång till den kompetens som tidigare
fanns hos TNC men som nu till största
delen har skingrats.
Eftersom TNC:s arbete är av stort
värde och intresse för många facköversättare är tanken att vi ska gräva lite djupare
i både händelseutvecklingen hittills
och – framför allt – i hur framtiden kan
komma att se ut på detta område, inklusive vad regeringen har för avsikter (om
några).
Mats Dannewitz Linder

som under många år arbetade med bl.a.
terminologi på SIS, ISO och CEN
och som tycker att det är både roligt och
intressant

SFÖ-NYTT
Medlemsnytt

”Translators are like wine,
it takes time for them to
become good, and the
cheap ones only give you
a headache.”
Anonymous

Vi är nu 948 medlemmar!

Följande SFÖ-medlemmar
är nya eller uppgraderade.
Välkomna!
Tove Isaksson, Fullvärdig		
Ayse Dilek Yarar, Fullvärdig		
Freddie Engberg, Student		
Andrew Waterer, Fullvärdig		
Anna Chiara Wohl, Fullvärdig
Krister Lindblad, Intresse		
Melody Sefton, Associerad		
Tina Lundmark, Fullvärdig		
Anna Fotso Lundberg, Associerad		
Anna-Karin Andersson, Fullvärdig		
Johanna Fischer, Student		
Tomas Hedin, Fullvärdig		
Ulrica Högberg, Fullvärdig		
Lovisa Jakobsson, Intresse		
Christer Johansson, Associerad		
Maria Nilsson, Fullvärdig		
Christoffer Stuveback, Student		
Annica Söder, Intresse		
Marcus Unell, Intresse		
Vanja Vinter, Student		
Helena Ängsklint, Student		

Nästa nummer
Manusstopp
den 7 november
En ny välmatad pdf-tidning
kommer den 10 december.

Traduttore traditore av Helena Hellman
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Den
behornade
grodan
Moses, skulptur av Michelangelo Buonarroti, utförd 1513–1515,
basilikan San Pietro in Vincoli i Rom, Italien.

Eusebius Hieronymus Sophronius föddes på 340-talet e.v.t. i Stridon, en ort
som troligen låg nära Ljubljana i dagens Slovenien. Han nådde en för tiden hög
ålder och dog av naturliga orsaker i närheten av Betlehem i Palestina omkring
419/420 e.v.t. Enligt tveksamt dokumenterad tradition är hans dödsdatum –
enligt katolsk syn hans himmelska födelsedatum – den 30 september.

H

ieronymus hade ett minst
sagt innehållsrikt liv.
Hans resor, äventyr och
konflikter skulle kunna
fylla flera bokverk – och

gör det också.
Oavsett vad vi har för inställning till
kristendom, kyrkohistoria och helgonkult
måste vi objektivt konstatera att Hieronymus utförde ett storverk. Nya testamentet,
som endast förelåg i muntlig tradition,
började redan under det första århundradet
av vår tideräkning sättas på pränt, i huvudsak på grekiska. Den nya religionen fick allt
fler anhängare i det latinska språkområdet
och de grekiska texterna kom att översättas
av många som kände sig därtill kallade.
Versionsfloran blev minst lika rikhaltig som
dagens fan fiction kring Harry Potter. Påven
Damasus I beslutade att standardisering var
av nöden, och uppdraget gick till Hieronymus som ansågs vara en bildad karl – om än
en ovanligt grinig och grälsjuk tölp.

översatte Hieronymus större delen av NT från grekiska
till latin, ett uppdrag på närmare 150 000
ord. Efter en otvivelaktigt välförtjänt
paus tog han under perioden 390–405
itu med att översätta Gamla testamentet
från hebreiska/arameiska till latin – ytterligare 550 000 ord.
Uppdragsvolymen och språkkombinationen känns minst sagt överväldigande
även med dagens mått mätt, och det samlade resultatet, Versio Vulgata, ung. ”den
allmänna översättningen”, kom att stå sig
Under åren 383–384

32

facköversättaren 3 /18

i många hundra år – något som kan få oss
att begrunda vad det egentligen är för bäst
före-datum på våra översättningar …
inte trycktekniken förrän i 1400-talets slut och fram till
dess kunde dokument endast mångfaldigas
manuellt, en viktig uppgift för många av
medeltidens munkar. Som munkar inte är
mer ofelbara än folk är mest smög sig med
tiden en del fel in i Hieronymus storverk, fel
som kopierades generation för generation
och kompletterades med nya intressanta
fel, och troligtvis även med en och annan
avsiktlig modifiering. Även tidigare latinska
versioner av Bibeln kastade sin skugga över
kopieringsarbetet och det uppstod biblar
som var blandningar av Vulgata och äldre
versioner. En strålande illustration av
problemet finner vi i basilikan San Pietro
in Vincoli i Rom, där Michelangelo prytt
påven Julius II mausoleum med en jättestaty av Moses. Moses har just återkommit
från sitt möte med Herren på Sinai berg och
står inför sitt bångstyriga folk med lagen i
händerna, med en ledares hållning och med
glöd i blicken – samt med ett par präktiga
horn i pannan. Hornen beror nu inte på
att Michelangelo skulle ha velat antyda att
Moses hustru var honom otrogen, utan
de beror på ett fel i bibeltexten (2 Mos 34:
29–30) där ”strålglans” någonstans under
Som bekant uppfanns

resans gång, kanske redan i den hebreiska
texten, blivit till ”horn”. Om det möjligtvis

var vårt värderade skyddshelgon som lät
grodan passera innan han somnade över
sin skrivpulpet låter jag vara osagt.

St. Hieronymus, gravyr av Jacopo de'
Barbari, 1501/1504; National Gallery of
Art, Washington, D.C., USA. Hieronymus
brukar vara lätt att känna igen i konsten
genom att det oftast smyger omkring ett
lejon i bildens utkant. Varför Jacopo de'
Barbari i stället valde Musse Pigg som
attribut kan man fundera över …
Hur som helst kan vi vara överens om
att gamle Eusebius är ovanligt väl skickad som översättarnas skyddspatron, och
eftersom han av anledningar som det kan
finnas anledning att återkomma till även
är eventmakarnas beskyddare lämnar vi
med förtroende konferensgrupp 2019 i
Södertälje i St. Hieronymus vård.
Björn Olofsson

