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Elektronhjärnan till läsarens tjänst

Novembernumret 1959 av den amerikanska tidskriften Metal Pro- 

gress, som läses av bl.a. American Society for Metals mer än 30 000 
medlemmar, innehöll en ganska märklig artikel. Den var författad 
av Mrs. Marjorie R. Hyslop, en veteran inom sällskapets sekretariat 
och tidskriftens redaktion, som bl.a. under många år haft det främsta 
ansvaret för sällskapets mycket omfattande litteraturtjänst.

Artikeln meddelade med något av jubel i tonen att sällskapet nu 
kunde erbjuda industrien och medlemmarna en helt ny service. Den 
försöksverksamhet, som sällskapet i över fyra år bedrivit i samarbete 
med Center for Documentation and Communication Research vid 
Western Reserve University i Cleveland beträffande maskinell be
handling av tidskriftsreferat hade framskridit så långt att en nykon- 
struerad elektronisk databehandlingsmaskin stod färdig att besvara 
frågor. Till exempel — finns det något publicerat om olika orsaker 
till rälsbrott, om metoder att undvika väteupptagning vid titantill- 
verkning, om svetsning av titanlegeringar med upp till 10 % man
gan, om inverkan av silver på magnesiumlegeringars hållfasthet, om 
hur man mäter slaggers fluiditet mellan 1 150 och 1 40o°C, om kar
biderna i systemet järn—mangan—kol? — Och var står detta?

Fråga oss om allt, är vad artikeln egentligen går ut på. Och svaren 
skall komma fort. Maskinen granskar 100 000 till ett magnetband 
överförda kodifierade referat per timme och registrerar de referat 
som överensstämmer med den likaledes kodifierade frågan. Slutresul
tatet blir en liten bibliografisk förteckning på uppsatser med förfat
tarnamn, titel, tidskrift, årgång, häfte och sida samt ett kort referat.

I princip är det bara en sak maskinen inte kan göra. Den kan inte 
säga så här: av dessa tio uppsatser skall Ni studera nr 3 och 7 grund
ligt. De ger Er sannolikt allt Ni vill ha. Titta dessutom på bilder och 
tabeller i nr 1 och 8, det kan ge Er vissa kompletterande upplys
ningar. Däremot innehåller 2, 4, 6 och 10 ingenting som inte står i 
3 och 7. Tyvärr var Er fråga något för vagt formulerad och den 
kodifierade frågan blev därför inte tillräckligt skarpt avgränsad. Nr 
5 och 9 har därför kommit med på köpet, de har uppenbart ingenting 
med Er frågeställning att göra. — Det vore kanske för mycket begärt, 
att maskinen skulle befria oss från allt arbete. Det är mycket nog om 
den kan avlasta oss från mödosamt sökande i kartotek och register.108
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Under alla förhållanden är det här otvivelaktigt fråga om »elektron
hjärnan till läsarens tjänst».

Mrs. Hyslop underlåter att tala om vad det hela kostar. Tidigare 
visste man att Western Reserve fått ett anslag om 15 000 dollar per 
år sedan fyra år tillbaka från American Society for Metals och att 
detta anslag på hösten 1958 höjdes med femtio procent, allt för för
beredande arbeten. Mycket påpassligt har emellertid en annan stor 
amerikansk tidskrift, The Iron Age, skyndat sig att stilla vår nyfi
kenhet. I ett av sina decembernummer meddelar den att den av Ge
neral Electric byggda nya maskinen med beteckningen GE 250 kostar 
100 000 dollar och att man kan få prenumerera på kontinuerlig in
formation på ett begränsat specialområde för 300 dollar om året. 
Vad en enkel fråga kostar får man däremot inte veta, men det är ju 
rätt självklart att man inte besvärar maskinen om inte ett svar på 
den ställda frågan har ett visst värde.

Nu ligger väl den frågan nära till hands: lönar det sig? Metallurgi 
är ju dock ett ganska begränsat ämnesområde, och för övrigt, de som 
sysslar med järn och stål kan väl klara sig med något mycket mindre 
och enklare. Vad rör dem beryllium och zirkonium, ja, för den delen, 
vad rör dem aluminium, magnesium och koppar? Räcker inte de kon
ventionella metoderna för dem? Motsvarande frågor kan naturligtvis 
den ställa som sysslar med t.ex. lättmetall.

Att många tycker så, det har vi just fått ett slående bevis på. Ny
ligen har det kommit ett meddelande att det ärevördiga Iron & Steel 
Institute i London, som i likhet med American Society for Metals se
dan länge bedrivit en omfattande referattjänst, också har beslutat ut
öka sin service. Där går man en helt annan väg. Iron & Steel erbjuder 
nu 9 000 referat om året till ett pris av £ 90, tryckta på separata kort, 
och klassificerade efter det internationellt använda universella deci- 
malklassifikationssystemet. Det är så konventionellt som man kan 
begära, i själva verket precis samma slags service som Tekniska Lit
teratursällskapet i Sverige sedan tio år i något blygsammare omfatt
ning kunnat erbjuda den svenska industrien på basis av de referat, 
som utarbetas av Jernkontorets och Mekanförbundets litteraturtjäns
ter, av Statens Nämnd för Byggnadsforskning m.fl.

Att man nog i alla fall vill tro på att maskinell litteraturunder
sökning har framtiden för sig, beror bl.a. på att vad jag hittills sagt 
endast är en liten rännil i den störtflod av litteratur inom den rena 
naturvetenskapen, inom teknik, medicin och andra tillämpade om- 109
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råden som numera störtar över oss och som ökar i omfattning för var 
dag. Operation Syndafloden, som Carl Björkbom, Tekniska Högsko
lans överbibliotekarie, kallat denna företeelse. Inom områden där 
bokfloden är avsevärt större än på det metallurgiska ser man på ini
tiativet i Cleveland som en försöksverksamhet, a pilot plant, som 
man står färdig att tillämpa om den slår väl ut. Att intresset i Förenta 
Staterna är stort för detta projekt framgår av att National Science 
Foundation i dagarna beviljat Western Reserve University ett anslag 
av S 159 200 för fortsatta forskningar om systemets allmänna an
vändbarhet.

Ett enda exempel kan kanske räcka till för att åskådliggöra pro
blemets räckvidd. I Amerika utkommer en referattidskrift, som de 
flesta kemister betraktar som oumbärlig, Chemical Abstracts. Det är 
en föredömlig publikation med utförliga, väl genomarbetade referat 
och utmärkta register. Den omfattar kemi och kemisk industri och 
närliggande områden. För att underlätta det jättelika verkets an
vändning ger man ut tioårsregister. För närvarande är registret för 
åren 1947 till 1956 under utgivning. Det omfattar 19 volymer med 
sammanlagt 21 500 stora fintryckta sidor. Man kan här slå upp 
647 000 referenser efter författare, ämnesord, patentnummer och ke
misk formel. Ofta kan man finna en och samma referens på flera olika 
ämnesord. Registret har sammanställts av ett kartotek på 6 millioner 
kort. Detta gäller kemilitteraturen under en tioårsperiod, men hur 
utförlig Chemical Abstracts än är, kan man vara övertygad om att 
fullständig är den inte. Bland annat saknas åtskilligt av den mera 
svåråtkomliga ryska litteraturen.

För varje forskare, han må vara teoretisk fysiker eller syssla med 
tillämpad forskning på ett industrilaboratorium, gäller det att känna 
till vad andra gjort. Särskilt på de tillämpade områdena är detta 
utomordentligt svårt, men även inom den rena vetenskapen blir pro
blemet allt mer allvarligt. Av ålder är det ju biblioteken som skall 
ställa litteraturen till förfogande. Förr var bibliotekarierna enbart 
vårdare av litteraturen, kanske själva mest intresserade av gamla 
handskrifter och inkunabler. På franska kallas ju en bibliotekarie 
fortfarande conservateur. Men nu räcker det inte att endast ställa lit
teraturen till förfogande på begäran, bibliotekariernas arbetsuppgif
ter har blivit alltmera mångskiftande och innefattar bl.a. en omfat
tande aktiv service. Nya typer av bibliotek har kommit till vid forsk
ningsinstitut, vid vetenskapliga institutioner och inte minst inom in-110
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dustrin med nya befattningshavare — dokumentalister eller littera- 
turingenjörer — vid sidan av de egentliga bibliotekarierna. Dessa 
nya män och kvinnor har själva en naturvetenskaplig eller tek
nisk utbildning och kan därför kontinuerligt informera forskarna om 
vad som just publicerats på deras specialområden. De kan utföra de 
litteratursammanställningar som alltid föregår upptagandet av en ny 
forskningsuppgift och biträda vid de utredningar, som man alltid 
måste företa innan man sätter igång en ny tillverkning.

I Förenta Staterna har det sedan länge funnits utbildning på uni- 
versitetsplanet för denna nya yrkeskategori, man kan där ta ett Mas
ters Degree i Special Librarianship. I Sverige är utövarna av yrket — 
till vilka förf. kanske i all anspråkslöshet vågar räkna sig — autodi
dakter, ett förhållande som Tekniska Litteratursällskapet i viss mån 
sökt förbättra genom en rätt omfattande kursverksamhet.

Ffur goda de bibliografiska hjälpmedlen än är idag — och i själva 
verket är de visst inte lika bra på alla områden som inom kemin och 
metallurgin, som här valts som exempel — är det ofta svårt att hitta 
precis det man vill ha fram. Alltför mycket tid som kunde ägnats åt 
litteraturens utvärdering går åt för att finna den. I själva verket är 
man ofta tveksam om man lyckats finna det viktigaste, det enda man 
säkert vet är att man inte funnit allt. Här borde maskinsökning kunna 
medföra en betydlig förenkling och större säkerhet. Kanske kan jag 
lättast förklara detta med ett exempel.

Vi tänker oss att vi är ute efter information om analytisk be
stämning av väte i stål. Vare sig vi använder ett register eller ett kar
totek, vare sig materialet är ordnat efter uppslagsord eller klassifika- 
tionssystem, uppställer sig omedelbart frågan om vi skall söka under 
analys, under väte eller under stål. Bestämmer vi oss för väte återstår 
sedan frågan om den fortsatta sökningen skall ske under väte, analys 
av, i stål eller väte i stål, analys av. I själva verket finns det sex sätt 
att ordna de tre begreppen, sex permutationer. Naturligtvis kan man 
komma överens om en viss konvention vid klassificeringen, i det här 
fallet t.ex. att alltid sätta det ämne vars halt bestämmes först och den 
produkt som analyseras sist, men därmed är inte alla svårigheter lösta. 
Det kan hända att viktig information finns i uppsatser om gaser i stål, 
och en analysmetod finns kanske till och med beskriven i en artikel 
som huvudsakligen handlar om svalsprickor. Då gäller det att se upp 
och använda ett tillräckligt antal korsreferenser eller att klassificera 111
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på varje begrepp som uppsatsen innehåller information om. Annars 
kan informationen inte återfinnas.

Den institution, som torde ha gått längst i detta hänseende är 
Verein Deutscher Eisenhiittenleute, som har ett mycket stort referat
kartotek alfabetiskt ordnat efter uppslagsord. Det finns uppsatser 
som registreras under inte mindre än fyrtio olika uppslagsord i detta 
kartotek. På de flesta bibliotek har man inte möjlighet att gå så långt 
utan klassificerar efter bästa förstånd, och i fullt medvetande om att 
endast sådana uppgifter som man själv uppfattat som särskilt viktiga 
i framtiden kommer att kunna återfinnas i kartoteket.

Här erbjuder maskinsökningen uppenbara fördelar. Alla i en viss 
uppsats förekommande ämnen, egenskaper, framställnings- och be
handlingsmetoder etc. kan inbyggas i koden, som samtidigt kan ange 
att ett visst ämne är råmaterial, är föremål för framställning och be
handling eller för kemisk analys, eller är det ämne vars halt man be
stämmer vid analysen. Det kodifierade referatet utgör en översätt
ning till kodtecken av ett på ett slags speciellt telegramspråk avfattat 
referat och kan av maskinen också återställas till motsvarande klar
text. Konsten är att kodifiera såväl referatet som frågan lika, och i 
själva verket har utarbetande och omsorgsfull prövning av koden ut
gjort en väsentlig del av arbetet inom den arbetsgrupp vid Western 
Reserve University som ansvarat för förberedelserna för American 
Society for Metals nya litteraturtjänst.

Är frågan formulerad »bestämning av väte i stål» så skall alla rele
vanta referat komma fram, vare sig uppsatsen ifråga endast behand
lar detta ämne eller även bestämning av t.ex. syre och kväve. Även 
uppsatser som i första hand sysslar med svalsprickor eller med vätets 
diffusion i stål kommer med, om i dessa uppsatser analysmetoder för 
väte är beskrivna.

Nu säger kanske någon: »Det här låter ju mycket bra, men inte kan 
vi skicka frågor till Amerika i tid och otid. Förresten är det kanske 
inte så säkert att vi alltid är så intresserade att tala om för amerika
narna vad det är för frågor vi är intresserade av”. Här tillkommer då 
den stora fördelen att magnetbanden lätt och till ringa kostnad kan 
kopieras. Inget hindrar alltså att vi här i Sverige hyr en maskin, pre
numererar på en bandkopia och kodifierar våra egna frågor. Man 
kanske inte ens behöver hyra en maskin. Man kan hyra in sig i en 
existerande maskin som kan programmeras för koden ifråga.

Det torde väl ha framgått av vad här sagts, att den kod som an-112
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vänds i Cleveland är begränsad till ett relativt avgränsat tekniskt- 
vetenskapligt område, ett område inom vilket man kan förutsätta att 
forskarna önskar uttömmande specialinformationer. Detsamma gäl
ler den verksamhet som bedrives vid Centre de Documentation i Pa
ris, som tillhör Centre National de la Recherche Scientifique. Där 
behandlas den farmakologiska litteraturen maskinellt, dock enligt ett 
annat system med separata filmblad, där referensen och koden foto
graferats på var sin halva av bladet. Koden består av ett system av 
svärtade rutor. De relevanta filmbladen sorteras ut av maskinen och 
referenserna kopieras förstorade på ett fotografiskt papper.

Det finns flera institutioner som använder datamaskiner för doku- 
mentationsområdet, exempelvis Gmelin-Institut i Tyskland, det stora 
kemiska handboksförlaget. Man har nyligen påbörjat ett internatio
nellt samarbete och söker nu genomföra enhetliga kodningsprinciper. 
Därvid uppmärksammar man också önskvärdheten av att existerande 
databehandlingsmaskiner bör kunna programmeras för dokumenta
tionsarbete.

Ett större industriföretag kräver ju emellertid information på 
många olika områden, ögnar man på ett av de senaste häftena av de 
meddelanden, som litteraturtjänsten vid ett av våra största industri
företag sänder ut med täta mellanrum — det rör sig om ett för Sverige 
typiskt företag med omfattande såväl horisontell som vertikal integ
ration — så hittar man rubriker såsom: juridik, skatt, försäkring, 
skyddsteknik, teknisk hygien, belysning, atomreaktorer, elektriska 
installationer, frihandel, björk, flis, insektsmedel, operationsanalys, 
virkesmätning, arbetsstudier, datamaskiner, företagsledareutbildning, 
lönesystem. Detta är endast ett axplock bland sådana rubriker, som 
inte direkt syftar på de tekniska specialproblemen inom företagets till
verknings- och forskningsprogram. Det är klart att en så brett upp
lagd information måste lämnas av företagets egna dokumentalister, 
som är väl hemmastadda i företagets behov och intressen. Centrala 
litteraturtjänster, med eller utan mekaniska och elektroniska hjälp
medel, har nog föga att erbjuda företagsledaren och de administrativa 
avdelningarna, det är främst forskarna som har nytta av dem.

Den gjorda uppräkningen kanske kan bidraga till att öka respekten 
för de företagsbibliotek, som måste betjäna båda kategorierna.

Vi stöter här på konflikten mellan universalitet och specialisering. 
Det kan då vara lämpligt att gå tillbaka litet i tiden och för ett ögon
blick lämna elektronhjärnan åt sitt öde. 113
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I staten Massachusetts finns en liten stad som heter Amherst. Den 
är mycket liten, 1930 uppgick invånarantalet inte till mer än 6 000 
personer. Men där finns i alla fall ett college, som grundades för så 
länge sedan som 1821. Vid detta Amherst College verkade på 1870- 
talet som biträdande bibliotekarie en något över tjugoårig man, som 
hette Melvil Dewey. Han kom på idén att utarbeta ett system för att 
klassificera bibliotekets bokförråd. Det var ett ganska enkelt system, 
som inte gick vidare mycket i detalj. I den första upplagan, som kom 
ut 1876 sedan Dewey prövat systemet i tre år vid sitt bibliotek, om
fattar själva klassifikationen inte mer än tolv sidor. Huvudindelning
en byggde på Francis Bacon’s »Advancement of Learning», som gavs 
ut i London år 1605 och detaljerna bestämdes helt av den dåvarande 
omfattningen av undervisningen vid Amherst College. Under sådana 
omständigheter är det ju rätt märkvärdigt att systemet skulle göra 
honom berömd. Egentligen skulle han nog hellre ha velat bli berömd 
för något helt annat, han blev nämligen senare apostel för en radikal 
och högst originell nystavning av engelska språket. Den lyckades han 
emellertid aldrig intressera det amerikanska folket för.

Att Dewey Classification, nu med en omfattning av två tjocka vo
lymer, idag används vid de flesta amerikanska folkbibliotek beror 
på att det var det första konsekvent genomförda decimalsystemet. 
Huruvida Dewey kan betraktas som uppfinnare av decimalklassifika- 
tionen är omtvistat. Han var i alla händelser den som först insåg sys
temets fördelar. Här behöver inte decimalsystemets principer och an
vändning förklaras. Dess framgång talar för sig själv.

Låt oss nu ett ögonblick vända oss till ett annat land, Belgien. På 
1890-talet fanns i Bryssel två advokater, Otlet och La Fontaine. Den 
förre var utomordentligt intresserad av litteraturproblem och han 
lyckades också intressera sin vän La Fontaine för sina mycket vitt
gående planer. La Fontaine är annars mest känd som fredskämpe och 
fick 1913 Nobels fredspris.

Otlet och La Fontaine bildade tillsamman Institut de Bibliographie 
med uppgift att centralt registrera all världens litteratur. Dock inte 
tidskriftsuppsatser utan tills vidare endast boklitteraturen. Allt efter
som åren gick, samlades allt mera oöverskådliga mängder av kort i 
Bryssel, men första världskrigets påfrestningar kunde företaget inte 
överleva. Om korten finns kvar idag, så är det i alla händelser ingen 
som använder dem. Ett bestående resultat fick ändå Otlets arbete: 
universella decimalklassifikationssystemet, UDK. Och här kommer114
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Dewey åter in i bilden. Det var på hans system som Otlet kom att 
kasta blickarna, när han fann, att man måste klassificera de växande 
korthögarna. Så lades grunden till det mycket detaljerade och mycket 
flexibla system för klassifikation av all världens vetande som UDK 
i dag utgör. Mycket ofullkomligt förvisso och i behov av ständig för
bättring. Numera är det Fédération Internationale de Documentation, 
en direkt avläggare av Otlet’s Institut de Bibliographie, som har hand 
om systemet, och i det ständiga revisionsarbetet deltar osjälviska en
tusiaster i hela världen, bland dem inte minst medlemmarna i Tek
niska Litteratursällskapets energiska UDK-nämnd, som just fått en 
ny svensk upplaga av systemet tryckfärdig.

Men varför tala om UDK-systemet, här skulle det ju vara fråga 
om elektronhjärnor? Jag nämnde nyss universalitet och specialisering. 
Man kunde också säga information på djupet och på bredden, eller, 
kanske något tillspetsat, information för forskare och för bruksdispo
nenter. För detaljinformation om allt nytt på ett litet specialområde 
kommer elektronisk sökning nog att bli framtidens melodi. Men det 
finns ofantligt mycket allmän information, som vi med största lätthet 
finner på två eller fem minuter i ett medelstort kartotek klassificerat 
enligt UDK. Eller något annat system om man föredrar det. Alltså, 
den elektroniska sökningen kommer aldrig att göra de äldre, konven
tionella systemen onödiga.

Otlets försök att i ett kartotek samla uppgifter om all världens 
boklitteratur visade sig i längden ogenomförbart. Utvecklingen har i 
fortsättningen gått specialiseringens väg och det är ju självklart, när 
det gäller referat av den enorma tidskriftsfloden. Man har referat
organ för fysik, kemi, atomteknik, elektroteknik, metallurgi osv. Men 
det finns ett undantag, Ryssland. I Moskva finns en enorm dokumen
tationscentral, som omfattar hela vetenskapen och tekniken och som 
har en högst betydande medarbetarstab. Men även här förekommer 
en specialisering såtillvida, att referaten inom olika fack publiceras i 
olika serier.

Specialiseringen är enbart av godo, värre är det med dubbelarbetet. 
För några år sedan tog jag mig för att undersöka hur många av origi
naluppsatserna i en årgång av Jernkontorets Annaler — med undan
tag av gruvuppsatserna, som refereras i särskilda organ — hade re
fererats i fem referattidskrifter: Chemical Abstracts och Metals Re- 
view i Amerika, Journal of the Iron and Steel Institute i England, 
Stahl und Eisen i Tyskland och Bulletin ddnformation Sidérurgique 115
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i Frankrike. Resultatet var angenämt för mig som redaktör, men kan
ske mera betänkligt ur allmän synpunkt. I medeltal hade uppsatserna 
refererats på tre håll, ingen var helt förbisedd och ett par hade refe
rerats av alla fem tidskrifterna. I sistnämnda fall hade sålunda tre 
referenter på samma språk gjort oberoende referat av artiklarna. Nu 
är det kanske i vårt fall inte så farligt med dubbelarbetet, alla refe
renterna bygger på våra fylliga engelska sammanfattningar, som ger 
alla möjligheter att lätt skriva ett långt, informativt, eller ett kort, 
indikativt, referat allt efter önskan.

Samtidigt visade en omfattande undersökning i Norge att en hel 
rad norskspråkiga tidskrifter med originaluppsatser inom olika äm
nesområden så gott som helt förbisetts av de internationella referat
organen. Det sistnämnda förhållandet är givetvis mycket mera be
tänkligt än dubbelarbetet och ett bevis bland många på ojämnheten 
i det internationella referatarbetet.

Säkert skulle förhållandena avsevärt förbättras om varje tidskrifts- 
redaktion satte sin ära i att trycka referat eller sammanfattningar till 
alla uppsatser, som har mer än rent lokala pretentioner, på något och 
helst flera av de stora språken. Flera, ja gärna det, men vilka? För 
inte så många år sedan skulle det vara självklart att säga engelska, 
franska och tyska. Idag är svaret utan minsta tvekan engelska och 
ryska. Det dröjer antagligen inte så länge innan det blir lika självklart 
att säga engelska, ryska och japanska. Och kinesiskan skymtar redan 
i bakgrunden. Det är ganska hemska framtidsperspektiv, men vi 
måste inse, att det skrivs en hel del värdefullt även utanför Västeu
ropa och Amerika. Vill vi förmå ryssarna att underlätta översikten 
av deras enorma tidskriftslitteratur med hjälp av referat på engelska 
så måste vi i västerlandet göra en motsvarande prestation. Det inser 
man i Amerika, åtminstone inom National Research Council och 
andra ledande vetenskapliga kretsar.

Vi har härmed kommit in på språkfrågan, och den är nog i närva
rande stund den viktigaste och mest svårlösta inom hela dokumenta- 
tionsområdet. Även här dyker eiektronhjärnan upp, men först skall 
jag försöka ge en något vidare bakgrund till problemet.

Den tid är ju inte så långt avlägsen — ett par hundra år — när alla 
vetenskapsmän skrev på latin och sålunda utan svårighet förstod var
andras skrifter. Den idylliska tiden är oåterkalleligen förbi, national- 
språken har trätt i förgrunden. Här i Sverige är vi inte värre behäf
tade med chauvinism än att våra naturvetenskapsmän genomgående116
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skriver på engelska, tyska eller någon gång franska, och detsamma är 
förhållandet med många tekniska författare. Själva läser vi ju littera
tur på dessa språk, ofta är det visserligen knaggligt med franskan, 
och inbillar oss därför lätt att andra gör likadant. Men är det så?

För något över ett år sedan besökte jag ett forskningsinstitut nära 
Chicago, som tillhör en av de större amerikanska stålkoncernerna. De 
hade ett rätt stort bibliotek med många tidskrifter. Av dessa var fem 
på andra språk än engelska. Det var Stahl und Eisen, Revue de Mé- 
tallurgie och en annan fransk tidskrift, den ryska Stal’ och — Jern
kontorets Annaler. Jag frågade bibliotekarien hur mycket dessa tid
skrifter utnyttjades. Svaret blev: det är ingen som läser dem, vi litar 
på Brutcher’s översättningar. (Brutcher är en firma i Californien som 
sedan 20 år gör översättningar, särskilt på det metallurgiska området, 
av uppsatser på olika språk, som de tror är av intresse för industrin.) 
Jag fick det intrycket, att för de flesta amerikanska forskare var det 
just ingen skillnad mellan tysk, fransk, rysk, japansk och kinesisk lit
teratur. Det kunde alltsammans lika väl ha varit mesopotamiska. Kan
ske är mitt intryck ensidigt och vilseledande, men jag har belägg från 
England som pekar i samma riktning. Där kan man ju franska rätt 
bra, men jag tror att det är signifikativt, att de tre sista listorna på 
översättningar från British Iron and Steel Industry Translation Ser
vice innehåller följande antal översättningar till engelska från olika 
språk: tyska 17, ryska 5, tjeckiska 5, franska 4, svenska, japanska och 
kinesiska vardera 1.

Annars är det ryskan som dominerar intresset. Den första sputniken 
blev ju en chock för det amerikanska folket. Så småningom upptäckte 
man, att om man följt med den ryska litteraturen bättre, så skulle det 
inte ha blivit någon chock. Just nu läggs det ner stora kostnader och 
ett enormt arbete på att översätta viktigare ryska tidskrifter från 
pärm till pärm. På det metallurgiska området översätts i Amerika två 
stora tidskrifter och en referattidskrift, delvis med hjälp av bidrag 
från National Science Foundation och Atomic Energy Commission. 
I England har Iron and Steel Institute börjat ge ut en engelskspråkig 
upplaga av StaP. Samtidigt har olika översättningstjänster intensifie
rat sin verksamhet.

Även på översättningsområdet har databehandlingsmaskiner börjat 
tas i bruk, såväl i Sovjetunionen som i Förenta Staterna. Plär ställs 
det magnetiska minnet på avsevärt större prov än vid litteratursök
ning. I och för sig är det inte så oöverkomligt att översätta ord för 117
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ord. Man behöver bara bygga in ett lexikon i en maskin av lämplig 
typ, så kan den bringas att översätta. Men resultatet blir högst be
drövligt. Substantiven går väl an, de viktigaste orden, fackuttrycken, 
har ju en väl definierad betydelse. I andra fall är ju betydelseskift
ningar vanliga. Prepositionerna vållar särskilda svårigheter på grund 
av de stora olikheterna mellan språken, överhuvud är skillnaden mel
lan de syntaktiska grundelementen i språken oerhört stor och måste 
bli föremål för en mycket ingående forskning innan man når målet. 
Det är här faktiskt fråga om en ny typ av språkforskning, och de som 
sysslar med den väntar sig nog att verkligt goda mekaniska översätt
ningar först skall kunna göras om några tiotal år.

Samtidigt som denna långsiktiga forskning pågår, sysslar man emel
lertid redan med praktiska översättningsförsök. En forskargrupp vid 
Georgetown University i Washington D.C. har sålunda kommit gan
ska långt när det gäller översättning av organisk kemi från ryska till 
engelska. Man har här kommit åtminstone en liten bit längre än till 
den rena ord-för-ord-översättningen. Organisk kemi bör också vara 
ett för maskinöversättning lämpligt område. Ofta är det ju så att säga 
fråga om kokboksspråk: man tar det och det, gör så och så, får det 
och det med dom och dom egenskaperna. Oerhört mycket svårare är 
det självfallet att översätta en text som innehåller vägda omdömen.

Vid Georgetown skrivs den text som skall översättas in i maskinen 
på ett tangentbord och resultatet kommer fram i form av en maskin- 
skriven text. Den är ytterst svårläst för en vanlig människa, men man 
påstår att den som känner maskinens idiosynkrasier lätt kan göra 
texten läsbar. Och fort går det, maskinen skulle, försäkrades det på 
hösten 1958, inom en kort tid kunna sysselsätta tio maskinskriverskor 
samtidigt och få fram ca 20 000 ord i timmen.

Man ställer sig onekligen frågande: Är det inte enklare att folk lär 
sig språk? Ja kanske för oss om det gäller engelska, franska och tyska. 
Men ta och bläddra ett slag i en japansk tidskrift! Då förefaller det 
kanske rimligare med ett gemensamt vetenskapligt språk som alter
nativ till översättningsmaskinerna, en ersättning alltså för det gamla 
latinet. Men vilket språk?

Med det ovan sagda har jag velat sätta in ett par relativt nya an
vändningar av de elektroniska datamaskinerna i deras sammanhang, 
som hjälpmedel att bemästra den överväldigande flod av teknisk och 
vetenskaplig litteratur, som hotar att dränka oss, men som vi måste 
utnyttja.


