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www.filmweb.no/smn

Jalla Jalla er regissert av Josef Fares, og filmen har vunnet mange priser, bl.a. som beste nykommer under U.S. Comedy Arts Festival. 
Kilde: Memfis Film/Sandrew Metronome Norge
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Våren 2000 hang det kinoplakater med ordene «Jalla! 
Jalla!» rundt omkring i hele Norge. Det var tittelen på 
en film laget av Josef Fares, en 24 år gammel svensk-
libanesisk regissør som flyktet med sin familie fra det 
krigsherjede landet Libanon til Sverige da han var ti 
år gammel. Jalla er et arabisk slanguttrykk som betyr 
noe slikt som «Kom igjen!» – eller på svensk: «Raska 
på!» Med denne filmen er jalla blitt en del av det 
norske språket. Jalla er i alle fall blitt en del av det 
som kalles kebabnorsk, denne frodige blandingen av 
norsk og ulike fremmedspråk, blant annet arabisk.

Jalla, jalla! Kom igjen! Lær arabisk! Du lurer kanskje 
på om arabisk er et språk du har lyst til å bruke tid 
på? Er det verdt slitet? Svaret er et rungende JA! Velger 
du arabisk nå, kommer språket til å åpne mange 
dører inn i en spennende og – ikke minst – stor 
verden. Jeg lover deg dette: Du blir et klokere 
menneske når du oppdager hvor utrolig mye du 
vinner på å lære arabisk etter hvert som du greier å 
knekke «den arabiske koden». Hva denne koden går 
ut på, får du vite mer om i dette heftet.

Investerer du et par–tre år på skolebenken, har du 
lagt grunnlaget for noe som vil vise seg å ha mer 

verdi enn diamantene og juvelene som røverkongen 
Ali Baba greide å samle sammen gjennom et helt liv! 
Arabisk er intet mindre enn et sesam sesam-språk 
som vil hjelpe deg å åpne dører og porter og rive ned 
gjerder inn til den store, mangfoldige, fargerike og 
mektige arabisktalende verden. Ordet sesam kommer 
for øvrig fra det arabiske simsim, som er navnet på et 
lite frø man bruker i bakverk og i salater.

Kanskje kan du noen arabiske ord allerede? Det som 
er helt sikkert, er at du garantert kan mange arabiske 
ord som du ikke visste var arabiske engang! Du har 
kan hende vært på besøk eller på ferie i et land der 
folk snakker arabisk? Eller kanskje du er blant de 
heldige som er omgitt av arabisk hjemme? Du kan 
kanskje forstå en hel mengde arabisk, eller til og med 
snakke en god del arabisk til daglig med dine søsken 
og foreldre, men du har muligens aldri helt fått 
dreisen på de vakre bokstavene og ordene? Arabiske 
bokstaver snirkler seg i fine buer og elegante streker 
og er som nydelige tegninger. Det er i alle fall slik 
mange kunstnere og arkitekter i mer enn tusen år har 
sett på arabiske bokstaver og arabisk språk. Dette har 
gjort poesi og kalligrafi (skjønnskrift) til to store 
kunstarter i den arabiske og muslimske verden. 

 JALLA! JALLA! LÆR ARABISK!
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I mer enn tusen år har europeere vært på 
oppdagelsesferd i området der arabisk er utbredt, og 
som de kalte for Orienten, det vil si Østen. Europeernes 
inntrykk og opplevelser er skildret i historiebøker, 
romaner, malerier og fotografier som den dag i dag 
påvirker hvordan vi som bor i Vesten ser på den arabisk-
talende verden. Det er litt rart å tenke på hvordan 
europeere, særlig franskmenn og engelskmenn for 
hundre år siden, beskrev og gjenga bilder av den 
arabiske verden som om den var veldig fremmed og 
eksotisk i forhold til den europeiske verden. Det rare 
ved forestillingen er at det allerede tidlig på 700-tallet, 
altså for mer enn 1300 år siden, bodde tusenvis av 
arabisktalende mennesker (kalt maurere) i Andalucía, 
den sørligste delen av dagens Spania. Arabisktalende 
europeere har med andre ord bodd og levd midt i 
Europa i mange hundre år! Araberne grunnla her et 
muslimsk rike som på sitt største strakte seg over 
nesten hele dagens Portugal og Spania. Riket blomstret 
i mange hundre år, men tok slutt i 1492 da Granada falt 
og den kristne gjenerobringen av Spania (kjent som la 
reconquista) førte til at muslimer og jøder måtte forlate 
landet. 

Ikke ulikt det vi opplever i forbindelse med vår tids 
globalisering, der mange som er født utenfor Europas 
grenser, har funnet veien hit, opplevde Europa også en 
«multikulturell» oppblomstring som følge av den 
smeltedigelen av språk og kulturer som preget 
kontinentet særlig mellom år 800 og 1300. Boken Leo 

Afrikaneren av den fransk-libanesiske forfatteren Amin 
Maalouf gir et spennende bilde av maureren Hassan 
og hans liv på denne tiden.

I dag finner vi rike spor etter disse årene i fabelaktige 
byggverk og byer, for eksempel slottet Alhambra i 
Andalucía, og i steds- og personnavn rundt det sørlige 
Middelhavet. Alhambra betyr «den røde», noe som 
gjenspeiler de rosarøde steinene som slottet er bygd 
med. Hambra er den spanske omskrivingen av det 
arabiske ordet hamra, som betyr «rødt». Gibraltar 
kommer av jabal Tariq – «Tariqs fjell». Tariq var hærfører 
for maurerne. Og navnet til den spanske filmregissøren 
Pedro Almodovar tyder på at han er etterkommer av 
mauriske spanjoler. Spanske ord og navn som begynner 
med al-, er for det meste opprinnelig arabiske ord – al- 
er nemlig bestemt artikkel på arabiske substantiver. 
Direkte oversatt til arabisk ville Almodovar bety noe i 
retning av «den runde» fordi det kommer fra ordet 
mudawwar, som betyr «rund».

Arkitektur og arabisk kalligrafi i skjønn forening i Alhambra.                                               
Kilde: Robert Harding / Masterfile / SCANPIX

 EUROPA OG ORIENTEN
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Hav og båter i Beirut. Middelhavsområdet omfatter arabiske og europeiske byer og havner med mange likhetstrekk. 
Kilde: Wenche Marie Jacobsen
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 ARABISK – ET VERDENSSPRÅK

Språk er makt, sies det. Arabisk er et av De forente 
nasjoners (FN) seks offisielle språk ved siden av 
engelsk, fransk, spansk, russisk og kinesisk. At et 
språk er offisielt, betyr at de fleste dokumentene og 
alle taler i FN automatisk blir oversatt til dette språket. 
Hvis en taler i FN ønsker å bruke et annet språk enn 
de offisielle, må han eller hun selv sørge for 
oversettelsen.

Makt er en av de viktigste årsakene til at arabisk 
spredte seg til flere områder etter år 650. Dette samme 
kan i stor grad sies å gjelde utbredelsen av latin i 
oldtiden og spansk mellom 1500 og 1700. Også 
engelsk er et slikt maktspråk, som nå brer seg som 
vår tids globaliserte standardspråk. Et maktspråk blir 
over tid til et lingua franca, det vil si at det fungerer 
som felles språk for folk som ellers ikke hadde kunnet 
snakke med hverandre. I dag er arabisk et slikt lingua 
franca, blant annet fordi det er religionen islams 
språk. I tillegg til at arabisk tales som morsmål av ca. 
300 millioner innbyggere i arabiske stater, er det 
religiøst fellesspråk for rundt 1,3 milliarder mennesker. 
Mer enn tjue prosent av verdens befolkning har islam 
som sin religion og har derfor på et eller annet vis 
også tilknytning til det arabiske språket. Av den grunn 
er det knyttet en del prestisje til det å tilegne seg 
arabisk.
                                                                                      

Historien om arabisk som verdensspråk starter etter 
år 632. Inntil den tid var arabisk begrenset til Den 

Romersk teater i byen Bosra i Syria. Dette ble bygget i antikken og 
dagens ruinområde står på Unescos World Heritage List. Kilde: Robert 
Harding / Masterfile / SCANPIX 

arabiske halvøy og nærliggende områder. Erobringene 
av nye landområder hadde som formål å spre islams 
budskap og å få tilgang til rikdom og makt. Det førte 
til at mesteparten av befolkningen konverterte til 
islam, og til at ulike folkegrupper etter hvert forlot 
sine opprinnelige morsmål (for eksempel arameisk 
og koptisk) til fordel for arabisk. Noen hundre år etter 
de første muslimenes erobringer var arabisk blitt 
morsmålet til store deler av befolkningen i det 
området vi i dag kjenner som Midtøsten og Nord-
Afrika. Mens islam spredte seg langt østover, stoppet 
utbredelsen av arabisk omtrent ved grenseområdene 
til Persia (dagens Iran) i øst og Tyrkia i nord. Også der 
arabisk stort sett slo rot, beholdt imidlertid noen 
folkegrupper sitt morsmål, noe som har gjort at 
tospråklighet finnes i stater som Algerie og Marokko 
(der berberspråk er utbredt), og Irak, Syria og Libanon 
(der bl.a. kurdisk og armensk er utbredt).
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Fra år 650 og fram til begynnelsen av 1500-tallet 
hadde det muslimske riket ulike sentre i vekselvis 
Damaskus, Bagdad, Andalucía i det sørlige Spania og 
Kairo. Fra år 1500 og fram til utgangen av første 
verdenskrig i 1919, altså i over fire hundre år, dominerte 
osmanerne (også kalt ottomanerne), som hadde 
hovedsete i Istanbul. Det var særlig under osmanerne 
at islam som religiøs tro spredte seg østover mot 
Kaukasus og ble utbredt i Turkmenistan, Kasakhstan, 
Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan, og til Øst-
Europa, der vi finner europeere med islamsk tro blant 
annet i Bosnia-Hercegovina, Albania og Kosovo-
provinsen.

I kartet over utbredelsen av arabisk i verden kan du se 
de tjue landene der arabisk er utbredt som morsmål, 
og der det er offisielt nasjonalspråk, og de andre 
landene der arabisk er utbredt fordi det er religionen 
islams språk.

Kartet viser utbredelsen av arabisk som førstespråk i «kjerneområdet», 
det vil si Midtøsten og Nord-Afrika, der arabisk er offisielt førstespråk. 
Grønn farge indikerer at arabisk er det eneste offisielle språket, mens 
blått viser at arabisk er ett av flere offisielle språk.                                                               
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Arabic_speaking_world.png 
GNU fri dokumentasjonslisens: http://no.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:GNU_FDL 

Kartet viser den muslimske verden der arabisk praktiseres som liturgisk, det vil si religiøst, språk. Kilde: TheGreenEditor, http://en.wikipedia.org/wiki/
File:World_Muslim_Population_Map.png, CC-lisens: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en 
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 NORGE OG DEN ARABISKTALENDE VERDEN

Norge og arabiskspråklige stater har samarbeidet på 
ulike måter. Inspirasjonen og samarbeidet har gått 
begge veier på områder som kunst og kultur, olje- og 
gassøkonomi samt diplomati.

Thorbjørn Egner og modellen av Kardemomme by som fikk som fast 
adresse i Kristiansand Dyrepark. Kilde: Frode Pedersen / SCANPIX

KARDEMOMME BY – OPPRINNELIG EN 
ARABISK BY

Ja, det var vi som røvet skatten
på den spanske gullfregatten
som ble tatt i femten-atten
vest for Mogador!

Du kjenner muligens igjen denne sangen? Mogador 
er det tidligere navnet på havnebyen Essaouira som 
ligger på nordvestkysten av dagens Marokko, der det 
var utstrakt sjørøvervirksomhet mellom 1100- og 
1500-tallet. Den folkekjære barnebokforfatteren 
Thorbjørn Egner lagde sangen om Kaptein Sorte Bill 
etter at han besøkte Marrakesh og Essaouira i 

Marokko i 1949. Egner tegnet og forfattet sitt eventyr 
om Folk og røvere i Kardemomme by basert på sine 
inntrykk av de vakre rosarøde og okergule bygningene 
han så. «Jeg hadde lenge hatt i tankene, og ofte 
tegnet på papiret, en liten fantasiby med et høyt tårn 
og små hus omkring – og palmer og byport og esler i 
gatene – inspirert av inntrykk fra små landsbyer i 
landene rundt Middelhavet», skriver han i sin 
selvbiografi Thorbjørn Egner – et selvportrett. Og han 
fortsetter: «Jeg fikk lyst til å befolke byen med vennlige 
mennesker, for vennlige mennesker er lettest å ha 
med å gjøre – også i bøker. Og slik ble Kardemomme by 
til.» (Les mer på nettsiden til Kristiansand dyrepark: 
http://www.dyreparken.no/Kart-parkinfo/Kardemomme_
by/Thorbjorn-Egner-og-Kardemomme-by/)

OLJE OG GASSEVENTYR PÅ TO 
KONTINENTER
En kjent arabisk figur i norsk versjon er den styrtrike 
oljesjeiken Ben Redic Fy Fazan i Ivo Caprinos og Kjell 
Aukrusts folkekjære dokkefilm Flåklypa Grand Prix fra 
1975. I filmen er sjeik Fy Fazan på ferie i traktene til 
sykkelreparatør og bygdeoriginal Reodor Felgen. 
Felgen bor sammen med optimisten Solan Gundersen 
og pessimisten Ludvig. Sjeiken sponser byggingen av 
racerbilen Il Tempo Gigante mot at Reodor bruker olje 
fra Fy Fazans oljeselskap Aladdin Oil, noe som gjør 
det mulig for de norske bygdeoriginalene å delta i – 
og vinne – århundrets billøp.
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Nordmenn fikk riktignok drahjelp av sjeik Fy Fazan i 
1975, men i dag er det nordmenn som selv hjelper til 
og bidrar med å bygge opp flere arabiske staters olje- 
og gassrikdom. I gulfstaten Qatar ble verdens største 
gassutvinningsanlegg bygget med norsk ekspertise, 
og nå driver det norske moderselskapet Statoil fored-
ling og utvikling av gass, olje og aluminium i flere 
arabiske land, deriblant Algerie, Egypt og Saudi-Ara-
bia, i tillegg til Qatar. Statoil informerer på sine nett-
sider at «Midtøsten er et av områdene [selskapet] 
vurderer som interessant med tanke på fremtidige 
forretningsmuligheter». Kanskje du finner en spen-
nende jobb der hvis du kombinerer språk og realfag?
  

                                                                                                             
Doha, Qatar. Før Qatar ble kjent for sin olje og gass, var dykking etter 
perler og handel med perler en viktig inntekstkilde for landet. Kilde: 
Harald Pettersen / STATOIL 

NORGE I MIDTØSTEN
Norge har lang tradisjon for bistand og innsats av 
fredsbevarende styrker i regi av De forente nasjoner 
for å demme opp mot konflikt og krig i Midtøsten. 
Allerede i 1956 tjenestegjorde nordmenn som FN-
soldater etter Suez-krisen, som oppsto mellom Egypt 
og Israel. Norge har gitt bistand og deltatt i 
fredsbevarende styrker i Jemen, De palestinske 
områder, Irak og Kuwait. Den mest omfattende 
innsatsen har imidlertid vært engasjementet i 

Libanon, der mer enn 20 000 norske menn og kvinner 
tjenestegjorde mellom 1978 og 1998 og dermed bidro 
til å dempe konflikten i regionen. På grasrotplan har 
norske helsearbeidere siden 1978 gjort en enorm 
frivillig innsats i krigsherjede områder i Midtøsten 
gjennom Norwegian Aid Committee (NORWAC). Vi så 
det sist da legene Mats Gilbert og Erik Fosse hjalp 
palestinere under Gaza-krigen ved årsskiftet 2008–
2009. Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp er også 
norske organisasjoner som er aktive med bistand i 
Midtøsten.

Oslo-avtalen, som ble inngått mellom Israel og Den 
palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) og 
undertegnet i Washington D.C. i september 1993, har 
gått inn i historien. Avtalen sees på som historisk 
fordi de to stridende partene anerkjente hverandre 
for aller første gang siden stridighetene startet for 
alvor rundt 1945. Norske diplomater, deriblant Norges 
daværende utenriksminister Johan Jørgen Holst og 
Mona Juel, spilte en sentral rolle sammen med blant 
andre Terje Røed Larsen under hemmelige for-
handlinger forut for avtalen. 

Eventyrsamlingen 1001 natt er vandrehistorier 
som kom fra India via Persia til den arabiske 
verden. Eventyrene ble oversatt til fransk på 
slutten av 1700-tallet og ble uhyre populære i 
hele Europa. Våre eksotiske forestillinger om 
den arabiske verden / Orienten er nok påvirket 
av disse frodige historiene. På arabisk heter 
eventyrene alf laila wa laila. Laila betyr altså 
«natt» og er et populært arabisk jentenavn. Det 
norske navnet Laila har imidlertid kommet til oss 
fra Finland og betyr «hellig».
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 ARABISK – ET POPULÆRT FREMMEDSPRÅK

ARABISK SOM VITENSKAPSSPRÅK
Arabere har vært kjent som oppfinnsomme og 
produktive vitenskapsfolk opp gjennom historien, 
særlig i perioden som betegnes som Islams gullalder 
mellom år 700 og 1250.

 

Futuristiske araberhester i Dubai. Foto: Øyvind Hagen / STATOIL

Innenfor realfag finner vi mange ord som begynner 
med prefikset al- (eller el-), og som opprinnelig er 
arabiske, for eksempel eliksir (el-iksir), algebra (al-
jabr), almanakk (al-manakh) og alkalisk (al-qilli om 
kjemisk–basisk reaksjon). Og tenk: Alkohol, som 
ansees som en forbuden drikk blant konservative 
troende muslimer, er et arabisk ord – al-kohol/al-
kuhul – og betyr «kvintessensen av kjemiske 
substanser». (Kohol gir også kohl, som betegner 
øyesminke.)

ARABISKE ORD I NORSK DAGLIGTALE
Mange arabiske ord omgir deg i hverdagen uten at 
du vet at de opprinnelig er arabiske. Ordet sofa, for 
eksempel, kommer fra al-sofa, som igjen kommer fra 
ordet suf, som har med ull å gjøre. Og divan er fra 
diwan, som betegner et forsamlingslokale eller en 
sittegruppe for gjester. I listen under finner du flere 
eksempler.

Norsk ord Arabisk ord Ordforklaring

amen amin amen (også 
arameisk)
Flere arabiske ord, 
særlig flere av de 
religiøse begrepene, 
har sin opprinnelse 
i arameisk. Det 
antas for øvrig at 
arameisk var språket 
som Jesus snakket! 

safari safar reise

sirup sharab drikke

almanakk al-manakh været, klimaet

admiral amir al-bahr havets prins

magasin makhzan oppbevaringssted, 
(opprinnelig brukt 
for oppbevaring av 
innkrevde skatter)

tariff ta’rifa gjøre kjent
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Allah består av den bestemte artikkelen al- og 
ilah, som betyr «guddom». Når disse to delene 
står sammen, blir det «Guden». Allah brukes 
for «Gud» av både kristne arabere og muslimer 
for å benevne den allmektige Gud. Det er altså 
ikke bare en betegnelse for «muslimenes Gud». 
Sentralt i alle de tre monoteistiske religionene er 
nettopp understrekingen av det enhetlige.

Baraka har roten b-r-k, som har å gjøre med «å 
velsigne». Hussein har roten h-s-n, som har med 
«å gjøre vel, være god» å gjøre. Den amerikanske 
presidenten og vinneren av Nobels fredspris 
for 2009 Barack Hussein Obamas fornavn og 
mellomnavn skulle dermed bety noe i retning av 
«den velsignede velgjøreren», eller fritt oversatt: 
«den gode mannen». 

KEBABNORSK
Ordet kebab er opprinnelig arabisk og betegner en 
matrett bestående av lag på lag med marinert kjøtt 
som spiddes og grilles. Det fortelles at denne metoden 
for å grille kjøtt ble oppfunnet av sultne tyrkiske 
soldater som fant ut at den kjappeste måten å lage 
seg varmmat på var ved å spidde kjøttstykker på sverd 
og grille disse over åpen ild. I den arabisktalende 
verden kalles matretten shish kabab, der ordet kabab 
hører til under verbet kabba, som betyr «å rulle 
sammen» eller «å kaste». Kebabnorsk har siden 
1970-årene blitt et symbol for innvandrere og deres 
kultur i Norge, og det har etter hvert fått status som et 
fargerikt og saftig rap- og gatespråk. I 1995 ble dette 

gatespråket beskrevet i en hovedoppgave i nordisk på 
Universitet i Oslo: Kebabnorsk: framandspråkleg 
påverknad på ungdomsspråket i Oslo. Forfatteren, 
Stine Aasheim, fikk dermed æren av å innføre ordet 
kebabnorsk i det norske språket. I oppgaven beskriver 
hun hvordan ungdom med innvandrerbakgrunn 
blander norske ord med ord hentet fra ulike 
fremmedspråk, blant annet arabisk, og hvordan 
ungdom lager sitt eget gatespråk ut fra de ulike 
språkene. Lag på lag med ord fra forskjellige 
verdensdeler kokes sammen når unge treffes på gate-
hjørnet eller fritidsklubben! Eksempler på arabiske 
ord som er blitt en del av kebabnorsken, er fluser, 
som kommer fra filus og er slang for «penger»; sjof, 
hentet fra det arabiske verbet for «å se»; walla, fra 
wallah («ved Gud»), som er en vanlig form for 
besvergelse, som i «walla, jeg lover deg», altså «jeg 
sverger å gjøre det, ved Allah»; og kelb (fra kalb), som 
betyr «bikkje» og brukes som skjellsord både i Norge 
og i samtlige arabiske land. Flere kule og en god del 
råe ord finner du i Andreas Eilert Østbys Kebabnorsk 
ordbok (2005).

Illustrasjon: Jørn Grynnerup, Fredrikstad Blad, 24. oktober 2009
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Den grønne moskeen, Mosambik. Foto: Trygve Bølstad / STATOIL                                                                            
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ALFABETETS HISTORIE
Ordet alfabet kommer av de to første bokstavene på 
gresk: alfa + beta, men viser slektskapet mellom det 
greske og det arabiske alfabetet, der de tre første 
bokstavene heter alef (a), ba (b) og ta (t). Begge 
alfabetene er utviklet fra ett og samme eldgamle 
skriftsystem. Dette gjelder også fønikisk, som ble talt 
av folk som bodde i dagens Syria og Libanon. 
Fønikerne drev utstrakt handelsvirksomhet med 
grekerne. Det sies at fønikernes mest berømte 
eksportartikkel ikke var en ting, men en idé. Ideen de 
eksporterte til grekerne, var at ord kan dannes av 
lydtegn, og at disse lydtegnene igjen kan settes 
sammen i et ordnet skriftsystem (et alfabet).

DET ARABISKE ALFABETET 
Arabisk hører til den semittiske språkgruppen og er 
beslektet med hebraisk, arameisk og etiopisk. Det 
arabiske alfabetet skrives fra høyre til venstre og 
består av 28 bokstaver. Noen av bokstavene uttales 
annerledes enn det vi er vant til fra norsk, og krever 
litt trening.

Det arabiske alfabetet har ikke «store» og «små» 
varianter av hver bokstav, som A og a eller B og b. Til 
gjengjeld opptrer bokstavene i opptil fire ulike former 
avhengig av om de befinner seg i begynnelsen, i 
midten eller på slutten av et ord, eller om de står helt 
fritt. Det at bokstavene fletter seg sammen og sirkler 

rundt hverandre, og at de «danderes» med prikker og 
små streker og kruseduller, gjør at skriftspråket ser ut 
som om det «går i ett». Men de 28 bokstavenes ulike 
«utkledninger» er egentlig lette å gjenkjenne.

Ved siden av å brukes til å skrive arabisk brukes det 
arabiske alfabetet, med noen få endringer, også til å 
skrive helt andre språk, for eksempel persisk (farsi) 
og urdu. Også i tyrkisk brukte man tidligere det 
arabiske alfabetet, inntil språkreformen i 1920-årene.

 

Arabisk skrift smykker utallige bygninger. Kilde: Robert O’Dea / 
SCANPIX

 DET ARABISKE SPRÅKETS STRUKTUR
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Å KNEKKE DEN ARABISKE KODEN
Langt der inne bak alle krusedullene ligger det et 
regelbundet grammatisk system som vi kan kalle 
«den arabiske koden». Vi kan si at for å knekke denne 
koden trenger vi å finne to sifre. (Aha! Igjen et arabisk 
ord som du ikke visste var arabisk, tenker jeg! Siffer er 
det samme som nummer og kommer fra det arabiske 
ordet sifr, som er tallet «null» på arabisk.) Altså: Den 
arabiske koden har to sifre. Det ene er skriftsystemet. 
Det andre er orddanningssystemet, det vil si måten 
ordene er bygd opp på. 

DET FØRSTE SIFFERET I DEN ARABISKE 
KODEN: SKRIFTSYSTEMET
Det høres for rart ut til å være sant, men det er det: 
Alle de 28 bokstavene som utgjør det arabiske 
alfabetet, er konsonanter! Det betyr ikke at vokaler 
ikke eksisterer. Tre av konsonantene står også for 
lange vokaler. Arabisk har tre lange og tre korte 
vokaler: lang og kort a/e, i og u/o (uttalen avhenger 
av omgivelsene). For å skrive de lange vokalene 
bruker man tre tegn i alfabetet, som da altså kan stå 
for enten konsonant eller lang vokal. Dette gjelder 
den første og de to siste bokstavene i alfabetet. For å 
skrive de korte vokalene tyr man til små tegn som 
legges over eller under konsonant-bokstavene. Disse 
skrives normalt ikke i vanlig tekst, men du finner dem 
i Koranen, slik at ikke noe skal kunne misforstås, og i 
skolebøker som støtte i lese- og skriveopplæringen.

Alle konsonantene i arabisk kan «ikle seg» 
vokaltegnene, slik som a (

 17 

seg i begynnelsen, i midten eller på slutten av et ord, eller om de står helt fritt. Det at 
bokstavene fletter seg sammen og sirkler rundt hverandre, og at de «danderes» med prikker og 
små streker og kruseduller, gjør at skriftspråket ser ut som om det «går i ett». Men de 28 
bokstavenes ulike «utkledninger» er egentlig lette å gjenkjenne. 

Ved siden av å brukes til å skrive arabisk brukes det arabiske alfabetet, med noen få 
endringer, også til å skrive helt andre språk, for eksempel persisk (farsi) og urdu. Også i 
tyrkisk brukte man tidligere det arabiske alfabetet, inntil språkreformen i 1920-årene. 

<Bilde 12_arabisktekst>                                                                                                               
Arabisk skrift smykker utallige bygninger. Kilde: Robert O'Dea / SCANPIX 
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nummer og kommer fra det arabiske ordet sifr, som er tallet «null» på arabisk.) Altså: Den 
arabiske koden har to sifre. Det ene er skriftsystemet. Det andre er orddanningssystemet, det 
vil si måten ordene er bygd opp på.  

 

DET FØRSTE SIFFERET I DEN ARABISKE KODEN: SKRIFTSYSTEMET 

Det høres for rart ut til å være sant, men det er det: Alle de 28 bokstavene som utgjør det 
arabiske alfabetet, er konsonanter! Det betyr ikke at vokaler ikke eksisterer. Det gjør de 
selvsagt, for ellers hadde man ikke greid å uttale konsonantene. Arabisk har tre lange og tre 
korte vokaler: lang og kort a/e, i og u/o (uttalen avhenger av omgivelsene). For å skrive de 
lange vokalene bruker man tre tegn i alfabetet, som da altså kan stå for enten konsonant eller 
lang vokal. For å skrive de korte vokalene tyr man til små tegn som legges over eller under 
konsonantbokstavene. Disse skrives normalt ikke i vanlig tekst, men du finner dem i Koranen, 
slik at ikke noe skal kunne misforstås, og i skolebøker som støtte i lese- og 
skriveopplæringen. 

Alle konsonantene i arabisk kan «ikle seg» vokaltegnene. Bokstavene a (  ) og b () kan bli 
til ordet ab (), som betyr «far». Baba er det samme som «pappa» og skrives slik: . Et 
tredje ord vi kan lage, er bab, som betyr «dør» på arabisk ( ). Legger du merke til hvordan 
bokstavene endrer klesdrakt/form avhengig av hvor i ordet de står? 

DET ANDRE SIFFERET I DEN ARABISKE KODEN: ORDDANNINGSSYSTEMET 

Alle arabiske ord har en kjerne eller en rot som består av to eller tre konsonanter som kalles 
for rotkonsonanter. En bestemt rekkefølge av tre rotkonsonanter, som altså danner en rot, 
inneholder på en måte en grunnbetydning. For eksempel har alle ord med roten k-t-b noe med 
«å skrive» å gjøre. Ved å tilføye vokaler og enkelte andre konsonanter – etter faste mønstre – 

) og b (
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seg i begynnelsen, i midten eller på slutten av et ord, eller om de står helt fritt. Det at 
bokstavene fletter seg sammen og sirkler rundt hverandre, og at de «danderes» med prikker og 
små streker og kruseduller, gjør at skriftspråket ser ut som om det «går i ett». Men de 28 
bokstavenes ulike «utkledninger» er egentlig lette å gjenkjenne. 

Ved siden av å brukes til å skrive arabisk brukes det arabiske alfabetet, med noen få 
endringer, også til å skrive helt andre språk, for eksempel persisk (farsi) og urdu. Også i 
tyrkisk brukte man tidligere det arabiske alfabetet, inntil språkreformen i 1920-årene. 
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Alle konsonantene i arabisk kan «ikle seg» vokaltegnene. Bokstavene a (  ) og b () kan bli 
til ordet ab (), som betyr «far». Baba er det samme som «pappa» og skrives slik: . Et 
tredje ord vi kan lage, er bab, som betyr «dør» på arabisk ( ). Legger du merke til hvordan 
bokstavene endrer klesdrakt/form avhengig av hvor i ordet de står? 

DET ANDRE SIFFERET I DEN ARABISKE KODEN: ORDDANNINGSSYSTEMET 

Alle arabiske ord har en kjerne eller en rot som består av to eller tre konsonanter som kalles 
for rotkonsonanter. En bestemt rekkefølge av tre rotkonsonanter, som altså danner en rot, 
inneholder på en måte en grunnbetydning. For eksempel har alle ord med roten k-t-b noe med 
«å skrive» å gjøre. Ved å tilføye vokaler og enkelte andre konsonanter – etter faste mønstre – 

), som betyr «far». Baba er det samme som 
«pappa» og skrives slik: 
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seg i begynnelsen, i midten eller på slutten av et ord, eller om de står helt fritt. Det at 
bokstavene fletter seg sammen og sirkler rundt hverandre, og at de «danderes» med prikker og 
små streker og kruseduller, gjør at skriftspråket ser ut som om det «går i ett». Men de 28 
bokstavenes ulike «utkledninger» er egentlig lette å gjenkjenne. 

Ved siden av å brukes til å skrive arabisk brukes det arabiske alfabetet, med noen få 
endringer, også til å skrive helt andre språk, for eksempel persisk (farsi) og urdu. Også i 
tyrkisk brukte man tidligere det arabiske alfabetet, inntil språkreformen i 1920-årene. 

<Bilde 12_arabisktekst>                                                                                                               
Arabisk skrift smykker utallige bygninger. Kilde: Robert O'Dea / SCANPIX 
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(Aha! Igjen et arabisk ord som du ikke visste var arabisk, tenker jeg! Siffer er det samme som 
nummer og kommer fra det arabiske ordet sifr, som er tallet «null» på arabisk.) Altså: Den 
arabiske koden har to sifre. Det ene er skriftsystemet. Det andre er orddanningssystemet, det 
vil si måten ordene er bygd opp på.  
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DET ANDRE SIFFERET I DEN ARABISKE 
KODEN: ORDDANNINGSSYSTEMET
Alle arabiske ord har en kjerne eller en rot som består 
av to eller tre konsonanter som kalles for rot-
konsonanter. En bestemt rekkefølge av tre rotkon-
sonanter, som altså danner en rot, inneholder på en 
måte en grunnbetydning. For eksempel har alle ord 
med roten k-t-b noe med «å skrive» å gjøre. Ved å 
tilføye vokaler og enkelte andre konsonanter – etter 
faste mønstre – danner man ordene. Ord med samme 
rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), 
kitaab («bok»), kaatib («forfatter») og så videre. Lærer 
du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å 
forstå opptil førti andre!

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre 
rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang rekke 
beslektede ord: 

Bokstavene k (
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), t (
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
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forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
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bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), brosjyre 
(kutayyib,

1 
 

 
Fra Rania til Johanne 
5. februar 2010: 
 
Nytt forsøk med rettelse av paragrafen med de mange arabiske ordene på s. 15. 
Riktig versjon følger her:  
 
Bokstavene k (ك), t (ت) og b (ب) er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba (تب  ,(ك
som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, تاب  ,forfatter (kaatib ,(كتّيب ,kutayyib) brosjyre ,(ك
ب ات  den lille ”tøddelen” over bokstaven ’t’ kalles for shadda og) (كّتاب ,kuttaab) muslimsk skole ,(ك
betegner at det skal være trykk på bokstaven ’t’), bokhandel/bibliotek بة ت ك  ,kontor (maktab ,(م
تب ك توب ,brev (maktuub ,(م ك تاب ,skrivemaskin (miktaab ,(م ك ب ,korrespondent (mukaatib ,( م كات  (م
og abonnent (muktatab, تب ت ك  .(م
 
 
 
 
Her er detaljert liste over feil på s. 15 (samme paragraf som gjengitt ovenfor) slik de fremkommer 
i korrektur nummer 2: 
 

1. ”tøddelen” i كتّيب ble ikke gjengitt 
2. prikk under den arabiske bokstaven b ikke gjengitt i: ب ات  ك
3. prikk under den arabiske bokstaven b ikke gjengitt og heller ikke ”tøddel” gjengitt for 

”kuttab”- altså: كّتاب 
4. ”maktuub” er korrekt. (”maktub” - slik det står i 2. korr. -  er IKKE korrekt) 
5. ”mukaatib” er korrekt. (”mukatib” – slik det står i 2. korr. er IKKE korrekt) 

 
 
 
 

), forfatter (kaatib, 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), muslimsk 
skole (kuttaab,

1 
 

 
Fra Rania til Johanne 
5. februar 2010: 
 
Nytt forsøk med rettelse av paragrafen med de mange arabiske ordene på s. 15. 
Riktig versjon følger her:  
 
Bokstavene k (ك), t (ت) og b (ب) er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba (تب  ,(ك
som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, تاب  ,forfatter (kaatib ,(كتّيب ,kutayyib) brosjyre ,(ك
ب ات  den lille ”tøddelen” over bokstaven ’t’ kalles for shadda og) (كّتاب ,kuttaab) muslimsk skole ,(ك
betegner at det skal være trykk på bokstaven ’t’), bokhandel/bibliotek بة ت ك  ,kontor (maktab ,(م
تب ك توب ,brev (maktuub ,(م ك تاب ,skrivemaskin (miktaab ,(م ك ب ,korrespondent (mukaatib ,( م كات  (م
og abonnent (muktatab, تب ت ك  .(م
 
 
 
 
Her er detaljert liste over feil på s. 15 (samme paragraf som gjengitt ovenfor) slik de fremkommer 
i korrektur nummer 2: 
 

1. ”tøddelen” i كتّيب ble ikke gjengitt 
2. prikk under den arabiske bokstaven b ikke gjengitt i: ب ات  ك
3. prikk under den arabiske bokstaven b ikke gjengitt og heller ikke ”tøddel” gjengitt for 

”kuttab”- altså: كّتاب 
4. ”maktuub” er korrekt. (”maktub” - slik det står i 2. korr. -  er IKKE korrekt) 
5. ”mukaatib” er korrekt. (”mukatib” – slik det står i 2. korr. er IKKE korrekt) 

 
 
 
 

)(den lille ”tøddelen” over bok-
staven ’t’ kalles for shadda og betegner at det skal 
være trykk på bokstaven ’t’), bokhandel/bibliotek 
(maktaba,
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), kontor (maktab,
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), brev 
(maktuub,
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), skrivemaskin (miktaab,
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), 
korrespondent (mukaatib,
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
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opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
), kontor (maktab, ), brev (maktub, ), skrivemaskin (miktaab, ), 
korrespondent (mukatib, ) og abonnent (muktatab, ). 

Det samme kan vi spore i røttene til verbet «å samle», som på arabisk heter jama’a () og 
består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 
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Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 

Her er noen flere eksempler på hvordan de tre rotkonsonantene til et ord gir opphav til en lang 
rekke beslektede ord:  

Bokstavene k (), t () og b () er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba 
(), som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, ), brosjyre (kutayyib, ), 
forfatter (kaatib, ), muslimsk skole (kuttab, ), bokhandel/bibliotek (maktaba, 
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består av bokstavene j (), m () og ’ (apostrofen er bokstaven ain – ). Disse tre bokstavene 
gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 
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Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 
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Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), r (

 18 

danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
opptil førti andre! 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
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dannes eksempelvis ordene kataba («han skrev»), kitab («bok»), katib («forfatter»), maktaba 
(«bibliotek») og så videre. Lærer du deg ett arabisk ord, kan du derfor få hjelp til å forstå 
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gir opphav til ordene folkegruppe (jamaa’a, ), moské (jaami’ ), uke i betydningen 
«samling av dager» (jum’a, ), forsamlingslokale (mujamma’, ), universitet (jaami’a, 
), konsensus, det vil si «samling av ulike tanker til én felles tanke» (ijmaa’, ).  

Et tredje eksempel er røttene til verbet «å studere», darasa på arabisk, som har bokstavene d 
(),”r () og s (). Disse tre bokstavene gir opphav til ordene lærer (mudarris, ), skole 
(madrasa, ), studie (diraasa, ) og lekse (dars, ). 

 

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER DEN ARABISKE KODEN 

Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er 
bokstavene (eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den takknemlige».  

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord som hvert består av tre bokstaver. 
Mens s-l-m betyr noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k noe med «å veve» å 
gjøre. Resultatet kan oversettes til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en 
periode verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og handel med silke og bomull, fordi 
byen var endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom Kina og Midtøsten.  

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for eksempel også roten til ordet islam. Det går 
en rød tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har å gjøre med sikkerhet, fred, det å 
motta noe i gave eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende muslimer henger islam altså 
sammen med å gi avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge seg en høyere 
guddommelig vilje for å få veiledning og trygghet i sitt liv. 

), skole (madrasa, 
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danner man ordene. Ord med samme rot vil altså normalt ha beslektet betydning. Av k-t-b 
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Jente leser koranen. Kilde: dk & dennie cody / Masterfile / SCANPIX

SHAKIRA OG SALMA HAYEK FORKLARER 
DEN ARABISKE KODEN
Når du tar bort alle vokalene i navnet Shakira, står du 
igjen med bokstavene sh-k-r. Dette er bokstavene 
(eller roten) i verbet «å takke», og Shakira betyr «den 
takknemlige». 

Når navnet Salma Hayek mister vokalene, får vi to ord 
som hvert består av tre bokstaver. Mens s-l-m betyr 
noe i retning av «å være i fred / sikkerhet», har h-y-k 
noe med «å veve» å gjøre. Resultatet kan oversettes 
til noe à la «den fredfulle veveren». Kanskje livnærte 
forfedrene til Salma seg en gang som vevere i 
Damaskus? Syrias hovedstad var nemlig i en periode 
verdens midtpunkt når det gjaldt produksjon og 
handel med silke og bomull, fordi byen var 
endestasjonen på Silkeveien, som strakte seg mellom 
Kina og Midtøsten. 

Roten s-l-m som vi finner i navnet Salma, er for 
eksempel også roten til ordet islam. Det går en rød 
tråd gjennom alle ord som har denne roten: De har 
å gjøre med sikkerhet, fred, det å motta noe i gave 
eller gi fra seg noe for å bli trygg. For troende 
muslimer henger islam altså sammen med å gi 
avkall på noe for å oppnå fred, eller å underlegge 
seg en høyere guddommelig vilje for å få veiledning 
og trygghet i sitt liv.
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Fra Rania til Johanne 
5. februar 2010: 
 
Nytt forsøk med rettelse av paragrafen med de mange arabiske ordene på s. 15. 
Riktig versjon følger her:  
 
Bokstavene k (ك), t (ت) og b (ب) er som nevnt røttene til verbet «å skrive», eller kataba (تب  ,(ك
som er i slekt med følgende ord: bok (kitaab, تاب  ,forfatter (kaatib ,(كتّيب ,kutayyib) brosjyre ,(ك
ب ات  den lille ”tøddelen” over bokstaven ’t’ kalles for shadda og) (كّتاب ,kuttaab) muslimsk skole ,(ك
betegner at det skal være trykk på bokstaven ’t’), bokhandel/bibliotek بة ت ك  ,kontor (maktab ,(م
تب ك توب ,brev (maktuub ,(م ك تاب ,skrivemaskin (miktaab ,(م ك ب ,korrespondent (mukaatib ,( م كات  (م
og abonnent (muktatab, تب ت ك  .(م
 
 
 
 
Her er detaljert liste over feil på s. 15 (samme paragraf som gjengitt ovenfor) slik de fremkommer 
i korrektur nummer 2: 
 

1. ”tøddelen” i كتّيب ble ikke gjengitt 
2. prikk under den arabiske bokstaven b ikke gjengitt i: ب ات  ك
3. prikk under den arabiske bokstaven b ikke gjengitt og heller ikke ”tøddel” gjengitt for 

”kuttab”- altså: كّتاب 
4. ”maktuub” er korrekt. (”maktub” - slik det står i 2. korr. -  er IKKE korrekt) 
5. ”mukaatib” er korrekt. (”mukatib” – slik det står i 2. korr. er IKKE korrekt) 
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Den meksikanske filmstjernen Salma Hayek på åpningen av Den 33. internasjonale Kairo filmfestival i november 2009. 
Kilde: Mohamed Omar / SCANPIX

17



 DET ARABISKE SPRÅKETS BRUKSOMRÅDER

I arabisk er det veldig stor forskjell på skriftlig og 
muntlig språk. På den ene siden har man arabisk som 
talemål/dialekt (lahja ’ammiyya). På den andre siden 
har man arabisk som skriftspråk (fusha). Fusha er et 
standardisert og formelt skriftspråk som gjerne kalles 
for moderne standard arabisk (MSA) i vestlige 
lærebøker. Ingen arabere snakker standardarabisk 
med hverandre til daglig. Til det bruker man ulike 
dialektspråk. Også i norsk kan det være forskjeller 
mellom måten man snakker på (dialekt), og språket 
slik det skrives i form av henholdsvis standardisert 
nynorsk eller bokmål. Men i arabisk er skillet større 
og mer systematisk.

MODERNE STANDARD ARABISK (MSA)  
/ FUSHA
Hvis du velger arabisk som valgfag på skolen, lærer 
du først og fremst det standardiserte skriftspråket 
fusha, eller MSA. MSA er basert på klassisk arabisk 
(se under), men har et moderne ordforråd. Nesten all 
arabisk som trykkes i bøker og aviser, er skrevet på 
fusha. Det brukes også muntlig i formelle 
sammenhenger, for eksempel når nyheter leses opp i 
radio og TV, og når folk holder høytidelige taler.

Mange som velger å lære seg arabisk, blir ofte oppgitt 
over at avstanden mellom arabisk som talemål og 
arabisk som skriftspråk er så stor. Hvorfor skal man 
lære skriftspråket hvis man kommuniserer godt med 

arabere ved å lære seg kun talemålet? Svaret på dette 
spørsmålet er at du kan komme veldig langt med å 
lære arabisk som talemål. Men din arabiske horisont 
begrenses betraktelig hvis du ikke investerer krefter 
og energi i å lære deg MSA. Kort og godt er det å lære 
seg MSA helt grunnleggende hvis du vil lære deg å 
lese og skrive arabisk.

I motsetning til hva som gjelder de enkelte talemålene 
(se under), er MSA felles for alle de arabiske landene, 
slik at de som kan lese, forstår det som blir skrevet i 
aviser og bøker i hele den arabiske verden.

KLASSISK ARABISK
Betegnelsen klassisk arabisk brukes gjerne om 
standard arabisk slik vi finner det i eldre litteratur og 
i religiøse tekster, og slik vi hører i resitasjon av poesi 
og av Koranen. For dagens arabere har klassisk 
arabisk en høytidelig og gammeldags stil, og mange 
av ordene virker fremmede og er gått ut av bruk.

MUNTLIG ARABISK – MANGE DIALEKTER
I hvert arabisk land snakkes det egne arabiske 
dialekter. Et trenet arabisk øre greier raskt å finne ut 
hvilket land en araber kommer fra fordi hvert land har 
sine karakteristiske ord og vendinger som hører til 
dette landet. En egypter, tuniser, kuwaiter, iraker og 
en syrer kan konversere med hverandre uten store 
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problemer, særlig hvis de som snakker sammen, har 
gått på skole og følger litt med i media. Det er faktisk 
blitt lettere for arabere å forstå hverandre de siste 
femten årene fordi satellittsendinger med nyheter og 
programmer fra ulike arabiske stater kan mottas av 
arabisktalende i alle land. Likhetene mellom de 
forskjellige arabiske dialektene kan delvis minne om 
likhetene mellom de skandinaviske språkene.

 

Den libanesiske poeten Khalil Gibrans landsby Bcharre i Libanon. 
Kilde: Wenche Marie Jacobsen

ARABISK ER ET RELIGIØST SPRÅK BÅDE 
FOR MUSLIMER OG KRISTNE
Arabisk er nært knyttet til religionen islam fordi 
muslimenes hellige bok, Koranen, er skrevet på 
arabisk. Arabisk er derfor det liturgiske språket for 
islam, det vil si at det er språket som troende muslimer 
resiterer på når de er i bønn. I mange land der islam 
er utbredt, har muslimske foreldre sett det som en 
god tradisjon at barn lærer Koranen på originalspråket. 
Denne tradisjonen er også utbredt blant muslimer i 
Norge.

Arabisk er ikke bare muslimenes språk. Kristne 
arabere gikk etter hvert over fra å bruke blant annet 
arameisk og koptisk til å bruke arabisk som talespråk. 
Bibelen ble oversatt til arabisk på 1600-tallet, og de 
fleste kristne – mange av dem blant de eldste 
kirkesamfunn i verden – bruker i dag arabisk i 
gudstjenesten (selv om deler av liturgien kan være på 
gresk, arameisk eller koptisk).

 

Biskop Antoun Mousleh ved Den katolske kirken al-Mariamiyya i 
Damaskus. Kilde: Rania Maktabi

Klassisk arabisk fulgte med utbredelsen av religionen i   
slam i Sørøst-Asia, de kaukasiske republikkene og 
deler av Kina. Det aller største muslimske landet er 
Indonesia, med over 200 millioner innbyggere og hvor 
mer enn 85 prosent er muslimer. Det nest største 
muslimske landet er Pakistan, der majoriteten av de  
ca. 170 millioner innbyggerne er muslimer, mens India 
er verdens tredje største muslimske land med sine 160 
millioner muslimer. De fleste muslimer bor med andre 
ord utenfor den arabiske verden. Men fordi muslimene 
har arabisk som liturgisk språk, lyder klangfull arabisk 
fra minareter over store landområder i verden.
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ARABISK I POLITIKKEN
Interessen for den arabiske verden – og arabisk som 
språk – fikk et enormt oppsving etter angrepet på USA 
den 11. september 2001, der alle de 19 terroristene 
som utførte udåden, var arabere (de fleste fra Saudi-
Arabia). I løpet av kort tid ble mange bøker utgitt om 
arabere og islam, og på universitetet er det kø for å 
lære seg arabisk.

Konflikten mellom israelere og palestinere, som har 
vart siden 1948, de pågående krigene i Afghanistan 
(siden oktober 2001) og Irak (siden mars 2003) samt 
krigene i Libanon (i 2006) og Gaza (årsskiftet 2008–
2009) har også hatt stor betydning for den økte 
interessen for Midtøsten. Og hva er vel en bedre måte 
å bli kjent med området på enn å lære seg regionens 
språk og kultur? Selv om rammen rundt den enorme 
interessen for arabisk kultur og språk er alvorlig og 
dyster, betyr ikke det at innholdet i Midtøstens språk 
og kultur også er det – tvert imot! Ved å velge arabisk 
som fremmedspråk kan du få større innsikt i det 
enorme mangfoldet som arabisk kultur, religion og 
språk rommer. På den måten vil du også få et godt 
grunnlag for etter hvert å kunne hevde med større 
troverdighet det du måtte mene om konfliktene og 
krigene i Midtøsten.

Noen arabiske ord har de siste årene blitt en del av 
det politiske språket i media. Ord som jihad, qa’ida, 
taliban, hamas, hijab og intifada er i utgangspunktet 
vanlige og «nøytrale» ord i det arabiske språket. De 
har allikevel fått en negativ klang fordi de er blitt 
politisert. At et ord blir politisert, betyr at det blir ladet 

med positive eller negative verdier når det brukes i 
sammenheng med hendelser og handlinger i 
samtiden. Hvis du knekker den «den arabiske koden» 
for noen av disse kjente ordene, kan du finne 
følgende: 

hijab kommer fra roten h-j-b, som betyr «å skjule» 
eller «skille ad». (Ordet kan også bety «øyebryn».)
qa’ida har roten q-’-d (som har med «å sitte / sette 
seg» å gjøre) og betyr «fundament» eller «grunnpilar 
». Flertallet av qa’ida, qawa’id, er et beslektet og 
blant mange arabiske skolebarn et fryktet ord. Det 
betyr nemlig «grammatikk» – altså språkets 
«fundamenter» eller «grunnstruktur». 

jihad har roten j-h-d og betyr noe i retning av «å 
bestrebe seg» eller «strekke seg mot». Da islam 
spredte seg utover Den arabiske halvøy, begynte man 
å bruke ordet jihad som en betegnelse på det å spre 
islams budskap, enten med fredelige midler eller i 
kamp. I 1980-årene ble afghanere som kjempet mot 
den sovjetiske invasjonen av landet, kalt mujahidin, 
«de som fører kamp». På den annen side kan en elev 
på skolen for eksempel få anmerkningen mujtahida 
(med samme rot) i karakterboka. Det betyr at «hun 
streber etter å gjøre det bedre på skolen».

Jeg håper at du som velger arabisk som fremmedspråk 
på skolen, også bestreber deg på å gjøre så godt du 
kan med å knekke den arabiske koden. Lykke til med 
å være en flittig mujtahida hvis du er jente, eller en 
arbeidsom mujtahid hvis du er gutt!
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En irakisk mann leser dagsavisen ”Babel”, Babylon, foran en av Iraks kulturminner ved Ctesiphon. 
Kilde: Robert Harding / Masterfile / SCANPIX
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 ARABISK I POPMUSIKKEN

Arabisk musikk og musikere fra den arabiske verden 
har hatt stor innflytelse på musikken opp gjennom 
historien og gjør seg fortsatt gjeldende i dagens 
populærmusikk, også hos oss i Norden. Særlig de 
siste femten årene har verden fått oppleve frodige 
rytmer og rørende ord, som enten er rent arabiske 
eller arabisk ikledd en vestlig kappe. Et eksempel i så 
måte er gruppen Outlandish. Denne danske gruppen, 
som ble dannet i 1997, lager tekster, spiller og synger 
en blanding av hiphop, jazz og popmusikk. Gruppen 
består av tre unge menn, alle født i Danmark av 
foreldre som har emigrert dit: Isam Bachiri 
(marokkansk bakgrunn), Waqas Ali (pakistansk 
bakgrunn) og Lenny Martinez (kubansk og honduransk 
bakgrunn). På hver sin måte har de hentet fram 
melodier og tekster, både gamle og nye, fra foreldrenes 
hjemland, gjort dem til sine egne, for der gjennom å 
spre både budskap og godlyd ut til hele verden. Ingen 
andre boyband i verden har noen gang blitt nummer 
1 på hitlistene i mer enn 35 land samtidig! Dette har 
Outlandish klart med låter som Aicha, Guantanamo 
og Look into my eyes, der blant annet arabisk musikk 
og arabiske tekster er flettet inn i melodiene på en 
fascinerende og original måte, sammen med en 
herlig blanding av dansk, spansk og urdu.

 

Grafitti med klassisk arabisk musikks store diva, egyptiske Umm 
Kulthum. Kilde: Rania Maktabi
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Ordet trubadur kommer opprinnelig fra det 
arabiske tarab, som betyr «glede, underholdning, 
musikk». Trubadur betegner også en musikk-
sjanger som var populær i middelalderen. Du 
kan fortsatt høre at klangen er orientalsk, delvis 
fordi man brukte instrumentet lutt, et pæreformet 
strengeinstrument i slekt med gitaren. Ordet lutt 
kommer av det arabiske ordet al-’ud. 

Men det er ikke bare Outlandish som lar seg inspirere 
av sin arabiske bakgrunn: Ingen har vel demonstrert 
danseglede til fengende orientalske rytmer tydeligere 
enn sangeren og komponisten Shakira. Hennes far er 
libaneser, og i en alder av tre år lærte hun magedans 

av sin farmor. Shakira perfeksjonerte magedansen i 
voksen alder og har siden vist den for en hel verden 
via sanger som Wherever, whenever og Hips don’t lie, 
der hun vrikker hofter på orientalsk vis. På arabisk 
kalles magedans for raqs sharqi, «orientalsk dans». 

Shakira har ikke bare lært seg magedans. Hun fletter 
inn arabiske ord og uttrykk i flere av sangene sine, 
noe som har gjort henne til en stor stjerne i den 
arabiske verden. Vi finner spor av arabisk blant annet 
i kjærlighetssangen Eyes like yours, der Shakira 
visstnok reiser mellom Bahrain og Beirut, men ikke 
finner noen som har vakrere øyne enn hennes 
utkårede. Refrenget går vekselvis på arabisk og 
engelsk.

Nordic Music Awards 2004 i Oslo Spektrum. Outlandish fikk prisen som beste nordiske artist. I bakgrunnen prisutdeler Petter Solberg. 
Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX
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 KALLIGRAFI, KUNST OG ARKITEKTUR

Med islams utbredelse ble det innført forbud mot å 
framstille levende vesener i billedkunsten. Forbudet 
førte til at kunstnere i stedet utnyttet de arabiske 
bokstavene til å dekorere bøker, søyler og veggflater. 
Kalligrafi, altså kunsten å skrive skjønt, ble en yndet 
kunstform, og det å gjengi skriften i vakre former og 
tegninger er fortsatt populært.

Arabesk er et ord innen arkitektur og design som 
stammer nettopp fra ordet arabisk. Arabesker er 
kjennetegnet ved gjentakende mønstre av både buer 

Den irakiskfødte britiske arkitekten Zaha Hadid poserer i Maxxi 
museum for samtidskunst og arkitektur i Roma i november 2009. 
Kilde: Max Rossi / SCANPIX

og rette linjer. Firkanter i ulike fasonger symboliserer 
de fire naturelementene jord, luft, vann og ild, mens 
blomstermotiver og andre organiske figurer skal 
minne oss om alt som er levende og i stadig 
bevegelse.

Gammel arkitektur og håndverk inspirer stadig 
arabiske kunstnere og håndverkere til å bruke 
tradisjonelle materialer på nye måter. Dermed kles 
karafler og fat, bygninger og dekorasjoner i en 
moderne drakt.

Zaha Hadid regnes som en av verdens fremste 
arkitekter. Hun ble født i Baghdad i 1950 og arbeider 
i dag i Storbritannia. I 2002 innviet hun et skihopptårn, 
og i 2004 vant hun den prestisjetunge Pritzker-prisen 
for sine kreative bygninger.
                                                                                      

Mr. Swatch: Mange mener at Nicholas G. Hayek, 
som er av arabisk bakgrunn, reddet den sveitsiske 
ur-industrien i 1980-årene ved å utvikle Swatch-
uret. Han var hjernen bak en fornyet design og 
teknologi for å møte den store «invasjonen» av 
rimelige klokker fra de østasiatiske landene. 
(Les mer under http://www.bernardwatch.com/
Nicholas-Hayek) 
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Skyskrapere i Dubai. Kilde: Robert Harding / Masterfile / SCANPIX
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 BEIRUT OG DUBAI: 
 MIDTØSTENS SVAR PÅ PARIS OG LAS VEGAS

Der arabisk er et levende språk, lever det gamle og 
det nye side om side. Storbyene i de oljerike 
sjeikdømmene kan minne om amerikanske storbyer. I 
Dubai finner du verdens mest ultramoderne 
skyskrapere og en fantasifull arkitektur som har 
tiltrukket seg interessen til mange arkitekter som 
eksperimenterer med å bygge framtidens kunnskaps-
sentre og miljøbyer. I andre deler av den arabisktalende 

verden finner du mer fransk-inspirerte moderne byer, 
som Beirut, Tunis og Rabat. Her spilles levende 
jazzmusikk, og Edith Piafs stemme kan høres fra 
høyttalerne på de mange fortauskafeene der du kan 
nyte en caffe latte til en vannpipe. Her finner du også 
ungdom kledd i siste skrik og kvinner som ser ut som 
de kommer rett fra catwalken i Paris eller Milano.

I sentrum av Beirut finner du gatekafeer på rekke og rad. På bildet ser du noen av dem på Place d’Etoile. 
Kilde: Robert Harding / Masterfile / SCANPIX

26



 VIL DU VITE MER? RESSURSER OG LENKER 

UTVEKSLING
Både utvekslingsorganisasjonen Youth for 
understanding (YFU) og AFS kan hjelpe elever som 
ønsker et års skolegang i et arabisktalende land. Les 
mer på deres nettsider:
www.yfu.no
www.afs.no

SPRÅK
www.arabisk.no                                                                                                                   
Denne nettsiden gir en grei oversikt over alfabetet 
og eksempler på ord og setninger.

www.islamicart.com/main/calligraphy/catalog/
alphabet.html 
Denne siden hjelper deg til å lære å skrive arabiske 
bokstaver.

www.gate2home.com/?language=ar&sec=2# 
Her kan du bryne deg på å sette sammen arabiske 
bokstaver på et skjermtastatur. Du kan se hvordan 
bokstavene endrer karakter når du setter dem 
sammen.

www.wapedia.mobi/en/List_of_Arabic_loanwords_in_
English                                             
Her kan du lese mer om arabiske lånord som har 
funnet veien inn i det engelske språket.

ARABISK I MEDIA
Nyhetskanalen al-Jazeera har sendinger på  
både arabisk (www.aljazeera.net) og engelsk  
(www.arabic-media.com).

FILMER OM OG FRA DEN ARABISKE OG 
MUSLIMSKE VERDEN
Caramel (libanesisk)
Hammam (tyrkisk) 
Jalla! Jalla! og Zozo (svensk) – to filmer av Joseph Fares
Paradis Nå! (fransk-palestinsk) 
Syriana (amerikansk)
The Message (Kuwait, Marokko, Libanon, 
Storbritannia, Libya) om profeten Mohammeds liv, 
med Anthony Quinn i en av hovedrollene
The Road to Guantanamo (britisk)
Un été à la Goulette (fransk-tunisisk)
West Bank Story (israelsk-palestinsk)

Filmen Casanegra er i 2010 Marokkos kandidat 
til Oscar for beste utenlandske film. Regissøren 
Nour-Eddine Lakhmari er født i Marokko, 
utdannet i Frankrike og har i voksen alder 
regissert kort- og novellefilmer i Norge. Han 
ønsker med denne filmen å vise Marokko slik 
landet virkelig er, men uttaler til Aftenposten 
17.1.2010 at han ikke hadde kunnet lage filmen om 
han ikke hadde bodd i Norge: ”Da jeg skrev den, 
skrev jeg den for Oslo. Men man har flere kulturer 
med seg, og da trenger man perspektiv”.                                                            
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MUSIKK OG MUSIKERE
Gamle og nye sangere fra Midtøsten sortert etter 
land: 
www.melody4arab.com/en_index.htm

Hiphop, jazz og pop: 
Outlandish’ musikk og videoer: www.outlandish.dk/
dk-en/home 
Den palestinsk-israelske gruppen Dam: 
www.myspace.com/damrap

Radio Tarifa – en cocktail av fransk folkemusikk, 
sigøynermusikk og arabisk klassisk musikk: 
www.radiotarifa.com

Orientalsk kirkemusikk: Lena Shamamian (Syria), 
Soeur Marie Keyrouz (Libanon/Frankrike)

To store divaer i den arabiske musikkverden: Umm 
Kulthum (Egypt), Fairuz (Libanon)

Popdronninger: Shakira (Columbia), Natasha Atlas 
(Egypt/Storbritannia)

Konge i rai-musikk: Cheb Khaled

ROMANER OG POESI
I Den arabiske verden forteller, utgitt av De norske 
Bokklubbene i 1997, finner du noveller skrevet av 
arabiske forfattere fra ulike arabiske land i norsk 
oversettelse, utvalgt og presentert av Gunvor Mejdell 
og Sabry Hafez.

NOEN KJENTE ARABISKTALENDE 
FORFATTERE
Taha Husayn (Egypt) har blant annet skrevet Dagene 
som var. En egyptisk barndom (Aschehoug 1973 – 
nyutgivelse 2010).

Naguib Mahfouz (Egypt) fikk Nobelprisen i litteratur i 
1988 for blant annet Kairo-trilogien (Pax 1994), som 
omhandler livet i Kairos indre bydeler. Boken Midaqq-
smuget (Pax 1989) av samme forfatter kan også 
anbefales.

Fatima Mernissi (Marokko) kan leses på norsk i 
Drømmer om frihet: fra min oppvekst i harem 
(Cappelen 1994).

Amin Maalouf (Libanon/Frankrike) er oversatt til norsk 
med bl.a. Leo Afrikaneren (Pax 2007), Korstogene sett 
fra arabernes side (Pax 1998) og Baldassares rundreise 
(Pax 2001).

Nawal Sa’dawi (Egypt) er lege, kvinneaktivist og 
forfatter og har blant annet skrevet Firdaws – en 
kvinne på nullpunktet (Tiden 1985) og Evas skjulte 
ansigt – kvinder i den arabiske verden (Mellemfolkeligt 
Samvirke 1981).

Ahmad Matar (Irak) kan du høre lese opp dikt på 
www.youtube.com/watch?v=zJSaNGYvZgg.

Gibran Khalil Gibran (Libanon) har blant annet skrevet 
Profeten (Stenersens forlag 2009).

Mahmoud Darwish (Palestina) er oversatt til engelsk 
med mange titler. På svensk finner du Färre rosor! 
(Orient 1989). Darwish presenteres også i Runo 
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Søylegang ved Isis-tempelet viet gudinnen Isis i Aswan, Egypt. Kilde: Curt Carnemark / STATOIL
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Isaksens Litteratur i krig: møter med israelske og 
palestinske forfattere (Cappelen 2005).

Nizar Qabbani (Syria) er omtalt og presentert i de 
fleste antologier og verk om moderne arabisk poesi. 
Et utvalg dikt på arabisk med engelsk oversettelse 
finnes i Nizar Qabbani: Arabian Love Poems (Lynne 
Rienner 1999). En voldsom kontrovers fulgte 
publiseringen av et av hans siste dikt, «Hvorfor 
forkynner de ikke arabernes død» (1995).

Hoda Barakat (Libanon) er blant annet kjent for 
Vannpløyeren (Aschehoug 2008).

Ghassan Kanafani (Palestina) har skrevet Menn under 
sola og andre palestinske fortellinger (Pax 1977).

Flere forfatternavn finner du på 
Fremmedspråksenterets nettside for arabisk.

BØKER PÅ NORSK OM HISTORIE, 
RELIGION OG POLITIKK I MIDTØSTEN
Aukrust, Knut og Dorte Skulstad (2008). Kulturmøter 
i spansk historie – fra berbere til bergensere [om 
Andalucía]. Oslo: Novus.

Butenschøn, Nils A. (2008). Midtøsten – imperiefall, 
statsutvikling, kriger. Oslo: Universitetsforlaget.

Eggen, Nora S. (2007). Koranen. Innføring i en 
tekst- og tolkningstradisjon. Oslo: Solum.

Hourani, Albert (2005). De arabiske folks historie. 
Oslo: Gyldendal.

Selvik, Kjetil og Stig Stenslie (2007). Stabilitetens pris 
– stat og politikk i Midtøsten. Oslo: Fagbokforlaget.

Vikør, Knut S. (2004). Ei verd bygd på islam 
[historiebok]. Oslo: Samlaget.

Vikør, Knut S. (2007). Maghreb – Nordafrika etter 
1800. Oslo: Samlaget.

Vogt, Kari (2003). Islams hus – verdensreligion på 
fremmarsj. Oslo: Cappelen.

Vogt, Kari (2007). Hva er islam? Oslo: Universitetsforlaget.

Veiskilt i Algerie. Kilde: Frans Lemmens / SCANPIX
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NYTTIGE NETTSIDER
www.fremmedspraksenteret.no/sprakvalg_arabisk 
Fremmedspråksenterets nettside om og for arabisk. 

http://almashriq.hiof.no/
Engelskspråklig webside med informasjon om og 
lenkehenvisninger til kultur, arkitektur, historie og 
musikk, hovedsakelig fra Egypt, Syria, Libanon, 
Palestina og Jordan. 

www.qantara.de 
Engelskspråklig nettbasert nyhetsbrev fra ulike deler 
av den arabiske og muslimske verden.

www.saudiaramcoworld.com 
Et engelskspråklig tidsskrift som utgis annenhver 
måned av Saudi-Arabias statseide oljeselskap. 
Abonnementet er gratis og kan tegnes via nettet. Her 
finnes læringsprogrammer utviklet spesielt for 
skoleklasser.

www.islamicart.com/index.html 
Lenker til og informasjon om islamsk kunst, kalligrafi 
og arkitektur.

Ungdommer i Alexandria, Egypt. Kilde: Paul Panayiotou / Masterfile / SCANPIX
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Fez, Marokko. Kilde: R. Ian Lloyd / Masterfile / SCANPIX
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