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I både norsk og svensk bruger man bra
i betydningen ›god‹. En tilsvarende
dansk form bra nævnes af Ordbog over
det danske Sprog som »dagl[igdags],
ofte spøg[ende]« variant af brav, men
bra kan ikke slås op i den moderne Den
Danske Ordbog.

Norsk og svensk bra, som altså er
beslægtet med dansk brav, har tilbage-
lagt noget af en sproglig rejse: Både
dansk brav, norsk bra og svensk bra er
lånt fra nedertysk, hvor det igen er lånt
fra fransk brave, der er lånt fra itali-
ensk bravo ›modig, dygtig, god‹ (som vi
også har lånt ind direkte fra italiensk
til dansk i udråbsordet bravo). Italiensk
bravo går tilbage til latinsk barbarus
›udenlandsk; vild‹, der er lånt fra
græsk bárbaros ›udenlandsk; uforståe-
lig; vild, udannet‹. Man mener at de
gamle grækere med bárbaros har hen-
tydet til at udlændinge som ikke kunne

græsk, har gået rundt og sagt »bar-
bar« på deres uforståelige sprog.

Det kan forekomme usandsynligt at
man kan gå fra en betydning ›som går
rundt og siger »bar-bar«‹ til ›god‹ på et
par årtusinder, men eftersom hele kæ-
den af betydningsudviklinger har fun-
det sted i historisk tid, er den faktisk
ret veldokumenteret. Og sådan er spro-
gets snørklede veje heldigvis nogle
gange ransagelige.

En lidt skør krølle på historien er at
rabarber, der betegner en planteslægt i
skedeknæfamilien, etymologisk hører
til her. Det kommer nemlig via middel-
alderlatin rhabarbarum fra græsk rhâ
bárbaron ›udenlandsk rabarber‹, bestå-
ende af rhâ ›rabarber‹ og bárbaron,
neutrumsformen af bárbaros, altså
egentlig ›vild rabarber‹.
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Barbarisk rabarber.
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