HISTORISKA MATCHEN

Svenskan MOT Kinesiskan
SVENSKA
800-talet e Kr

ANOR

SPRIDNING

SVÅRIGHETSGRAD

MILSTOLPAR

ÖMSESIDIGT
INTRESSE
TOTALT:

KINESISKA
1300-talet f Kr

★★★ Svenskan föds när svenskarna

★★★★★ De äldsta kinesiska tecknen

framåt 800-talet (till skillnad från danskarna) droppar diftongerna i ”urnordiskan”. Äldsta boken på svenska är Äldre
Västgötalagen från 1280-talet som skrivs
med latinska bokstäver i stället för runor
eftersom kristendomen nu nått upp i vår
kalla nord.

dateras till sköldpaddehudar från 1300
f Kr. Och har förändrats förvånansvärt
lite sedan dess, även om det talade språket har gjort det. Först 1932 bestämdes
det dock att det ska vara dialekten som
talas i Peking som ska vara rikskinesiska
och läras ut över hela landets skolor.

★★ 9 miljoner i Sverige, 300 000 i
Finland och kocken i mupparna har
svenska som modersmål. Och så sägs det
att flera ministrar i såväl Chiles, Greklands
och Kurdistans regeringar, har talat
svenska flytande, som en följd av Sveriges
(tidigare) generösa flyktingpolitik.

★★★★ 1,3 miljarder i de tre länder där
mandarin (”rikskinesiska”) är officiellt
språk – Kina, Taiwan och Singapore – vilket gör det till världens i särklass största
modersmål före spanskan (480 miljoner)
och engelskan (ca 400 miljoner). Fler
kan dock förstå engelska än kinesiska.
Och kinesiska är officiellt språk i FN,
men inte i t ex IOC, Fifa, IMF eller WTO.

★★★ Inte bara svenskans ”r” är svårt.
Flera konsonanter i rad anses också vara
svårt att uttala för den som har kinesiska
som modersmål. Och hur haj är du själv
på att förklara för en nyanländ varför hen
inte är sjusigt klädd, inte alls chock om
midjan, och att det i granens topp inte
lyser en kärna?

★ Anses ta 4 ggr så lång tid att lära sig
jämfört med t ex spanska för en svensk
skolelev. Svårt även för kinesiska skolbarn, som får ägna långt fler lektioner åt
att lära sig skriva, än skolbarn i länder
med enklare alfabet.

★★★ Jättesteg när Gustav Vasa 1526

★★★ Efter revolutionen 1949 ville

lät översätta Bibeln till svenska, och därtill krävde att inte bara präster utan även
varenda piga och dräng skulle kunna
berätta vad som stod i den. Något som i
rena farten gjorde de svenska bönderna
till världens mest litterata.

Mao att alla skulle kunna läsa hans propaganda och därför genomdrev han en
förenkling av det kinesiska alfabetet, så
att det krävdes långt färre antal streck än
tidigare för att bilda ett tecken.

★ Av Sveriges alla gymnasieelever

★ Efter revolutionen var ryska det enda

2017 läste hälften ett främmande språk
utöver engelskan, 47 procent av dessa
valde spanska, 23 procent tyska och 17
procent franska. Bara ett hundratal läste
kinesiska.
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främmande språk som lärdes ut i de
kinesiska grundskolorna, men sedan Kina
slog in på den kapitalistiska banan 1991 är
det engelskan som gäller, numera från årskurs 3. Svenska språket kan i dag studeras
vid 4 av Kinas 2 914 universitet (2017).
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DOMARENS KOMMENTAR:
– Kinesiskan vinner knappt över svenskan i den här språkmatchen.
Trots att det anses som ett av världens svåraste språk att lära sig
för en utomstående (dock anses japanskan ännu svårare, eftersom
man utöver tecknen även innehåller en mängd artighetsformer som
kinesiskan saknar). Men betyder det att vi borde be våra barn att
säga adios till spanskan och välja mandarin i stället? Nej, inte om
vi ska tro språkforskaren Mikael Parkvall, vid Stockholms universitet. Han menar att engelska kommer att fortsätta dominera.
– Bland annat har engelska fördelen att det råkade vara på
topp när världen blev så liten att alla kunde kommunicera med
varandra. Svenskar som åker utomlands blir skitprovocerade av
människor som inte kan engelska, de tänker: ”De är ju utlänningar så då borde de ju kunna utländska!”

FÖNSTRET 1-19 • FÖRR

– Kineser i allmänhet är mycket stolta över sina tecken, som ses
som det bästa ur nationens kulturarv, i klass med krutet och pappret. Och även om det finns kinesiska lexikon med 106 000 olika
tecken så anses det räcka med att lära sig 3 500 för att konversera
och läsa en dagstidning.
– Och faktum är att kinesiskan inte alls är lika svår att lära
sig prata, som att skriva. Kinesiskan saknar verbböjning, liksom
prepositioner. Den knepigaste biten att få grepp om är tonhöjningarna, eftersom kinesiskan innehåller hela 4 ordtoner, jämfört med
svenskans 2 (tänk svenskans ”stegen” och ”stegen”). Ett faktum
som dock fört med sig att kineser anses mer musikaliskt tränade
än andra, eftersom tonskillnaderna går att likna vid musikalitet.
JONAS HELLING

VARFÖR DÅ?

”HELT I
MOAS ANDA!”
Sara Stridsberg tilldelas årets
Moa-stipendium till minne
av arbetarförfattaren Moa
Martinson (1890–1963).
Varför då?
Ebba Witt-Brattström, ordförande i Sällskapet Moas vänner
som sedan 1982 delat ut Moapriset i samarbete med ABF:
– För att hon skriver helt i
Moas anda, hon fokuserar
mycket på sexualiteten, och hur
den kan användas för att förtrycka kvinnor och flickor. Moa
var ju den första som skriver om
både våldtäkt och förlossning
(Kvinnor och äppelträd, 1933).
Finns det gott om författare som
skriver i Moas anda i dag?
– Ja, visst finns det mycket
medelklasslitteratur i dag, men
också mycket som är realistiskt
på ett sätt som Moa hade kunnat känna igen sig i.
Har Moa den plats i historieboken som hon borde ha?
– Nej, inte ännu. Hon var ju
tillsammans med Vilhelm
Moberg den mest lästa av våra
proletärförfattare. Hon utnämndes redan 1956 av Tage Erlander
till vår ”landsmoder”. Olyckligtvis
gängade hon sig med Harry
Martinson och hamnade i
skuggan av honom. Han blev
Akademins favorit, och hon sågs
som folkets författare, och det
har ju aldrig ansetts vara lika fint.
Vilken Moabok ska man börja
med?
– Med Mor gifter sig. Den är
helt otrolig.
Och av Sara Stridsberg?
– Kärlekens Antarktis, som
handlar om en styckmördad
prostituerad som ändå får en
röst bortom döden.
JONAS HELLING

TIPS: Se nya filmen Moa Martinson – landsmodern, av Maj
Wechselmann och Ebba WittBrattström, som hade premiär
i februari.
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