
Förord

En av avsikterna med den här boken är att underhålla. Och
varför inte? Vi lever i en värld där krig, olyckor och elände
är en del av vardagen (om man får tro medierna). Så lite
humor kan vara på sin plats. Boken visar också nackdelen
med att vara ett världsspråk. Bokens titel har inte kommit
till av en slump – broken English är antagligen det mest an-
vända språket i världen. Ingen vet med säkerhet hur många
som talar engelska. British Council uppskattar att en fjärde-
del av världens befolkning använder engelska i någon form
(http://britishcouncil. org/english/engfaqs.htm#howmany).
Det innebär att de 375 miljoner som har engelska som
modersmål är i minoritet. Engelska är inte längre ett språk
som uteslutande talas av Tom, Dick och Harry, det är också
ett lingua franca för över en miljard Tomas, Dietrich och Ho
Ling. Det har också ett slags officiell ställning i omkring 75
länder. En bieffekt av detta är att de hundratusentals anslag,
skyltar och matsedlar som årligen formuleras på engelska
runt om i världen ibland kan ha mycket lustigt att bjuda på. 

Oftast får de här lustigheterna inga allvarliga konsekven-
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ser. Men de kan få det i en platsansökan där det står ”left job
to ruin my family business” eller ”skilled in proolreading”.
Många gånger uppstår missförstånden när man tar miste på
två ord som liknar varandra, något som är särskilt vanligt i
restaurangbranschen. Några lovar att behandla gästerna
”with hostility” medan andra bjuder på ”Sweden sour”. Och
så har vi brandföreskrifterna på ett hotell som uppmanar
gästerna att ”expose yourself at the window”.

Men rätt ska vara rätt: även de som har engelska som
modersmål trampar ofta i det språkliga klaveret – de står för
en femtedel av den här samlingen. Ett exempel är anslaget
på en engelsk kemtvätt: ”Anyone leaving their garments here
for more than 30 days will be disposed of.”

Broken English … nästan perfekt är resultatet av 20 års in-
samlingsarbete (och jag tar gärna emot fler bidrag till sam-
lingen). En klassiker är den norske programledaren Odd
Grythes fråga till en amerikansk besökare som klagade över
de hala norska vägarna: ”But didn’t you have pigs in your
decks?” Jag vill gärna tacka alla mina kolleger och vänner i
Skandinavien och på andra håll som har hjälpt mig med
arbetet. En viktig källa har varit Internet, och jag kan inte
garantera att alla exempel därifrån är autentiska. Skylten
som har gett boken dess titel påstås ha setts inte bara hos en
guldsmed i Mexico City (se s. 35) utan också på ett mexi-
kanskt hotell på Yucatanhalvön, i en affär i Bolivia och i en
antikvitetshandel i Montreal. 
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Men oavsett vem som har skrivit eller sagt vad och var så
är det här en bok som är avsedd att underhålla. Om ett
leende är värt tio ord och ett gott skratt är värt hundra, kan-
ske ett riktigt skrattanfall när du visar några av exemplen här
i boken för din granne är värt tusen ord. Jag hoppas att
Broken English ska ge dig några roliga stunder då du både
ler, småskrattar och gapflabbar ibland. 

Trondheim i augusti 2004
Stewart Clark
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