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"I det gamla är reservatet bättre" och skitbär, låt mig bara säga att det finns åtminstone en 

sak där det gamla sättet inte ens kan drömma om att komma in i det nya sättets sfärer; 

  

Översättning. 

  

Även om jag måste komma till Sverige i skolan efter att ha studerat mina tänder, och till och 

med lång svenska, hade jag inte mycket av ett ord kvar i Sverige och ett ord här, men med 

hjälp av en google översättare är språkbarriären ett problem för dåtid. 

  

Förut skulle jag ha behövt gräva en svensk-finsk ordbok i en bokhylla och kämpa för att hitta 

rätt ord där, men ingenting är så lätt, tvärtom, för det första borde jag redan ha fått grunderna 

i svenska ord att böjas lite annorlunda beroende på meningen och sammanhanget. Men nu 

behöver jag inte lära mig när det finns ett kompileringsprogram som gör det automatiskt 

även om man inte kan hela språket. Hur böjer sig ordet stol i svensk plural? 

(Hjärnan förtalar redan när jag försöker tänka på att böja det finska språket också) 

Jag behöver inte veta det, då jag skriver ordet "stolar" i texten och låter programmet sköta 

böjningen, och jag får leka min hund på sena kvällen eller ta det lugnt, kollapsa på en 

plyschsoffa i min mässa och läs Ralph Königs tecknade film till synden synd, ”som annars 

är riktigt bra, och jag rekommenderar den varmt till alla som är intresserade av en 

homoerotisk serie. 

  



Men nu går jag vilse i ämnet, vilket tyvärr händer många gånger ... 

  

Den bästa tiden jag skriver den här texten är att befria mig från tanken att jag inte behöver 

spendera många timmar på att bara översätta den första meningen, jag kan bara kopiera 

texten i sin helhet och sedan klistra in den i Google Translator och Avot! Min text är klar och 

klarspråk för svenskspråkiga läsare. 

Och det bästa av allt, det fungerar åt andra hållet också! 

  

Det är därför jag skulle föreslå att skolor inte bryr sig om att lära ut olika språk alls längre, 

det är helt onödigt och slöseri med tid, eftersom maskiner förvandlar texterna till vårt 

modersmål med en knapptryckning och kommer snart att bli en enhet som kan översätta tal 

i realtid. 

  

  

  

När allt kommer omkring har hela skrivandet varit prosa ur en humoristisk vinkel, om det inte 

redan var uppenbart. Så låt oss hoppas att textöversättningsfasen inte blir helt oläslig, bara 

lite. 

 


