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Svallis
Soms kom ik in een Zweeds boek dat ik zit te vertalen een woord tegen dat ik nog nooit eerder heb
gezien. Zoals svallis. Misschien ben ik wel een van de weinigen die het woord niet kennen en zijn
er anderen die zeggen: 'Svallis, natuurlijk, wat is daarmee?' Nou, niets eigenlijk, maar ik kende het
niet en kwam het tegen in een episode waarin een schoolklas in september het laatste uitstapje
van het seizoen maakt. Als de klas over loopplanken een moeras oversteekt, valt het een leraar op
dat er svallis op de planken ligt. Maar hij heeft een verbandtrommel bij zich en is op alles
voorbereid.
Dagsmeja
Svall-is, een soort ijs dus, maar wat voor ijs? Op internet is het antwoord te vinden en ik val
rechtstreeks een actueel krantenbericht binnen. Ook op dit moment hebben de Zweden namelijk
last van dat svallis en het is uitkijken geblazen met dat spul, want ze kunnen er niet tegen strooien.
De technische reden daarvoor wordt ook in de krant genoemd, maar die laat ik hier maar
achterwege. Svallis is ijs dat ontstaat als ontdooid ijs opnieuw bevriest, waardoor je verschillende
lagen ijs op elkaar krijgt. Maar niet gewoon zomaar ontdooid ijs, nee, het ijs dat overdag smelt in
de zon terwijl de temperatuur in de schaduw nog steeds onder nul is. En die omstandigheid heet
dagsmeja. Alweer een nieuw woord geleerd!
Woord zoekt vertaling
Maar wat moet nu de vertaling worden in mijn boek? Eh… ijs? Ja, dan heb je het idee dat je iets
geleerd hebt, en je schiet er qua vertaling niks mee op. Alleen omdat wij geen vergelijkbaar woord
hebben. Tenminste niet dat ik weet. Mocht het wel bestaan, dan hou ik me aanbevolen. Wat betreft
het nut van het nazoeken van zo’n woord hou ik het er maar op dat het toch leuk is om te weten.
Bovendien kan ik nu, als ik in het geschikte seizoen naar Zweden ga, zeggen: 'Uitkijken mensen,
svallis!'
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