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Svårt sjuka ord
Den som är road av originella ord kan ha riktigt
roligt i sällskap med ett psykologiskt lexikon.
Här hittar man fantastiska ord för alla möjliga
bisarra beteenden, bland andra dessa.
linonofobi måste vara en av de konstigaste tvångsföreställningar
som kan drabba en människa. Den som lider av detta är nämligen
sjukligt rädd för – håll i er! – snören.

TULIPANAROS
Tulipanaros är en liten reklam- och
kommunikationsbyrå i Täby, norr om
Stockholm, som med lika delar lust
och allvar gör reklam som sticker
ut på ett sätt som våra kunder har
anledning att gilla. Ett viktigt verktyg
i det arbetet är välskrivna texter och
god språkbehandling – tillika ämnet
för byråns månadsbrev.

ORDHISTORIA

tetrafobi är en kulturellt betingad fobi och tämligen etablerad i den
asiatiska världen. Det är övertygelsen att siffran fyra för otur med sig,
vilket är förklaringen till att vissa hotell saknar rum nummer fyra
eller boningshus räknar våningsplanen enligt den udda principen ett,
två, tre, fem, sex, sju osv.
harpaxofobi betyder att man är rädd för rånare. Det gäller väl i och
för sig de flesta av oss, men inte till den grad att vi inte kan leva ett
normalt liv, vilket är kriteriet på en fobi.
avisodomi är ett präktigt stört sexuellt beteende, nämligen att ha
samlag med höns, gäss, ankor, kalkoner och andra för ändamålet
(o)lämpliga fjäderfän. Fågeln lär inte överleva påsättningen, vilket
förmodligen inte bekymrar den exalterade avisodomisten.
misopogon kallar man den som hatar skägg.
misokapnos är också en intolerant figur men av klart bättre skäl:
misokapnosen avskyr nämligen tobaksrökning.
perigrinomani är som alla manier ett stört beteende samtidigt
som det uppskattas och till och med uppmuntras av resebranschen.
Den som har den här läggningen lider nämligen en okontrollerbar
drift att åka utomlands.
skoptser är ingen sjukdom, men det beteende som denna religiösa
sekt tillämpade är så sjukt att namnet ändå försvarar sin plats här.
Ordet skoptser är ryska och betyder bokstavligen ’medlem utan lem’.
Dessa kristna fanatiker predikade och praktiserade självkastrering
som ett medel att nå frälsning. Det enda positiva som kan sägas om
beteendet är att det inte lär gå i arv till barnen.

Idiot är vardagsspråkets vedertagna
benämning för alla som man tycker
är korkade (eller i alla fall dummare
än man själv anser sig vara). Men
historiskt har ordet en vetenskaplig
och numeriskt exakt definition med
hjälp av IQ-skalan. Idioterna var den
grupp som hamnade längst ner på
skalan (IQ 0-25). Närmast ovanför
kom imbecillerna (IQ 25-50) och
därefter de debila (IQ 50-70). Men
det här är alltså föråldrad psykologi.
I dag är det mera en stilfråga om man
ska avfärda någon som idiot, imbecill
eller debil. De två senare skällsorden,
i synnerhet det sista, är ju mindre
vardagliga och därför lite elegantare
som verbala skrevsparkar.

