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Or de nes opp rin nel se

Opp rin nel sen til ord 
om øko no misk  
kri mi na li tet

Artikkelen er 
forfattet av:
Råd gi ver
Yann de Caprona
Riks re vi sjo nen

Så len ge det har ek si stert 
reg ler for øko no misk virk
som het, han del og skatt, 
har det vært noen som har 
prøvd å unn gå dis se reg
lene. Det som er nytt, er 
kan skje hvor or ga ni sert og 
hvor ut bredt in ter na sjo nal 
øko no misk kri mi na li tet er 
blitt. Det gjen spei les i ord
for rå det for det te te ma et 
der vi fin ner ord med opp
rin nel se i nor rønt, la tin og 
gresk, fle re lån fra tid li ge re 
vik ti ge han dels språk som 
ita li ensk og (mid del)lav
tysk, og nye re frem med ord 
fra tysk, eng elsk og fjer ne
re språk.

Kri mi nell og kor rupt
Kri mi nell kom mer fra la tin criminalis, 
av le det av cri men, hvis før s te be tyd ning 
må ha vært «som bi drar til å sik te» og 
se ne re «(retts lig) be slut ning, be skyld ning, 
an kla ge, for bry tel se». Cri men stam mer fra 
la tin cernere «skjel ne, skil le». Gjen nom 
in do eu ro pe isk1 *krei- «sik te, skjel ne» er 
cernere be slek tet med det nor ske ad jek ti vet 

1 De fleste språkene i Europa, noen språk fra Midt-Østen 
og mange språk i India og nabolandene stammer fra et 
felles grunnspråk som forskerne har kalt indoeuropeisk. 
Gjennom sammenligning av språk og deres utvikling har 
det vært mulig å rekonstruere det man antar var ordene 

rein, ren (det vil si at det som er blitt sik-
tet, er et «rent» pro dukt»).

Kor rum pe re er å øde leg ge mo ralsk, 
be stik ke, for vans ke og stam mer fra la tin 
corrumpere «for der ve», sam men satt av cum 
«med, sam men» + rum pe re «bry te». And re-
led det gjen fin ner vi i frem med ord som 
rup tur, ryt ter, ab rupt, erup sjon og ban ke rott. 
Det går til ba ke til in do eu ro pe isk *rew- 
«rive», som også er re flek tert i ny norsk 
rjuva «rive opp, gjø re hull i» og norsk rov 
(se se ne re det te or det).

Juks og be drag
Juks stam mer via tysk fra la tin jocus 
«spøk», som på norsk også har gitt frem-
med or de ne jo ker, sjong le re og ju vel (egent-
lig «le ke tøy»). Fus ke kom mer av tysk 
pfuschen, dan net til in ter jek sjo nen pfu(t)
sch, lyd ma len de brukt om ra ket ter, der etter 
om «raskt og dår lig ut ført ar beid». Svind le 
er lånt av tysk schwindeln, hvis før s te 
be tyd ning var «bli svim mel» og er be slek-
tet med norsk svin ne og be svi me.

– merket med * – til våre forfedre da de trolig bodde i 
nåværende Ukraina og Sør-Russland for 5000 år siden.

Ver bet be dra stam mer gjen nom dansk fra 
middellavtysk bedrēgen, der and re led det er 
blitt på vir ket av dansk dra ge «dra». 
Be stik ke er lånt av tysk bestechen, som 
kan skje egent lig be tyr «stik ke/fes te (en 
gave) på mot ta ke rens erme». Hele 
«gjem me, kjø pe el ler hjel pe til med å få 
om satt ting som en vet er ty ve gods», kom-
mer av lav tysk he len, hvis før s te be tyd ning 
er «skju le». He len går til ba ke til ger mansk 
*hel- «skju le, dek ke», som blant an net 
fore lig ger i norsk hyl le «inn hyl le» og tro lig 
også i hall (egent lig «noe som dek ker»). 
Gjen nom in do eu ro pe isk *kel- «skju le» kan 
hele være be slek tet med la tin celare «skju le» 
og cel la «lite rom, kam mer» (der av norsk 
cel le), og gresk kalúptein «dek ke, skju le» 
(der av norsk apo ka lyp se, som egent lig be tyr 
«av slø ring, åpen ba ring»).

Smug ling
Smug le er lånt av lav tysk smuggeln, be slek-
tet med norsk smy ge. En form for smug-
ling er kon tra ban de, et ord som kom mer 
fra ita li ensk contrabanda, sam men satt av 
con tra «mot» + ban da «for ord ning». Det vil 
si at kon tra ban de egent lig be tyr «mot for-

JUKS: Juks stam mer via tysk fra la tin jocus «spøk», som på norsk også har gitt frem med or
de ne jo ker, sjong le re og ju vel (egent lig «le ke tøy»).
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ord nin gen». Ban da har også via ita li ensk 
gitt frem med or de ne ban ditt, som egent lig 
be tyr «for vist, bann lyst» og ba nal (egent lig 
«på budt til al min ne lig bruk»). Ban da er 
be slek tet med norsk bann «for døm mel se; 
straff i form av ute sten ging fra den ka tol-
ske kir ken» og bønn. Den in do eu ro pe is ke 
ro ten er *bhã- «tale», som vi gjen fin ner i 
fle re språk:

la tin •	 fari «tale», hvor av på norsk blant 
an net fa tal, fa tum «skjeb ne», fa bel «for-
tel ling», in fan til (av la tin infans «barn» 
el ler egent lig «som ikke kan snak ke») 
og in fan te ri (egent lig på spansk «tropp 
av unge ade li ge»),
la tin •	 fama «ryk te», hvor av norsk fa møs 
og in fam,
la tin •	 fateri «be kjen ne, til stå; er klæ re, 
be vit ne», hvor av norsk kon fe sjon og 
pro fes sor,
gresk •	 phánai «si», hvor av på norsk 
bla me re, blas fe mi og pro fet,
gresk •	 phémi «sier», hvor av norsk eu fe
mis me (egent lig «ord med godt ryk te»),
gresk •	 phoné «stem me», hvor av norsk 
fo ne tikk, sym fo ni og te le fon.

Pi rat ko pie ring og fal si fi ka sjon
Pi rat ko pie ring er en me get van lig form 
for øko no misk kri mi na li tet, som sær lig 
ram mer luk sus va rer. Pi rat er gjen nom 
la tin lånt av gresk peiratés «(sjø)rø ver», 
av le det av peirán «for sø ke, an gri pe», som 
går til ba ke til peíra «for søk, prø ve», som vi 
gjen fin ner i frem med or det em pi ris me. 
Kopi kom mer av la tin copia «meng de, 
over flod» (jam før frem med or det kopiøs 
«ri ke lig») og som i mid del al de ren fikk 
be tyd nin gen «av skrift». Copia er av le det av 
ops, opis «kraft; hjel pe mid ler; rik dom» 
(jam før eng elsk opulence «rik dom»). Copia 
er be slek tet med opus «ar beid» og gjen nom 
in do eu ro pe isk med nor rønt efni «gods, 
emne» og norsk avl.

Fal si fi ka sjon og fal si fi se re kom mer av 
mid del al der la tin falsificare «gjø re falsk», av 
la tin falsus «falsk, som be drar», av le det av 
fal le re «be dra», uten kjent ety mo lo gi, som 
vi gjen fin ner i frem med or de ne fal litt og 
fal sett.

Uli ke må ter å stje le på
Stje le stam mer via nor rønt stela av ger-
mansk *stelanan. Ran er et dansk lå ne ord, 

av gam mel dansk rãn (den nor rø ne formen 
er rán), av le det av ger mansk ráhna- av 
usik ker opp rin nel se, kan skje gjen nom 
in do eu ro pe isk be slek tet med la tin ra pe re 
«rive bort, ta med vold» (hvor av eng elsk 
rape «vold ta») og rap tus «rykk, an fall (av 
gal skap, sin ne)».

Rov kom mer gjen nom middellavtysk rõf 
av ger mansk *raubá- «det å rive opp/i styk-
ker; rov, byt te», som også har gitt fransk 
dérober «rane (blant an net klær)» og norsk 
robe «sel skaps kjo le» og rob be «røve». Den 
in do eu ro pe is ke ro ten er *rew «rive», som 
også er re pre sen tert i la tin rum pe re «bry te, 
rive» (som vi gjen fin ner i kor rum pe re).

«Some will rob you with a six gun, and 
some with a fountain pen» sang Woody 
Guthrie og tenk te på de fat ti ge som var 
blitt eks ploa tert. Det er norsk sta ve må te 
av fransk exploiter, av le det av lav la tin expli
citare «ut fø re; ar bei de; dyr ke jor den; gjø re 
gjel den de; frem he ve». Det te ver bet går 
til ba ke til la tin explicare «ut fol de; skild re, 
frem stil le» (hvor av frem med or det eks pli sitt 
«ty de lig» og eng elsk og fransk explication 
«for kla ring»).
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Kon se kven ser av øko no misk 
kri mi na li tet
En van lig kon sekvens av be drag og stje ling 
er man ko «un der skudd», som lik som 
man ke re «mang le, fei le», går via ita li ensk 
til ba ke til la tin mancus «lem les tet» og i 
over ført be tyd ning «man gel full».

For de som har dratt nyt te av svart øko-
no mi, er det er stort pro blem å bru ke 
ge vins ten på en lov lig måte. Pen ge vas king 
el ler hvit vas king er en over set telse av eng-
elsk money laundring. En mor som, men 
falsk, hy po te se er at money laundring hen-
vi ser til den ame ri kan ske ma fia le de ren Al 
Ca po ne som skal ha prøvd å om set te ulov-
lig tjen te pen ger i vas ke ri bran sjen!

Pro sti tu sjon
Skit ne pen ger kom mer ofte av pro sti tu sjon 
og ulov lig om set ning av to bakk, al ko hol 
og nar ko ti ka. Pro sti tu sjon stam mer fra 
la tin pro sti tue re «van ære noe gjen nom 
upas sen de bruk» el ler egent lig «plas se re 
for an, vise», sam men satt av pro- «for an» + 
en av led ning av sta tue re «plas se re, set te». 
Pro sti tu sjon kan være nær knyt tet til men-
nes ke han del el ler traf fick ing, som lik som 
frem med or det tra fikk, stam mer fra ita li-
ensk traffico «han del, ferd sel», av om dis ku-
tert opp rin nel se, kan skje av le det av ka ta-
lansk trafegar «hel le om, tøm me over». 
Trafegar kan kom me fra lav la tin transficare, 
transfaecar «over fø re bunn fal let for å gjø re 
vi nen kla re re», sam men satt av la tin trans 
«over » + faex «vi nens bunn fall».

Hore stam mer, lik som hor, «ek te skaps-
brudd», gjen nom nor rønt hór fra ger-
mansk *hõra-. Den in do eu ro pe is ke ro ten 
er *kã- «ha kjær, be gjæ re, øns ke», som er 
re flek tert i fle re språk som:

la tin •	 ca rus «kjær, dy re bar», hvor av 
norsk kjær og kjær lig het, og eng elsk 
caress «kjær tegn», charity «(nes te)kjær-
lig het, vel de dig het» og cherish «kjæ le 
for; pleie; hol de av»,
san skrit •	 kámah «kjær lig het, øns ke», 
som inn går i nav net til den vel kjen te 
in dis ke bo ken om kjær lig het og els kov 
Kamasutra (sam men satt av san skrit 
kámah + sutra «læ re bok «(egent lig 
«snor av reg ler», av le det av sutram 
«tråd» og gjen nom in do eu ro pe isk 
be slek tet med norsk sy).

To bakk og al ko hol
To bakk er gjen nom eng elsk og spansk 
tabaco kan skje av le det av et ord på ara wak, 
et in dia ner språk fra Hai ti, som egent lig 
be tyd de «to bakks blad» el ler «pipe til å 
røy ke to bakk i». Det er imid ler tid blitt 

˜

˜

på pekt at alle rede i 1410 bruk te ita li ensk 
tabacco og spansk tabaco for «me di sin ske 
blad», det vil si len ge før Co lum bus ob ser-
ver te røy king av to bakks blad blant in dia-
ne re ved sin før s te rei se til Ame ri ka i 1492. 
Tabac(c)o kan være lånt av ara bisk tabbâq, 
et ord kjent fra 800-tal let som dek ker 
uli ke ty per gras. Det er mu lig at span jo-
le ne be nyt tet et ord de kjen te fra før på en 
ny opp da get plan te fra Ame ri ka. Mer tvil-
somt er forslaget om at spansk tabaco 
stam mer fra nav net til den ka ri bis ke øya 
To ba go, som ble opp da get etter Hai ti.

I to bakk fin ner vi stof fet ni ko tin, opp kalt 
etter fransk man nen Nicot som gav den fran-
ske dron nin gen en to bakkplante. Av den 
grunn ble tobakk først også kalt på fransk 
herbe à la rei ne «dron nin gens gress». To bakk 
inn går selv føl ge lig i si ga ret ter, di mi nu tiv av 
si gar, lånt av spansk cigarro. Den vi de re 
ana ly sen er usik ker. Cigarro kan stam me fra 
zicar «røy ke» på det in di ans ke språ ket maya, 
el ler fra spansk cigarra «si ka de», for di en si gar 
kan lig ne i form og far ge på det te in sek tet.

Al ko hol stam mer gjen nom mid del al der la-
tin alcohol av ara bisk al kohl «fint pul ver av 
an ti mon el ler bly glans (ofte be nyt tet som 
sort øye smin ke)». I Eu ro pa ble be tyd nin gen 
av alcohol ut vi det til «es sens» og til slutt på 
1700-tal let til «sprit av vin el ler and re gjæ-
rede li kø rer». På eng elsk bru kes kohl, av 
ara bisk al kohl, om «sort øyen smin ke».

Nar ko ti ka
Blant de man ge ord, ofte slang ord, som 
for bin des med nar ko ti ka skal vi se på de 
mest vel kjen te. Nar ko ti ka går til ba ke til 
gresk nárke «stiv het, sløv het for år sa ket av 
lam mel se, kul de el ler frykt», som vi gjen-
kjen ner i frem med or det nar ko se. Rus er 
av le det av ver bet ruse «stor me, styr te» av 
usik ker opp rin nel se, kan skje et lydetterlig-
nende ord. Stoff stam mer gjen nom lav tysk 
av gam mel fransk estoffe (på mo der ne 
fransk étoffe) av usik ker opp rin nel se, kan-
skje av fran kisk *stopfôn «put te, stik ke ned, 
polst re, stop pe» og mu li gens be slek tet med 

norsk stop pe. Knark er et svensk lå ne ord 
som egent lig be tyr «sup som ri ver i hal-
sen», be slek tet med knarra «gi fra seg dem-
pet friksjonslyd», et lydetterlignende ord.

Hamp, el ler Can na bis sativa, er en plan te 
av ori en talsk opp rin nel se som dyr kes som 
tek stil plan te og for frem stil ling av hasj isj 
og ma ri hua na. Nav net can na bis er gjen-
nom nor rønt og ger mansk tid lig blitt lånt 
fra gresk kánnabis. Det gresk nav net kan 
stam me fra språ ket til sky ter ne el ler su me-
rer ne. Hasj isj el ler hasj kom mer av ara-
bisk hašiš «gress, høy, in disk hamp». Det 
har len ge vært hev det at eng elsk assassin 
«mor der» skal via fransk og ita li ensk gå 
til ba ke til ara bisk hašiš for di med lem mer 
av en mus limsk sekt på 1100-tal let ru set 
seg før de skul le ut fø re et drap for å for-
sva re seg. Eng elsk assassin stam mer imid-
ler tid mer tro lig av ara bisk ‘assãs «vok te re». 
Ma ri hua na er et spansk lå ne ord av usik ker 
opp rin nel se, kan skje av le det av malihuana 
som på in dia ner språ ket nahuatl egent lig 
be tyr «som tar over (en per son)».

Am fe ta min er et va re mer ke, ba sert på en 
for kor tel se av den kje mis ke sam men set nin-
gen alfa-me tyl-beta-fe nyl-etyl+ amin. Amin 
er en nit ro gen hol dig, or ga nisk for bin del se 
av le det av am mo ni akk, et ord som egent lig 
be tyr «(salt) fra Ammon», en egyp tisk gud 
med tem pel i Li bya, der sag net sier at sal mi-
ak ken opp rin ne lig kom fra.

Opi um er gjen nom la tin av le det av gresk 
opós «plan te saft». Ko ka in ut vin nes fra 
ko ka bus ken. Koka er gjen nom spansk og 
in ka enes språk que chua lånt fra kuka på 
ay ma ra, et be slek tet in di ansk språk som i 
dag snak kes i Bo li via og Peru. He roin 
stam mer fra gresk héros «helt», for di en 
he ro in bru ker kan føle seg like over spent 
som en helt. Mor fin er et ny dan net ord 
etter den gres ke søvn gu den Mor pheus, hvis 
navn egent lig be tyr «han som ska per 
drøm me for mer» og er av le det av gresk 
morphé «form, skap ning».

Fra kjelt ring til gang ster
Det fin nes man ge ord for uær li ge per so ner 
som stje ler med el ler uten vold. Kjelt ring 
kom mer av fri sisk keltring «land stry ker», 
av le det av keltern «bru ke gro ve ord». Fri sisk 
er et ger mansk språk som snak kes frem de les 
i Ne der land og Tysk land. Friserne var i 
tid lig mid del al der be ryk te de sjø fa re re og 
sjø rø ve re. Skurk er lånt av lav tysk schurke 
og be tyr egent lig «ut støtt per son» og gjen-
nom ger mansk er det be slek tet med det 
nor ske ver bet å sku re «gnis se hardt mot noe, 
skrub be».

ARABISK: Alkohol stammer fra arabiske al 
kohl.
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Ka nal je er gjen nom fransk lånt av ita li ensk canaglia, som opp rin-
ne li ge be tyd de «hun de pakk». Canaglia er av le det av la tin canis 
«hund», som gjen nom in do eu ro pe isk er be slek tet med norsk hund. 
Tyv kom mer via nor rønt þjófr av ger mansk *þeuba- av usik ker 
opp rin nel se. Gang ster er et eng elsk lå ne ord, av le det av gang 
«ban de», hvis før s te be tyd nin ger var «gang, rei se; vei». Eng elsk 
gang, som på norsk også har gitt gjeng, er av nor disk opp rin nel se 
og be slek tet med det nor ske ver bet å gå.

Si ci li ansk og ja pansk ma fia
Ma fia er en hem me lig for bry ter or ga ni sa sjon, sær lig på Si ci lia (men 
or det er også blitt be nyt tet om for bry ter or ga ni sa sjo ner fra and re land). 
Ma fia er lånt fra si ci li ansk og av me get usik ker opp rin nel se. At ma fia 
skal stam me fra ara bisk mahjas «skryt» er bare et av fle re util freds stil-
len de for slag. Det er der imot sik kert at det be slek te de ad jek ti vet 
ma fio so først be tyd de «tap per» og se ne re «tyv, med lem av for bry ter or-
ga ni sa sjon». At ad jek ti vet først var po si tivt la det skyl des tro lig en tid li-
ge re glo ri fi se ring av ban dit ter med sans for ære og i strid med rike 
jord ei ere og myn dig he ter opp fat tet som for tryk ken de el ler/og frem-
me de mak ter (Si ci lia har i tur og or den blitt in va dert og styrt av fø ni-
ke re, gre ke re, ro me re, van da ler, øst go te re, by san ti ner, ara be re, nor man-
ner, tys ke re, fransk menn, span jo ler, na po li ta ne re og nord ita lie ne re).

På Si ci lia og blant si ci li an ske inn vand re re i USA kal les ma fia en gjer ne 
Cosa nost ra «Vår sak» el ler Onorata società «Ære de sel skap» for di med-
lem me ne måt te føl ge strik te æresregler. Ma fia en fra Na po li he ter 
Ca mor ra (godt be skre vet i bo ken og fil men «Gomorra»), og mafiaen 
fra Ca la bria ‘Ndrangheta, to navn av usik ker opp rin nel se.

Den ja pan ske ma fia en kal les yakuza, et ja pansk ord som be tyr 
«gang ster, gamb ler, gjeng» og vi ser til kort stok ken sanmai karuta. 
Kortstokkens navn er sam men satt av sanmai «tre» + karuta «kort» 
lånt av por tu gi sisk carta (jam før norsk kort). I den ne kort stok ken 
er den dår lig ste hån den kalt yakuza, et ord sam men satt av ya – for-
kor tel se av yattsu «8» + ku «9» + za – for kor tel se av san «3». Det te 
gir en ver di løs sum på 8 + 9 + 3 = 20, når det mak si ma le til lat te er 
19. Det vil si at yakuza hen vi ser til noe ver di løst.

GANG STER: Gang ster er et eng elsk lå ne ord, av le det av gang 
«ban de», hvis før s te be tyd nin ger var «gang, rei se; vei».
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