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Abstract 
This thesis explores issues in translation between Arabic and Swedish. It uses three different 

translations of the Arabic Nobel laureate Naguib Mahfouz done by three different translators as 

examples of various issues that one is faced when translating from Arabic into Swedish. The thesis 

focuses on five different areas of special concern when translating; translation issues issuing from 

additions, omission, grammatical mistakes, semantic problems and lastly the cultural context of 

the source text. This thesis found several examples from each category which are discussed and 

analyzed. 
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1 Introduktion 

 

Jag har valt just detta ämne eftersom jag är intresserad av översättning. Jag är 

intresserad att undersöka hur översättaren kan föra vidare en betydelse som finns i boken 

till ett annat språk. För att kunna översätta behöver översättaren vara medveten om båda 

samhällena för att kunna förstå vad författaren menar i boken och kunna översätta den 

så exakt som möjligt till ett annat språk. Eftersom det i alla samhällen finns särskilda ord 

eller lokala beteenden, måste översättaren vara noggrann med hur hen väljer sina ord 

eller hur hen ska hitta motsvarande ord på sitt målspråk. Man måste också tänka på 

läsaren så hen förstår vad meningen är så bra som möjligt. I min uppsats kommer jag att 

undersöka hur tre olika översättare har översatt tre olika böcker av den egyptiske 

författaren Naguib Mahfouz och på vilket sätt deras översättningar fungerar och hur de 

förstod originaltexterna. 

  

Jag har valt tre romaner av samma författare men av tre olika översättare som har lite 

olika bakgrund. Jag menar att översättarnas språk varierar mycket, och ibland kan det 

finnas problem i förståelsen av både arabiska och svenska i vissa fall. De här problemen 

kanske inte märks om man inte noga studerar både källtexten och måltexten. Speciellt 

missar nog många det här när översättningarna vänder sig till en bred allmänhet i Sverige 

och inte experter som skulle kunna se problemen. Då finns det också givetvis stora 

kulturella skillnader mellan de tilltänkta läsekretsarna. Jag kommer att välja ett antal olika 

exempel från varje bok. I första hand lyfter jag fram problem jag hittat i översättningarna 

och diskuterar dem, men vid något tillfälle pekar jag också på sådant jag tycker är särskilt 

bra. Jag kommer att analysera hur de här problemen uppkommit. Problemen är av olika 

sort, till exempel utelämningar, tillägg och andra förändringar i översättningen och 

hanteringen av kulturspecifika företeelser i översättningen. I slutet kommer jag att 

diskutera mina resultat och även delvis gå in på vilken översättare jag tycker bäst fångat 

den arabiska textens röst.  
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1.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka fem olika kategorier av problem som uppkommer vid 

översättning mellan arabiska och svenska (och andra språk). Dessa analyseras utifrån 

olika perspektiv tagna från översättningsteorier. Analyserna är resonerande och syftar 

till att bidra till diskussionen om översättning mellan arabiska och svenska och kan 

förhoppningsvis hjälpa översättare I första hand och andra intresserade av 

översättningsfrågor. Syftet är att diskutera skönlitterär översättning och inte översättning 

av andra typer av texter.  

1.2 Biografi över Naguib Mahfouz 
 

Naguib Mahfouz, var en egyptisk författare som fick nobelpriset i litteratur år 1988. Han 

började skriva när han var en sjuttonåring och var starkt påverkad av engelska och 

franska realister. Han anses vara en av de första moderna författarna av arabisk litteratur. 

Hans första bok رادق ألا ثبع  kom ut 1939, den finns dock inte på svenska. Han är mest känd 

för sin så kallade Kairotrilogi som kom 1956-1958 och som alla tre finns på svenska. Han 

skrev 34 romaner, över 350 noveller, många filmmanus och fem pjäser under en 70-årig 

karriär. De flesta av hans böcker utspelar sig i hemstaden Kairo. Det finns  fjorton böcker 

översatta till svenska från arabiska av sju olika översättare, 5 svenskar och två araber. 

Han var en av de första arabiska författarna som översattes till svenska  

 

1.3 Presentation av de tre böckerna som valts 
 

De romaner som jag har valt är ةیركسلا  (al-sukkariya). Romanen översattes till svenska av 

Ingvar Rydberg och heter på svenska Det förflutnas trädgård. Den publicerades för första 

gången år 1957 på arabiska och kom på svenska på 1990-talet. Boken är den sista delen 

i Kairotrilogin som följer Ahmad Abd al-Jawad med familj i tre generationer. Genom den 

här familjen får man följa hela utvecklingen i Egypten under stora delar av 1900-talet. 
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Titeln på boken kommer från den gata där Abd al-Jawads dotter Khadijah bor. Alla tre 

böckerna i trilogin har tagit sina namn från gator i Kairo. 

 

Den andra romanen jag valt är لینلا قوف ةرثرث  (al-Ṯarṯara fawq al-Nīl). Romanen översattes 

av Hesham Bahari och Astrid Ericson-Bahari och heter på svenska Sorl över Nilen. Sorl 

över Nilen publicerades för första gången 1967 på arabiska och kom på svenska på 1988. 

Den handlar om en person som heter Anis Zani som lever lite utanför samhället och 

sysslar med droger. Han träffar sina vänner för att röka med dem på en husbåt i Nilen. 

Den här gruppen består av många olika typer av personer och man får en bra inblick i 

många olika typer av liv i Kairo. 

 

Den tredje är ةلیل فلأ يلایل  (Layālī ʾalf layla). Romanen översattes till svenska av Jan Åslund 

och heter på svenska Min natt är tusen nätter. Min natt är tusen nätter publicerades för 

första gången 1979 på arabiska och kom på svenska på 1996. Min natt är tusen nätter 

sticker ut från de andra eftersom den tydligt relaterar till sagosamlingen Tusen och en 

natt. Den innehåller många av samma karaktärer som man hittar i den samlingen, till 

exempel Shahrazad och Aladdin.  

1.4 Översättarnas bakgrund 
 

Ingvar Rydberg har tagit examen i semitiska språk vid Lund universitet men började skriva 

själv och framförallt översätta skönlitteratur istället för att fortsätta på universitetet. Han 

har översatt bland annat Naguib Mahfouz, Nawal El Saadawi,  Assia Djebar och många 

andra moderna arabiska författare. Han är en av de viktigaste översättarna av arabisk 

litteratur och har också översatt den kända historiefilosofin av Ibn Khalduns, hans ةمدقملا  

(Prolegomena) till svenska och detta har gjort honom känd. 2006 blev Ingvar Rydberg 

hedersdoktor vid Lunds universitet på grund av  hans "enastående kulturgärning som 

översättare av arabisk litteratur".1 

 

                                                
1 ”Ingvar Rydberg”, Världslitteratur.se, 04 april 2011, https://varldslitteratur.se/person/ingvar-rydberg. 
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Hesham Bahari föddes 1954 i Libanon men flyttade därifrån redan när han var 16 år. Han 

gick i fransk jesuitskola i Kairo. 1976 flyttade han till Sverige och studerade lingvistik vid 

Lunds universitet  och efter det  grundade han bokförlaget Alhambra. Tre månader efter 

att de grundat förlaget gav de ut sin första författare, egyptiern Naguib Mahfouz. Hesham 

är mest känd som översättare som översätter arabisk litteratur till svenska och i sina 

översättningar har han presenterat arabiskspråkiga författare i Sverige.2 Han översätter 

ofta med sin fru Astrid Ericson Bahari. Det finns inte mycket information om Astrid Ericson 

Bahari, men hon har utöver verken hon översatt tillsammans med sin man även översatt 

flera böcker från engelska.  

 

Jan Åslund översätter från arabiska till svenska. Han har översatt tre böcker av Naguib 

Mahfouz till svenska: ةلیل فلأ يلایل  (Min natt är tusen nätter), بالكلاو صللا  (al-Liṣṣ wa-l-kilāb) 

(Tjuven och hundarna) och ةموطف نبا ةلحر  (Riḥla ibn Faṭūma) (Resenären). Han har också 

studerat arabiskans påverkan på personer med arabiska som modersmål när de lär sig 

svenska. 

 

2 Översättningsteori 
 
Översättning som fenomen är mycket gammalt, men teorier om översättning är inte lika 

gamla. De första reflektionerna om översättning i europeisk kultur går antagligen tillbaka 

på Cicero.3 Han och andra tidiga tänkare fokuserade på om en översättning skulle vara 

“ord-för-ord” eller “betydelse-för-betydelse”. Cicero säger bland annat att han när han 

själv översätter så översätter han inte som en tolk utan som en retoriker. Han behåller 

samma idéer och former, men på ett språk som är anpassat efter hans eget språk. Han 

säger att han inte tyckte att han var tvungen att översätta “ord-för-ord”.4 Det här sättet att 

                                                
2 ”Hesham Bahari”, i Wikipedia, 07 mars 2019, 
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesham_Bahari&oldid=45235219. 
3 Jeremy Munday, Introducing translation studies : theories and applications (Abingdon, Oxon ; 
Routledge, 2016), 31. 
4 Munday, 31. 
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tänka fortsatte länge, man fokuserade på skillnaden mellan en “ordagrann” och en “fri” 

översättning.  

 

Många moderna teoretiker tycker att den här uppdelningen mellan ordagrann och fri 

översättning var vag och subjektiv och att inte så mycket nya idéer om översättning skrevs 

ända fram till mitten av 1900-talet. Istället försökte en ny grupp teoretiker beskriva de 

gamla begreppen på ett vetenskapligt sätt och sätta ihop “systematic taxonomies of 

translation phenomena”, alltså försöka beskriva objektivt alla olika fenomen man kan 

stöta på när man översätter.5 

 

Två teoretiker som blev väldigt betydelsefulla på 1900-talet är Roman Jakobson som 

mest är känd som lingvist. Han var influerad av den kända lingvisten Saussure i sina 

teorier. Saussure delade upp språket i språksystemet (langue) och olika individuella saker 

man säger (parole), och vad som är viktigt i teorin här är att det är arbiträrt hur ett ord 

låter eller skrivs till exempel. På ett språk heter “ost” ost på ett annat “cheese”. Men då 

kommer frågan om det är samma sak man pratar om? Vissa menar att det är “full 

ekvivalens mellan kod-enheter”, som Jakobson säger det, medan andra säger att språket 

skapar hur vi tänker om världen och att det därför inte är någon ekvivalens. Om det vore 

så kunde vi inte översätta någonting mellan olika språk.6    

 

Ekvivalens blev ett nyckelbegrepp inom översättningsteori. Man kopplar framförallt ihop 

detta begrepp med amerikanen Eugene Nida. Han översatte Bibeln och började bygga 

på en teori som han beskrev i två viktiga böcker på 1960-talet. De är influerade av modern 

lingvistik, särskilt Noam Chomsky.7 Eugene Nida är antagligen mest känd för sina 

begrepp “formell ekvivalens” och “dynamisk ekvivalens”. Med formell ekvivalens menade 

han att man följer måltexten mycket noga i både form och innehåll. Den fokuserar på 

strukturen i källspråket. Dynamisk ekvivalens har blivit väldigt diskuterad eftersom Nida 

menar att det också finns en “ekvivalent effekt”. Att en översättare ska försöka hitta vilken 

                                                
5 Munday, 49–50. 
6 Munday, 59–60. 
7 Munday, 62–63. 
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effekt en text har på källspråket och efter det försöka få fram samma effekt på målspråket. 

Ett exempel på sådant är till exempel i arabiska översättningar av Harry Potter där en tjej 

kysser honom på kinden, men i den arabiska texten så vinkar hon till honom och säger 

hej då.8 Enligt teorin om dynamisk ekvivalens skulle man kunna säga att effekten är 

likadan eftersom att en tjej som kysser någon på kinden i ett arabiskt land betyder något 

annat än författaren till Harry Potter tänkt. Men väldigt många skulle kritisera och till och 

med säga att det är omöjligt med någon dynamisk ekvivalens. 

 

Översättningsteori har efter Nida gått i väldigt många riktningar och följt andra teorier i 

spåren. Till exempel har postkoloniala teorier påverkat många översättningsteoretiker 

och diskuterat frågor som till exempel att man antingen anpassar en översättning av 

författare från till exempel arabvärlden till publiken genom att ta bort “konstiga” saker och 

på andra sätt göra att man missar olika röster. Det kallar till exempel Spivak för 

“translatese”, ett speciellt språk som suddar ut skillnader och konflikter.9Det kan också 

gå åt andra hållet och man kritiserar att en översättning kan göra att något låter mycket 

mer exotiskt i översättningen än det gör i källtexten. Det här kan vara för att göra det som 

är främmande till något spännande för en västerländsk läsare. Ett sätt man kan göra det 

är att inte översätta vissa ord från källtexten. Då sticker de ut extra mycket som något 

exotiskt.10 

 

I den här uppsatsen har jag inte fokuserat på översättningsteori utan på praktiska problem 

en översättare stöter på. Men jag använder en del teoretiska begrepp som kommer från 

till exempel diskussionen om ekvivalens och postkoloniala teorier. Jag har mest använt 

en bok som heter Thinking Arabic Translation som egentligen är en kursbok för 

översättare från arabiska till engelska.11 I den tar författarna upp väldigt många problem 

en översättare från arabiska kan stöta på. De diskuterar problemen utifrån både praktiska 

                                                
8 Munday, 68–70. 
9 Munday, 209. 
10 Munday, 232. 
11 J. Dickins, Sándor G. J. Hervey, och Ian Higgins, Thinking Arabic Translation: A Course in Translation 
Method: Arabic to English, Second edition (Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2016). 
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synsätt och många teoretiska också. Den har till exempel mycket bra diskussion om 

exotism som jag använt i min uppsats.  

 

Jag har vid några tillfällen också refererat till mer allmänna litteraturvetenskapliga teorier 

som passar in i uppsatsen här också. När jag diskuterar vad översättningsteoretikern 

Rune Ingo kallar “allusion”, som betyder att en författare tydligt eller mindre tydligt 

refererar till annan litteratur så nämner jag intertextualitet. Intertextualitet är en teori som 

beskriver relationer mellan olika litterära verk.  

 

En annan allmän teori som finns i många olika varianter som jag tar upp några gånger är 

skillnaden mellan text och kontext och på samma sätt teorin om diskursens betydelse. 

För att rätt kunna översätta något är det väldigt viktigt att förstå i vilken kontext en bok är 

läst och i vilken kontext författaren skrivit den. Texten finns i en diskurs som påverkar hur 

vi tolkar den. Om en översättare missuppfattar på vilket sätt ett ord eller begrepp används 

och i vilken kontext det är så kan det bli väldigt stora problem i översättningen. Jag har 

några exempel på det i uppsatsen. 

 

2.2 Metod 

 

Jag har valt att använda tre olika översättningar av samma författare, Naguib Mahfouz, 

som är gjorda av tre olika översättare. Flera av översättarna har översatt andra böcker 

av samma författare också så jag skulle kunna välja tre böcker av samma översättare. 

Istället tyckte jag det var bättre med tre olika översättare för att lättare kunna hitta olika 

typer av översättningsproblem som finns när man översätter från arabiska till svenska. 

Hos en översättare kanske ett problem är tydligare och hos en annan ser man ett annat 

problem tydligare.  

 

Först var tanken att jag skulle välja lika många exempel från varje bok, men den idén 

lämnade jag därför att det var mer relevant att ta ut de bästa exemplen på varje 

översättningsproblem än att hitta lika många i varje bok. Uppsatsen handlar om exempel 
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på olika översättningsproblem mellan arabiska och svenska i första hand, inte en 

jämförelse mellan de olika översättarna. Men det måste också sägas att det var mycket 

lättare att hitta exempel på översättningsproblem i Sorl över Nilen framförallt och svårast 

att hitta i Det förflutnas trädgård översatt av Ingvar Rydberg. Det säger något om kvalitén 

på översättningarna, men det har inte varit fokus här.  

 

Meningen med den här metoden är att hitta konkreta problem en översättare från 

arabiska till svenska kan stöta på. De här problemen har ofta många sidor, det beror ofta 

på både grammatiska problem och att man lagt till något i översättningarna som jag inte 

tycker är passande. Jag har trots det delat upp problemen i fem stora kategorier även om 

de många gånger går in i varandra. Den första kategorin är problem som mest beror på 

att man lagt till saker i en översättning. Det kan man, som jag också diskuterar i analysen, 

behöva göra i vissa situationer för att göra en översättningsvinst som att man till exempel 

får fram en betydelse som finns i originaltexten men inte lika tydligt kommer fram i en 

“ord-för-ord” översättning. Det är sådana beslut en översättare måste ta. 

Den andra kategorin är tvärtom problem i översättningarna på grund av bortfall, alltså att 

översättaren inte översatt något. Det kan också vara rätt att göra ibland och jag har 

diskuterat några sådana exempel där jag inte tyckt att översättaren fattat rätt beslut och 

varför. Den tredje kategorin är problem som beror på en felaktig grammatisk analys eller 

omstrukturering av måltexten på grammatisk grund, som inte går att försvara med andra 

översättningsvinster. Där tar jag upp olika exempel på hur viktigt små grammatiska 

detaljer är.  

 

Den fjärde kategorin, som inte har så många exempel, handlar om semantik och ords 

betydelser. I vilken situation används vissa ord och problem som kan komma när man 

översätter ord till svenska som har andra konnotationer än på källspråket. Den femte 

kategorin är en diskussion om problem när man översätter kulturspecifika saker som finns 

i Egypten (till exempel) men som inte finns i Sverige och hur översättarna gjort, enligt mig, 

konstiga val vid några sådana situationer. På varje kategori har jag försökt undvika att 

bara säga att “det är rätt och det är fel” utan försökt diskutera varför ett problem finns, hur 

översättaren antagligen har tänkt och ibland också hur man kunnat göra annorlunda. 
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Översättning är inte så svart och vitt utan det är bättre att diskutera problemen och olika 

lösningar. 

3 Exempel på problem i översättningarna 
 

Här kommer jag presentera olika översättningsproblem enligt metoden jag beskrivit ovan. 

 

3.1 Översättningsproblem på grund av tillägg 
 

Jan Åslund har översatt en av böckerna som den här uppsatsen tar som exempel. Titeln 

på boken är  ةلیل فلا يلایل  och kanske skulle mer ordagrant översättas med “De tusen 

nätternas nätter”, den svenska översättningen är dock Min natt är tusen nätter. Man skulle 

kunna se det som en typ av “translation by addition” som det beskrivs i Thinking Arabic 

Translation.12 Översättaren kanske tyckte att “De tusen nätternas nätter” var för svårt att 

förstå eller för otydligt och tolkade texten på det sättet att det var “hans”, 

(huvudpersonens) nätter boken handlade om och titeln borde spegla det bättre i 

översättningen. Men det finns flera problem med resonemanget. 

 

Först att översättaren här tar en för stor plats i översättningen och gör en tolkning av titeln 

som inte har stöd i den arabiska grundtexten. Titeln i den arabiska grundtexten kan man 

säga är öppen för flera tolkningar, men inte i någon av dem finns det plats för “min natt”. 

Det är svårt att motivera varför en översättare så tydligt skulle avvika från grundtexten 

utan att någon annan vinst finns. Med vinst menar jag att en viktig betydelse skulle 

försvinna om man översatte “ord för ord”, och på grund av det kan översättaren välja att 

omarbeta texten för att på något annat sätt hitta ett sätt att behålla en betydelse. Det 

skulle också kunna motiveras med termen många inom översättningsteori har använt 

(och kritiserat), ekvivalens, som Rune Ingo beskriver som “översättningar som inte är 

direkta semantiska motsvarigheter men som ändå väl förmedlar den pragmatiska 

                                                
12 Dickins, Hervey, och Higgins, 23. 
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informationen.”13 I en sådan situation kan till och med stora förändringar av texten på 

målspråket försvaras ibland. 

 

Jag tar upp problemet under “tillägg” därför att jag inte är helt säker på varför Åslund har 

översatt som han gjort. Vad jag tror är dock att han gjort en felaktig grammatisk analys 

och analyserat يلایل  i ةلیل فلا يلایل  som ett pronomen i första person singular och inte, som 

är korrekt, första delen av en ةفاضإ  där ٍلایل  i nominativ blir يلایل  när det kommer i en 

genitivkonstruktion. Det skulle förklara varför Åslund får in “Min natt” i titeln. Det här skulle 

vara ett ganska stort misstag som påverkar titeln som är väldigt viktig. 

 

Något som annars skulle kunna motivera översättarna att vara friare i översättningen av 

titeln är den tydliga allusionen som finns i den arabiska titeln. Titeln ةلیل فلا يلایل  får varje 

arabisk läsare att direkt tänka på ةلیلو ةلیل فلأ  (Tusen och en natt) tillsammans med alla 

kända karaktärer i sagorna. Många av karaktärerna dyker upp i Mahfouz roman också. 

En allusion är något som författaren “utgår ifrån att läsaren känner till”14, det är med andra 

ord en intertextuell referens där översättaren måste känna till (vilket översättaren säkert 

gör) och också försöka överföra referensen till målspråket. Intertextuella relationer kan 

vara mer eller mindre tydliga, men i det här fallet med titeln på boken är det en mycket 

tydlig allusion. 

 

Finns den här referensen levande även i Sverige? Om den inte fanns kunde översättaren 

motivera att inte försöka få med allusionen i översättningen, eller försöka hitta något 

motsvarande i Sverige. Men sagosamlingen Tusen och en natt är känd i Sverige och en 

del av litteraturen. Den blev till exempel spridd och mycket läst redan i början av 1900-

talet när Anna Wahlenberg gjorde utgåvor som passade för barn i tre volymer.15 

Översättarna kunde här antingen översatt mer eller mindre ordagrant eller, vilket jag 

argumenterar för vore bättre, översätta på ett sätt att man får med allusionen i titeln. Exakt 

hur är en svårare fråga, men kanske “Nätter av tusen och en natt”? Det låter inte så bra 

                                                
13 Rune Ingo, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, 1. uppl (Lund: Studentlitteratur, 
2007), 154. 
14 Ingo, 151. 
15 Anna Wahlenberg, Sagor ur Tusen och en natt (Stockholm: Svensk Läraretidnings förl., 1899). 
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på svenska, men jag tycker att det vore väldigt viktigt att få med den intertextuella 

referensen.  

 

Ett annat exempel på ett tillägg i översättningen är på sidan 10 i översättningen och 10 i 

den arabiska texten finns ett exempel på hur en översättare lägger till en egen tolkning 

som inte är utskrivet på arabiska. I den arabiska texten säger Dandan: 

ةذیملتلا معنو ذاتسالا معن  .16 Den första delen av översättningen verkar ganska ordagrann: “En 

sådan lysande lärare han är”.17 Den arabiska texten har en typ av upprepning, antagligen 

av stilistiska skäl. Det verkar vara en bra sak att försöka behålla detta i den svenska 

översättningen också. Här verkar det inte finnas några hinder mot det, vilket gör att man 

kan kritisera hur översättaren har valt att läsa in vad som gör eleven lysande eller 

fantastisk: “och vilken läraktig elev han hade”. I den arabiska texten finns ingen förklaring 

av vad som gör eleven lysande och i den situationen verkar det vara fel att göra ett tillägg. 

Så som Rune Ingo skriver finns det situationer där man kan komplettera texten för att 

förklara något i källspråket18, men här verkar syftet bara vara att inte upprepa lysande två 

gånger, “Vilken lysande lärare han är, och vilken lysande elev!”. 

 

Ett annat exempel på ett tillägg i samma översättning är på sidan 58 i den svenska texten 

och sidan 70 i den arabiska. Den svenska översättningen är “Han försökte erinra sig 

Sahlouls historia”.19 Den arabiska texten är ھخیراتركذتو . Så, i den arabiska texten finns 

ingen motsvarighet till “försökte”.20 Det är alltså ett tillägg i den svenska översättningen. I 

Thinking Arabic Translation diskuterar författarna “Translation by addition”, i vilka 

situationer där man kan göra tillägg för att göra texten lättare att förstå på målspråket. 

Men den här situationen verkar inte fungera så. Finns det en osäkerhet i kontexten som 

översättaren vill få med till målspråket? Det verkar inte så, så i den situationen verkar det 

bättre att översätta så nära källtexten som möjligt: “Han erinrade sig Sahlouls historia”.  

 

                                                
16 Maḥfūẓ Naǧīb, Layālī ʾalf layla, 1:a uppl. (Dār al-šurūq, 2002), 10. 
17 Najīb Maḥfūẓ, Min natt är tusen nätter, övers. Jan Åslund (Stockholm: Rabén Prisma, 1996), 10. 
18 Ingo, Konsten att översätta, 134–36. 
19 Maḥfūẓ, Min natt är tusen nätter, 58. 
20 Naǧīb, Layālī ʾalf layla, 70. 
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Även med boken ةیركسلا  har översättaren, här Ingvar Rydberg, översatt titeln till något 

annat än källtexten. Här har översättaren helt ändrat titeln till Det förflutnas trädgård. Den 

engelska översättningen är Sugar street. I den översättningen har man gjort ett tydligt 

tillägg som förklarar vad ةیركسلا  är, en gata. De andra titlarna i trilogin är översatta 

ordagrant till svenska: Mellan de två slotten och Längtans slott. Det förflutnas trädgård är 

ganska långt från den arabiska källtexten, så varför har översättaren översatt så? En mer 

ordagrann översättning eller en översättning genom tillägg som den engelska 

översättningen kanske skulle låta ganska konstigt på svenska: Sockergatan. Jag gissar 

att översättaren velat beskriva känslan i boken med titeln som inte “Sockergatan” skulle 

göra. 

 

Ytterligare ett exempel på översättning genom tillägg och ett enkelt exempel på vad 

boken Thinking Arabic Translation kallar för “cultural transplantation” från ةیركسلا  är hur 

översättaren valt att specificera någonting som är mer öppet på arabiska. I den arabiska 

texten står det ةلاصلا ناكرأ يف اجلث دمجتی داكی ریانی درب ناكو  som översätts av Rydberg till 

“Januarikylan hade nästan täckt vrårna med rimfrost.” Enligt Svenska akademiens ordbok 

betyder rimfrost: “avlagring av iskristaller genom utfällning av vattenånga på 

(natur)företeelser som kylts ner under fryspunkten.”. I den arabiska texten talas mer 

generellt om kyla som frusit till is. Kanske har översättaren här valt det bästa alternativet. 

Det är en svår fråga att helt beskriva vilka associationer en läsare i Egypten och Sverige 

får och Rydberg har antagligen gjort en bra avvägning. 

 

Det finns väldigt många exempel på översättningar genom tillägg i romanen لینلا قوف ةرثرث , 

Sorl över Nilen. Många där det är svårt att se varför översättarna Hesham Bahari och 

Astrid Ericson Bahari gjort de här tilläggen. Ett exempel på ett sådant tillägg är på första 

sidan i den svenska boken: “Lukten av damm trängde sig obevekligt in från gatan, trots 

att alla fönster var stängda.”21Den arabiska texten är: “ ةقلغملا دفاونل ا نم ةللستملا رابغلا ةحئارو ”22  

 

                                                
21 Najīb Maḥfūẓ, Astrid Ericson Bahari, och Hesham Bahari, Sorl över Nilen (Lund: Bakhåll, 1988), 3. 
22 Najīb Maḥfūẓ, Ṯarṯara fawq al-Nīl, 5:e uppl. (Kairo: Dār al-šurūq, 2015), 5. 
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Problemet med översättningen är att den svenska översättningen innehåller flera ord som 

inte har någon motsvarighet i den arabiska texten. Man måste ofta lägga till ord eller hela 

satser när man översätter, och det blir nästan alltid fler ord på målspråket. Särskilt om 

man översätter från arabiska. Men här finns det inte något bra skäl. Lukten av damm 

översätts utan problem från رابغلا ةحئارو , och ةللستملا , ett arabiskt particip kan man som 

översättarna gör här översätta till “trängde in”. للستم  är ett ganska starkt ord på arabiska 

som används om till exempel inkräktare. Kanske har översättarna tänkt att “tränga in” inte 

är starkt nog på svenska, så det finns ingen ekvivalens mellan للستم  och att tränga in? I 

vilket fall som helst har översättarna valt att lägga till ett adverb, “obevekligt”, för att göra 

meningen på målspråket starkare. Det här skulle man kunna se som en form av 

“kompensation” om man tycker att det är en översättningsförlust att tappa styrkan eller 

konnotationerna i det arabiska ordet للستم  men jag tycker att “tränga in” redan är tillräckligt 

starkt för att ungefär motsvara arabiskans للستم  och att “obevekligt” är ett tillägg utan grund 

i översättningen. 

 

Det är ännu tydligare när man tänker på hur översättarna gör hela meningen mer 

beskrivande och längre än vad källtexten är. Lukten tränger “obevekligt” in “trots” att 

fönstren var stängda. Men varken “obevekligt” eller “trots” finns i källtexten. Här finns inget 

bra skäl att göra måltexten så mycket mer beskrivande när inte arabiskan är det. Innan 

den här meningen i den arabiska texten kommer en längre uppräkning av olika sysslor 

och saker som finns på huvudpersonens arbete, så det finns inget i kontexten som gör 

att man måste kompensera någon översättningsförlust. 

 

Ett exempel på hur översättarna, i det här fallet Hesham Bahari och Astrid Ericson Bahari, 

kan flytta runt i en översättning finns på sidan 48 i Sorl över Nilen och 52 i den arabiska 

texten. Ett längre citat: 

 

 

 :لاق نیتلیمجلا نیتیلسعلا اھینیع يف علطتلا نم ادیزم یأر املو

 دحاو ضرمب دحاو رھش يف اھتلفطو مألا تتامو ،ةرھاقلاب دیحو يفیر بلاط انأو -

 ةیعوضوم ةطاسب يف درطتسا مث
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 23اماع نیرشع ذنم كلذ ناك -

 

Som i den svenska översättningen är: 

 

- Jag kom till Kairo som den ensamme studenten från landet. Min hustru och min 

dotter dog i samma månad och av samma sjukdom, tillade han när han såg allt 

mer nyfikenhet stråla från hennes vackra, nötbruna ögon. 

- Allt detta hände för tjugo år sedan, fortsatte han enkelt och självmant.24 

 

Här finns det många saker att diskutera, men jag börjar med att diskutera strukturen på 

översättningen. När man översätter, särskilt från arabiska, kan man behöva flytta runt 

ganska mycket. Det kan handla om att dela upp långa meningar i källspråket, ofta därför 

att “sentences in Arabic tend to be longer than sentences in English”.25Men i exemplet 

här är det så stora omflyttningar i texten att det handlar om vad Thinking Arabic 

Translation kallar “Textual restructuring”.26 

 

Skälet till att man strukturerar om texten är enligt Thinking Arabic Translation att språk 

“organize their ideas differently from one another”.27 I det här fallet så börjar den arabiska 

texten med “Och när jag såg…”, och beskriver vad han senare säger som en följd av det 

han såg. I den svenska översättningen har man valt att organisera texten annorlunda och 

börjar med att introducera vad han säger, och “tillade han när han såg allt mer nyfikenhet 

stråla från hennes vackra, nötbruna ögon”. Blir det någon större skillnad? I den arabiska 

texten är skälet till att han pratar i mycket större fokus än i den svenska texten vilket 

förändrar hur vi uppfattar texten. Det är svårt att se något starkt skäl till att flytta runt i 

texten när det förändrar hur vi uppfattar texten ganska mycket.  

 

                                                
23 Maḥfūẓ, 52. 
24 Maḥfūẓ, Ericson Bahari, och Bahari, Sorl över Nilen, 48. 
25 Dickins, Hervey, och Higgins, Thinking Arabic Translation, 183. 
26 Dickins, Hervey, och Higgins, 183. 
27 Dickins, Hervey, och Higgins, 184. 
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Det finns också flera tillägg i översättningen ovanför. I översättningen “strålar 

nyfikenheten”, men något verb eller motsvarande som betyder “stråla” finns inte i den 

arabiska källtexten. En mer ordagrann översättning av نیتیلسعلا اھینیع يف علطتلا نم ادیزم یأر املو 

لاق نیتلیمجلا  skulle vara: “(Och) när han såg en tilltagande nyfikenhet i hennes vackra 

nötbruna ögon sa han”. Den här typen av exempel är vanliga, och om man bara ser några 

stycken i en bok är det inte ett så stort problem. Men om det, som i Sorl över Nilen, 

kommer många sådana exempel kan det bli ett stort problem sammantaget. 

 

Vilka kan skälen vara till att en översättare gör de här typen av fel eller misstag? I Sorl 

över Nilen verkar det som att översättarna, antagligen Hesham som har arabisk 

bakgrund, får en bild av scenen utifrån den arabiska texten och försöker överföra den 

bilden eller känslan till svenska. Men, som till exempel i exemplet ovanför med “stråla”, 

blir det upp till varje läsare av den arabiska texten hur man ser scenen framför sig. Några 

läsare kanske tänker att ögonen strålar (ungefär som med ett adjektiv, till exempel عطاس ), 

några inte. Men det blir ett problem när man styr läsaren av översättningen åt ett håll 

istället för att så bra som möjligt låta läsaren själv få “välja” vilken bild man får när man 

läser.  

 

Ett annat problem i samma stycke är satsen ةیعوضوم ةطاسب يف درطتسا مث  på arabiska som 

översättarna efter att ha flyttat runt och ändrat ordning på meningarna översätter så här: 

“fortsatte han enkelt och självmant.” ةطاسب  kan passande översättas som “enkelt”, men 

ةیعوضوم  kan inte betyda “självmant”, som SAOL definierar så här “utan uppmaning, av 

egen fri vilja”. Istället beskriver här ةیعوضوم  att han berättar utan att lägga till något, alltså 

på ett objektivt eller opartiskt sätt. “Självmant” skulle istället betyda att ingen person fick 

honom att prata, vilket leder läsaren helt fel.  

3.2 Översättningsproblem på grund av bortfall 
 

I vissa situationer är det en relevant översättningsstrategi att inte översätta någon del från 

källtexten. Det handlar till exempel om vissa titlar eller sätt att binda ihop information, som 

diskuteras av författarna till Thinking Arabic Translation. Ibland kan en översättare missa 



 

 19 

eller välja att inte översätta andra saker också. På sidan 59 i den svenska översättningen 

av ةلیل فلأ يلایل  och sidan 71 i den arabiska har översättaren valt att inte översätta ett 

adjektiv: لبق نم ناسنا اھسرامی مل ةبیرغ ةبرجت .28 I den svenska översättningen har inte adjektivet 

ةبیرغ  översatts: “Det var en erfarenhet som ingen människa tidigare upplevt”.29  

 

Det finns inget adjektiv som beskriver “erfarenhet” i den svenska texten, där “konstig”, 

“märklig” och så vidare kunde passa. Från situationen förstår man att situationen är 

konstig, så översättaren kanske tyckte det skulle bli för mycket för en svensk läsare med 

ett adjektiv också. Det kan bero på att olika språk till exempel använder beskrivningar 

som adjektiv olika mycket och översättaren kanske tänkte att texten blir för tungläst med 

för många beskrivningar. Det verkar konstigt med tanke på att översättaren annars inte 

ofta gör på det sättet. Det kan bero på en miss från översättaren.  

  

I ةیركسلا  på sidan 7 i den svenska texten och sidan 6 i den arabiska finns en beskrivning 

av den unga Na’ima. På arabiska är meningen: ةسورغملا ةدرولاك ةعومجملا هذھ يف تدب اھدحو ةمیعن 

ةربقم شوح يف .30 Den svenska översättningen: “Na’ima tedde sig i denna samling som en 

ros på en begravningsplats.”31 Från den svenska texten förstår man att Na’ima är speciell, 

att hon står ut på den här platsen. Att hon är den personen man tänker på mest i 

samlingen. Men detta framhävs mycket starkare i den arabiska texten genom att använda 

اھدحو  i اھدحو ةمیعن . I den svenska översättningen finns fortfarande en möjlighet att även 

andra personer kan ha varit speciella på något sätt i samlingen men i den arabiska texten 

finns ingen sådan möjlighet. Den svenska översättningen kunde ha lagt till ett ensam eller 

endast, så till exempel: “Na’ima tedde sig ensam i denna samling som en ros på en 

begravningsplats.” 

 

Ett exempel på hur ett ord som inte översätts kan förändra meningen mycket är från Sorl 

över Nilen där man kan läsa: 

 

                                                
28 Naǧīb, Layālī ʾalf layla, 71. 
29 Maḥfūẓ, Min natt är tusen nätter, 59. 
30 Najīb Maḥfūẓ, al-Sukariyya, 6:e uppl. (Kairo: Dār al-šurūq, 2015), 6. 
31 Najīb Maḥfūẓ och Ingvar Rydberg, Det förflutnas trädgård (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1991), 7. 
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Alla tittade medlidsamt på honom och skakade beklagande på sina huvuden. Chefen 

hade förstås rätt.32 

 

  33اھل ادییأتو سیئرلا ةظحالمب ءافتحا ءاثر يف سوءرلا تزتھاو .ءازھتساو قافشإب نیعألا ھتقمرو

 

Här finns det flera problem som man kan diskutera. Först hur ett viktigt adverb i första 

meningen inte översatts. Alla tittade inte bara “medlidsamt” ( قافشإب ) utan även ءازھتساو , 

alltså häcklande eller hånande också. Det är en väldigt stor skillnad mellan att titta på 

någon medlidsamt och att titta på någon både medlidsamt men också hånande och 

häcklande. Det verkar som att översättarna velat få med lite av den här betydelsen i nästa 

mening där de får med “beklagande”, men här finns en hel metafor som försvinner mer 

eller mindre helt i översättningen. 

 

Vad personerna som skakade sina huvuden gjorde var att de skakade sina huvuden som 

man gör på officiella sorgestunder eller liknande. De skakade alltså huvuden utan att 

förstå någonting men så som man borde göra i en sådan situation då chefen eller 

presidenten tittar och ger sitt medhåll och gillande för det man gör  ( اھل ادییأتو سیئرلا ةظحالمب ). 

Här behöver man först en stor kunskap om kulturen för att förstå vilken situation 

författaren beskriver. Arabiska presidenter och chefer som människor anpassar sig efter 

på ett komiskt sätt. Sådana bilder kommer antagligen till en arabisk läsare. Men den 

svenska meningen i översättningen “Chefen hade förstås rätt.” passar inte riktigt med 

meningen innan och man får inte en bra bild av vad som händer på svenska. På vissa 

sätt verkar nästan översättarna ha missförstått källtexten, för den svenska texten ger en 

ganska annorlunda bild av vad som händer i den arabiska texten och den skämtsamma 

situationen. 

 

I boken Sorl över Nilen finns många exempel där det är svårt att bestämma sig för hur 

man ska analysera de stora omflyttningarna i texten som ofta också har stora bortfall av 

saker som inte översätts alls. På sidan 6 i den svenska översättningen har till exempel 

                                                
32 Maḥfūẓ, Ericson Bahari, och Bahari, Sorl över Nilen, 3–4. 
33 Maḥfūẓ, Ṯarṯara fawq al-Nīl, 6. 
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den här meningen på arabiska “ ةداح ةربنب لاقو ،دیعو ةكرحءاعش ءاضیب تاریعشب نیتاطغملا ھیدی نع تدن مث ” 

inte översatts där den dyker upp i den arabiska texten.34 I en mening 3-4 rader längre ner 

har den istället översatts på ett ganska fritt sätt så här: “Chefen höjde händerna, täckta 

av vitt vildvuxet hår, till varning.”35 Det är svårt att förstå varför den svenska 

översättningen inte följer den arabiska textens kronologi. I den arabiska texten kommer 

händelsen med de hotfulla handrörelserna innan en uppmaning till huvudpersonen att 

skärpa sig, vilket verkar mer logiskt än i den svenska texten då den här handrörelsen 

kommer efter uppmaningen.  

 

 

3.3 Översättningsproblem på grund av grammatiska problem 
 

På sidan 23 i den svenska översättningen Sorl över Nilen (25 i den arabiska utgåvan) har 

översättarna på grund av felaktig grammatisk analys missat en viktig poäng i ett stycke. 

Den arabiska texten: لوقی وھو ھبناج یلإ اھسلجأ مث ھسلجم یلإ اھب راسو ھعارذب اھترصاخ بجر قوطو .36 Som 

i den svenska översättningen är: “Ragab lade armen om hennes midja och ledde henne 

till sin plats. De satte sig ner intill varandra.”37  ھبناج یلإ اھسلجأ مث  på arabiska med verbet i 

stamform IV är ett transitivt verb med ett objekt. Objektet är “henne”, vilket alltså betyder 

att Han placerade / satte henne vid sin sida och inte att de båda satte sig tillsammans 

bredvid varandra. Skulle den arabiska meningen varit لوقی وھو اسلج مث ھسلجم یلإ اھب راسو  skulle 

det varit en helt annan nyans än det aktiva verbet. Man missar också den kulturella 

kontexten i Egypten där han är en man som sätter henne bredvid sig, inte frågar om hon 

vill sitta där. De sätter sig inte heller tillsammans eftersom den arabiska texten inte har 

den intransitiva formen av verbet.  

 

På grund av arabiskans verbsystem kan betydelsen förändras mycket bara genom att 

ändra stamform. När man översätter från arabiska till svenska som ofta inte lika enkelt 

                                                
34 Maḥfūẓ, 9. 
35 Maḥfūẓ, Ericson Bahari, och Bahari, Sorl över Nilen, 6. 
36 Maḥfūẓ, Ṯarṯara fawq al-Nīl, 25. 
37 Maḥfūẓ, Ericson Bahari, och Bahari, Sorl över Nilen, 23. 
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kan byta mellan olika betydelser av ett verb måste en översättare vara väldigt noggrann 

och få med all viktig information som finns i grammatikformen. Om en författare använder 

ett transitivt verb istället för intransitivt, passivt istället för aktivt och så vidare, finns det 

ofta en tanke bakom som måste överföras till målspråket.  

 

Ett exempel på ett stycke med flera översättningsproblem man kan diskutera, bland annat 

som beror på ett byte mellan aktiva till passiva satser är det här: 

 

 ةیلمعلا نوؤشلا نم ریثكو ءارشلاو عیبلاك تاربخلا نم دیدع يف عجرمو ،ریطخ فظوم ،نوؤشلا تاباسح ریدم ،رصن دمحأ

 ،ةدحاو ةرم ھجوز نخی مل ،اماع نیرشع ذنم جوز ھنأ يروصت .ةساردلا قحتسی ذاش جوز ھنكلو كنس لثم يف ةنبا ھلو ،ةدیفملا

 38.. مداقلا يبطلا رمتؤملا يف ةسارد عضوم نوكی نأ حرتقأ كلذل ،ةیجوزلا ھتایحب اقلعت دادزیو ،اھترشع لمی ملو

 

Den svenska översättningen: 

 

Ahmad Nasr. Förste kamrer på socialdepartementet. En riskfylld och farlig post. Han är 

dessutom en auktoritet på områden som export och import och en del annat nyttigt och 

praktiskt. Han har en flicka i din ålder men han är en excentrisk make, värd en analys. 

Kan du tänka dig att han har varit gift i tjugo år utan att någonsin bedra sin fru, att han 

inte har tröttnat på henne än och att han blir mer och mer fäst vid henne. Hans fall borde 

granskas av psykiatrisk expertis.39 

 

Det första man kan titta på är att översättningen inte har med flera viktiga uppgifter för att 

få en bättre bild av personen som beskrivs. Från den arabiska texten får man till exempel 

veta att ءارشلاو عیبلاك تاربخلا نم دیدع يف عجرمو , alltså att personen “har många järn i elden”, att 

personen är en auktoritet på många områden, som till exempel köpande och säljande. 

Översättarna har inte med نم دیدع يف  vilket gör att läsarna inte får hela bilden. Det betonas 

extra mycket då det direkt efter kommer  نم ریثكو  som översättarna (kanske?) översätter 

med “en del annat”. Tillsammans missar man det som i arabiskan starkt betonas, att det 

är många olika saker. 

                                                
38 Maḥfūẓ, Ṯarṯara fawq al-Nīl, 26. 
39 Maḥfūẓ, Ericson Bahari, och Bahari, Sorl över Nilen, 24. 
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Arabiskans ھنأ يروصت  som är en imperativform har översatts till “Kan du tänka dig att 

han…”. Betydelsen ligger antagligen ganska nära, men tappar lite av nyansen från 

arabiskan. Det borde vara lättare att bara översätta “Tänk dig, han…” eller “Föreställ dig, 

han…”. I den svenska översättningen får man mer en bild av en person som “tänker högt”.  

 

I samma stycke kommer de arabiska satserna: ةیجوزلا ھتایحب اقلعت دادزیو ،اھترشع لمی ملو  som i 

översättningen är: “att han inte har tröttnat på henne än och att han blir mer och mer fäst 

vid henne”. Problemet är att det i texten inte är direkt henne han inte tröttnat på utan 

hennes sällskap, som inte hade varit ett jättestort problem om det inte direkt efter kommer 

ةیجوزلا ھتایحب اقلعت دادزیو  som översätts med att han blir “mer och mer fäst vid henne”, men det 

är igen inte henne han blir fäst vid utan vid hans äktenskapliga liv. Alltså att leva som gift. 

I kapitlet presenteras olika män som många har olika relationer och affärer med kvinnor, 

vissa många andra färre, men det som gör Ahmad så konstig i texten är att han tycker 

om att leva som gift. Det är en ganska stor skillnad mot att han blir mer och mer fäst vid 

henne.  

 

I sista delen av stycket har översättarna ändrat från en aktiv form på arabiska: نا حرتقا , 

“jag föreslår” till en passiv form “Han borde granskas”. I sammanhanget verkar det inte 

finnas något bra skäl till varför översättarna ändrat från aktiv till passiv. Direkt efter har 

översättarna också ändrat مداقلا يبطلا رمتؤملا يف , “På en kommande medicinsk konferens” där 

personen som pratar föreslår att Ahmads sak ska diskuteras. Men översättarna har en 

betydelse som ligger ganska nära, men inte stämmer överens med källtexten: “av 

psykiatrisk expertis”.  

 

Ett exempel på en mer lyckad grammatisk förändring är från Min natt är tusen nätter, på 

sidan 7 i den svenska översättningen står: “kallade sultan Shahriyar till sig visiren 

Dandan”.40 Den arabiska källtexten är: رایرھش ریزولا ةلباقم ىلا نادند ریزولا ىعد .41 Det arabiska 

originalet har en passiv konstruktion, duʿiya al-wazīru, som mer ordagrant skulle 

                                                
40 Maḥfūẓ, Min natt är tusen nätter, 7. 
41 Naǧīb, Layālī ʾalf layla, 7. 



 

 24 

översättas till svenska som “Visiren dandan kallades till ett möte hos sultanen Shahriyar”. 

Översättaren har ändrat från en passiv till en aktiv konstruktion.  

 

Det kan finnas olika skäl till varför en översättare ändrar på det här sättet. I det här fallet 

tror jag översättaren tänkte att betydelsen inte förändrades mycket alls, men det blir en 

mer idiomatisk svenska med en aktiv form här. När en “högre” person vill träffa en “lägre” 

person är det vanligast att använda den aktiva formen kalla till sig istället för kallades. I 

vissa situationer skulle passiva konstruktioner som duʿiya al-šaḫsu ilā översättas med 

den svenska passiva form inkallades men i den här kontexten skulle det inte användas.  

 

3.4 Översättningsproblem på grund av semantiska problem 
 

På sidan 52 i ةیركسلا  i den svenska översättningen leder den svenska översättningen fel 

på grund av att ett ords semantiska fält inte översatts bra. Den svenska texten är: 

“Kanske, men hjärtat har svårt att överge gamla nostalgier.”42 Den arabiska texten: امبر، 

ھج عاول بلقلل نكلو .43 Pluralformen جعاول , plural av جعال , betyder inte gamla nostalgier utan en 

stark brinnande kärlek eller längtan. Gamla nostalgier är inte samma sak. I boken 

diskuterar de att deras gamla favoritkafé ska rivas och det är om kaféet som personen 

pratar när han beskriver den här passionen. Översättaren har valt att lägga till ett verb 

“har svårt att överge” som hjärtat utför för att få in betydelsen i جعال .  

 

Det stora problemet är inte att översättaren lagt till ett verb här, utan istället är det stora 

problemet att jag tycker inte att den svenska meningen fångar det passionerade och 

brinnande i جعال . Nostalgier är en annan typ av känsla även om det i sammanhanget också 

finns mycket nostalgi. Är de ett bra val att göra som översättaren och lägga till adjektivet 

“gamla”? I sammanhanget förstår man att kaféet är en gammal passion, som väcker 

många gamla minnen. Men är det nödvändigt att lägga till ett adjektiv som inte finns i 

källtexten här? Jag tycker att texten skulle fungera bra utan de här tilläggen.  

                                                
42 Maḥfūẓ och Rydberg, Det förflutnas trädgård, 52. 
43 Maḥfūẓ, al-Sukariyya, 60. 
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I vilket fall som helst tycker jag att den starka känslan i جعال  måste vara tydligare. Skulle 

översättaren välja att vara väldigt nära källtexten skulle det kunna bli ungefär: “Kanske, 

men hjärtat har sina lidelser.” eller, om man tycker att sammanhanget gör att man måste 

fokusera mer på det nostalgiska och känslan av att de förlorat något som inte kommer 

tillbaka så kunde man göra ett litet tillägg: “Kanske, men hjärtat har svårt att överge sina 

lidelser.” eller till och med “Kanske, men hjärtat har svårt att överge sina gamla lidelser.” 

 

På sidan 320 i den svenska översättningen av ةیركسلا  finns det ett bra exempel på en liten 

översättningsförlust som antagligen använt idén om ekvivalens där översättaren inte valt 

att översätta en metafor ord för ord. I den arabiska texten används den här väldigt 

träffande metaforen när en mor till en person håller på att dö: الماك ءانب تعنص دقو تومت مألا نإ 

تنأ تعنص اذامف ?44 I den svenska översättningen är det: “Din mor dör efter en stor fullbordad 

livsinsats. Men vad har du skapat?”45 I den arabiska texten är “en stor fullbordad 

livsinsats” beskrivet med metaforen en komplett byggnad, med livet som en byggnad som 

byggs klart nära döden. Det här betydelsen överförs bra i den svenska översättningen 

sett till det semantiska innehållet. Det är inte direkt någon “information” som man inte får 

med, men hade det gått att överföra metaforen också? 

 

Det hade låtit ganska konstigt på svenska att säga: “Din mor dör efter att ha färdigställt 

en komplett byggnad” eller något sådant. På svenska använder man inte den här 

metaforen i sådana situationer. Men det finns en väldigt nära metafor som ofta används 

som översättaren kanske hellre kunde valt. På svenska talar man om “livsverk”. Flera 

betydelsenyanser på svenska passar in på den arabiska texten, verk har till exempel de 

här betydelserna: resultat av (fysiskt) arbete (huset var hans egna händers verk) och 

delar som tillsammans bildar en enhet (bokverk).46 Det här är antagligen den närmaste 

betydelsen på svenska och den bygger på samma idé som i den arabiska metaforen. Det 

                                                
44 Maḥfūẓ, 395. 
45 Maḥfūẓ och Rydberg, Det förflutnas trädgård, 320. 
46 SAOL 
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hade varit mer passande att översätta “Din mor dör efter ett fullbordat livsverk. Men vad 

har du skapat?” 

3.5 Översättningsproblem på grund av kulturspecifika ord eller 
begrepp 
 

På sidan 10 i Jan Åslunds översättning, Min natt är tusen nätter, diskuterade jag tidigare 

ett översättningsproblem där översättaren gjorde ett tillägg utan skäl. Men ett större 

problem på samma sida är raderna innan där översättaren missat, eller valt att inte 

översätta, en tydlig allusion till en viktig person. I boken spelar sufismen en stor roll och 

Mahfouz gör många olika typer av referenser till sufier och sådana idéer. På sidan 10 är 

det en dialog mellan Dandan och Shahrazad där Shahrazad i den svenska översättningen 

säger: “För min del”, sade Shahrazad, “så vet jag att jag måste ha tålamod, som den 

gamle schejken lärde mig.”.47 Den arabiska texten är: ينملع امك ربصلا يف يماقم نأ فرعأف انأ امأ 

ربكألا خیشلا  .48  

 

Först kan man påpeka att den svenska översättningen säger att “jag måste ha tålamod”, 

men den arabiska texten säger att hon redan har nått den station eller nivå av tålamod 

som “Den störste schejken” lärde henne. Det är en stor skillnad mellan att säga att jag 

har nått den nivån eller att jag måste göra så. Det stora problemet är inte det i 

översättningen utan att ربكألا خیشلا  översätts med “den gamle schejken”. Vilken gammal 

schejk? Kapitlet efter handlar om en schejk, men det är inte samma person som texten 

syftar på. Här är det istället en specifik person, en känd sufi, Ibn ʿArabī, som ofta kallas 

för ربكألا خیشلا  som en titel. Det vore konstigt att skriva så om man bara menade den äldsta 

schejken. ریبك  kan betyda både gammal och stor, men “den äldsta schejken” som 

betydelse verkar konstigt här. Istället måste det vara så att det är Ibn ʿArabī som 

författaren menar. 

 

                                                
47 Maḥfūẓ, Min natt är tusen nätter, 10. 
48 Naǧīb, Layālī ʾalf layla, 10. 
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I översättningen förstår man inte alls den här kopplingen till sufismen som finns i 

källtexten. Skulle översättaren kunnat lägga till något för att läsaren ska förstå det? 

Översättaren skulle kunna ha kompletterat med “Den största andliga mästaren” eller 

kanske till och med lagt till namnet: “så som den största andliga mästaren, Ibn Arabi, lärt 

mig”. I båda situationerna skulle det vara vad Rune Ingo kallar för en komplettering av 

texten för att få fram betydelsen till en svensk publik. Hur mycket en svensk publik skulle 

förstå är en fråga som översättaren måste fundera på. Om de inte förstår så mycket 

kanske det är bättre med en större komplettering, om översättaren tycker att det är viktigt 

att få med informationen. Så som det översatts nu missar dock läsaren helt allusionen. 

 

I samma ord kan man också diskutera själva ordet schejk خیشلا  som är ett namn på ett 

kapitel i boken (sidan 11 i den arabiska texten, 11 i den svenska). Det betyder flera olika 

saker på arabiska. I den här boken i det här exemplet betyder det en religiös ledare i en 

sufiorden eftersom boken utspelar sig i Egypten och har en historisk del. Det är lätt att se 

i kapitlet som har många ord som visar att läsaren ska förstå det på det sättet: خیش وھو 

قیرطلا  (=”för han var schejken som kände vägen”), اضرلاو بحلا ماقم ھنم غلب دقو  (=”Han hade 

nått ett tillstånd där kärlek och förnöjsamhet härskade”) och så vidare. Översättaren har 

valt att inte översätta det. Det är antagligen rätt beslut. Men vilken betydelse tänker en 

svensk läsare på som inte vet så mycket om arabvärlden och arabisk historia?  

 

Som sagt så har خیشلا  flera olika betydelser på arabiska beroende på i vilken situation man 

använder det. Det betyder till exempel ofta en gammal person, och används som ett sätt 

att visa respekt. I andra sammanhang kan det ha en politisk betydelse, som till exempel 

i يكیرمألا خویشلا سلجم  som är det arabiska namnet på senaten i USA. Men vad många 

svenska läsare antagligen tänker på i första hand idag är en oljeshejk. Vissa läsare tänker 

antagligen på någon andlig person. Det beror säkert mycket på hur insatt man är i 

arabvärlden och dess kultur. Men det här är sådant en översättare måste tänka på, för 

en svensk läsare får verkligen helt fel tankar om det första man tänker på är en oljeschejk 

och gissar att det är en rik person utan moral i boken.  
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Ett ännu svårare exempel för en översättare är sidan 93 i samma bok och sidan 110 i den 

arabiska.49 Där står en kvinna, Dunyazad, bakom ett trägaller i en traditionell del av en 

arabisk byggnad, en mašrabiyya ةیبرشملا . Det finns inte något liknande i Sverige. Det är en 

typ av utbyggnad som oftast är på övervåningen i gamla hus som rika hade i arabvärlden. 

De fungerade som fönster så att man där kunde titta ut men ingen kunde se. Det har 

starka kopplingar till harem och att kvinnor kunde använda träfönstren. För att fånga lite 

av betydelsen har översättaren har lagt till att Dunyazad står bakom “ett trägaller”, som 

inte står i den arabiska texten, så det är en förklaring som gör det lättare för en svensk 

läsare att förstå. För att fokusera på att det är något svenskar inte känner till har 

översättaren också kursiverat ordet: “när Dunyazad stod bakom trägallret i mashrabiyan” 

Men det är ett främmande begrepp som få läsare skulle känna till så det är en svår 

situation. Här får texten något exotiskt över sig som inte finns på samma sätt i den 

arabiska texten. Att tydligt markera att det inte är något en svensk känner till kan man 

säga är en form av exotism.50 

 

Ett exempel på något som är väldigt speciellt för varje kultur är ordspråk. Till exempel på 

209 i den arabiska texten, 165 i den svenska: دسألاب ریدج بیطلا یعرملا .51  Ordspråket utgår 

från یعرملا ، som är betesplatsen för olika djur. Ordspråket används i Egypten. Många 

ordspråk har ofta med naturen och djuren som människor känner till i den kulturen att 

göra. Ordspråk bygger ju på att man kan identifiera sig lätt med de olika delarna av det. 

Ordagrant betyder det här ordspråket: “Den bästa betesplatsen är mer värdig lejonet (än 

något annat djur)”. Det finns vad jag vet inget liknande ordspråk på svenska som 

översättaren har kunnat använda. I situationer där det finns ett motsvarande ordspråk 

som motsvarar i betydelsen, alltså att det kan finnas en ekvivalens mellan ordspråken på 

två olika språk.  

 

På samma sätt är det med många uttryck. Rune Ingo tar som exempel på ekvivalens en 

svensk som är utomlands och längtar hem och säger: “jag längtar hem till mammas 

                                                
49 Maḥfūẓ, Min natt är tusen nätter, 93; Naǧīb, Layālī ʾalf layla, 110. 
50 Dickins, Hervey, och Higgins, Thinking Arabic Translation, 36–37. 
51 Naǧīb, Layālī ʾalf layla, 209; Maḥfūẓ, Min natt är tusen nätter, 165. 



 

 29 

köttbullar” men en person från Italien kanske längtar efter “pizza, spaghetti eller pasta”.52 

I det här fallet så har översättaren försökt översätta det ganska nära originalet men inte 

tagit med något om betesplatsen: “Ett lejon förtjänar det bästa”. Här finns betydelsen kvar 

men man kan inte säga att det finns någon direkt ekvivalens eftersom det får en effekt att 

använda ett ordspråk som inte finns i måltexten nu. 

 

På sidan 20 i den svenska, sidan 21 i den arabiska, används ett speciellt uttryck som 

används i bland annat Egypten, دیسلا يسای كلذك سیلأ , som översättaren inte översatt alls.53 

Istället har han bara använt namnet på personen: “eller hur, Ahmed?”. Uttrycket används 

när man vill vara respektfull mot andra. Det används när till exempel en städerska talar 

till mannen i hemmet där hon städar. Här i boken kommer det i en situation där det är 

viktigt vilken social position de olika personerna i berättelsen har. Mannen som använder 

det föreslår att Ahmed, som han pratar med, kanske skulle gifta bort en dotter till 

huvudpersonens son. Här är det väldigt viktigt med social ställning i Egypten. Det 

används ofta också av kvinnor med en väldigt “diktatorisk” man hemma till exempel. Det 

kan också vara i situationer där en fru till exempel vill vara extra respektfull mot sin man. 

Det finns ett motsvarande uttryck som används till kvinnor, تس . Det används i lite 

annorlunda situationer. 

 

Så det är ett exempel på att visa att man är mycket lägre än personen man pratar med. 

Det används alltså för att tala till en sådan person som en titel. Det är ett dialektuttryck 

men det används i nästan alla arabländer. Här kan man förstå att de antagligen inte är 

nära vänner eller att den ena mannen ser upp till den andra eller av något annat skäl vill 

använda en sådan titel. Men det syns inte alls i översättningen. Det skulle antagligen vara 

svårt att hitta något motsvarande på svenska eftersom man i Sverige nästan aldrig 

använder titlar eller visar särskild respekt genom olika uttryck. Men det är ett problem att 

bara översätta det till namnet, Ahmed, som översättaren gjort. Då missar man både den 

sociala statusen som visas och att det är ett dialektuttryck som sticker ut i en text som 

annars mest är på standardarabiska.  

                                                
52 Ingo, Konsten att översätta, 153. 
53 Maḥfūẓ och Rydberg, Det förflutnas trädgård, 20; Maḥfūẓ, al-Sukariyya, 21. 
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På sidan 23 i Sorl över Nilen, sidan 25 arabiska, kommer den här meningen: “  يلو ای ينكردا

معنلا ” som har den mycket konstiga översättningen “Fort med gozan, o välgörare, sa 

Ragab”.54 Gozan skrivs med liten bokstav genomgående i översättningen men verkar i 

källtexten referera till en person (en kvinna), ةزوجلا  som förekommer på sidorna innan. 

Men i meningen som översätts här finns hon inte med och inte i några andra meningar i 

närheten. ةزوج  kan betyda nöt, till exempel kokosnöt, men inte i det här sammanhanget 

och det verkar mycket konstigt att inte översätta det om det betydde nöt här. I vilket fall 

som helst så finns ingen ةزوج  varken nöt eller kvinna med i meningen.  

 

Så vad betyder den? Uttrycket معنلا يلو ای  används ungefär som man översatts här “o 

välgörare!”. Men det svenska “o välgörare!” är en mycket högre stilnivå än hur det 

används här. Skulle man säga “O välgörare!” till någon på svenska vore det antagligen 

ett skämt eller mycket respektfullt. I vissa situationer kan det också användas i religiösa 

situationer. Här är betydelsen av hela frasen ungefär: “Hjälp mig, o välgörare!”. Den 

svenska översättningen är mycket konstig och det är svårt att förstå hur den passar in i 

situationen alls.  

 

Ett annat exempel från Sorl över Nilen där översättningen gått i en fel riktning är på sidan 

4 i svenska, 6 i arabiska.55 Där kommer ett dialektalt uttryck: “ لابلا غارفب كتخب ای ” som på 

svenska översatts till “Vilken tur du har, du med ditt bekymmersfria sinne”. Bekymmersfritt 

sinne är inget man brukar säga så ofta på svenska. Och om man skulle använda det 

skulle det kanske låta som en högre stil än vardagliga uttryck som “Du som saknar 

bekymmer” “Du som inte har några bekymmer” vore vanligare på svenska eller någon 

konstruktion med “bekymmerslös” som är mycket vanligare. Eftersom det är 

dialektarabiska vore det bättre att försöka hitta ett så vardagligt uttryck som möjligt på 

svenska.  

                                                
54 Maḥfūẓ, Ericson Bahari, och Bahari, Sorl över Nilen, 23; Maḥfūẓ, Ṯarṯara fawq al-Nīl, 25. 
55 Maḥfūẓ, Ericson Bahari, och Bahari, Sorl över Nilen, 4; Maḥfūẓ, Ṯarṯara fawq al-Nīl, 6. 
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4 Diskussion 
 

Först några allmänna tankar om de olika översättningarna utifrån vad som kommit när 

jag arbetat med dem. Jan Åslunds översättning är ofta väldigt nära den arabiska 

originaltexten och översätter till exempel ordspråk och annat till svenska och väljer inte 

något liknande ordspråk på svenska. På några ställen tyckte jag att man missade viktiga 

poänger som fanns i originaltexten men som inte kom med i översättningen, till exempel 

sådant som har med sufism att göra som är ett viktigt tema i boken. Jag hittade inte så 

många problem värda att diskutera. 

 

Hesham Bahari och Astrid Ericson Bahari hade väldigt många översättningsproblem. Den 

var vad man kan kalla för en väldigt fri översättning. Problemen var olika, till exempel 

fanns det väldigt många tillägg där översättarna lagt till någon extra beskrivning, till 

exempel ett adjektiv extra eller liknande. De strukturerade också om texten mycket, ibland 

så mycket att kronologin i den arabiska grundtexten inte följdes i den svenska 

översättningen. Detta var ganska förvirrande översättningsproblem eftersom man ofta 

inte kunde förstå skälen till varför de översatt som de gjort. Jag tyckte inte heller deras 

svenska flöt lika bra som de andra översättarnas.  

 

Ingvar Rydbergs hade överlag den översättning som bäst fångade den arabiska texten. 

Språket är mycket bra på svenska och problemen jag stötte på var inte många och inte 

särskilt allvarliga heller. Det som jag tänkte på mest som ett förvirrande problem var titeln 

på boken som var så långt från originalet. Men det kan ha varit bokförlagets val också, 

det vet jag inte.  

 

Bland problemen jag har hittat i min undersökning är vissa mindre viktiga för att göra en 

bra översättning, men om det finns många mindre tillägg och bortfall till exempel får man 

bilden av en slarvig eller oärlig översättning som inte förmedlar originaltexten så bra hen 

kunnat. Jag har diskuterat flera exempel och försökt förklara i vilka situationer det kan 

vara relevant att lägga till eller dra ifrån och varför jag inte tycker att argumenten stämmer 

in här.  
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De största och svåraste översättningsproblemen är antagligen de som har med 

kulturspecifika ord eller företeelser att göra. Jag har tagit upp ett par exempel där tydliga 

kulturella referenser som en läsare i arabvärlden skulle förstå inte kommit med till svenska 

och det inte finns några försök att nå en “dynamisk ekvivalens”. Överhuvudtaget är 

översättarna väldigt försiktiga med att försöka översätta kulturella fenomen och placera 

dem i en svensk situation. De föredrar att tappa lite av betydelsen istället eller låta det stå 

kvar översatt så det blir en exotisk effekt istället för en “ekvivalens”.  
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