SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK
VID UPPSALA UNIVERSITET
96

MARCUS AXELSSON

”Kalla mig inte mamsell!”
En jämförelse av tre skandinaviska översättares
behandling av kulturspecifika element i franskoch engelskspråkig skönlitteratur

2016

Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Ihresalen, Engelska
parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala, Friday, 20 May 2016 at 14:15 for the degree of Doctor
of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish. Faculty examiner: Professor
Cecilia Alvstad (Institutt for litteratur, områdesstudier og europeiske språk, Universitetet i
Oslo).
Abstract
Axelsson, M. 2016. ”Kalla mig inte mamsell!”. En jämförelse av tre skandinaviska
översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur.
(“Don’t call me miss!”. A Comparison of Three Scandinavian Translators’ Strategic Choices
in the Translation of Culture-Specific Elements in French and English Novels). Skrifter
utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 96. 267 pp. Uppsala:
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. ISBN 978-91-506-2542-4.
The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely
Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt
(Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating
culture-specific elements from French and English. Theoretically the thesis positions itself
within the framework of Descriptive Translation Studies and draws upon system theories as
well as Pierre Bourdieu’s sociology of culture. The method consists of a source text – target
text analysis, using a somewhat modified version of Pedersen’s (2007) method identifying
seven translation strategies, namely (1) retention, (2) specification, (3) direct translation, (4)
generalization, (5) substitution, (6) omission and (7) official equivalent. In this thesis the
three former and the official equivalent are categorized as “adequate”, whereas generalization,
substitution and omission are categorized as “acceptable” using Toury’s (2012) terminology.
Six different types of culture-specific elements are investigated, namely (1) titles, address
and professional titles, (2) currencies, (3) weights and measures, (4) literature and music, (5)
education, and (6) names. In addition to this analysis, interviews with the three translators were
carried out. Results show that there are both similarities and dissimilarities in the translators’
choices of translation strategies. It also turns out that the strategies used to a great extent depend
on the culture-specific element in question and hardly ever on the source language. Results also
suggest that the higher the translators’ amount of accumulated total capital, the more likely it is
that they adopt a heterodoxic translation strategy. Jensen and Stjernfelt are more often positioned
at one of the two extremes of the adequacy–acceptability axis than is the case for Öjerskog.
Moreover, results from the interviews and the text analyses show that there are a number of
norms that govern the translators’ practices. The translatorial practice is to manoeuver in a field
governed by norms in order to produce the best possible target texts – target texts that are true
to the original and conform to domestic literary standards.
Keywords: translation, Scandinavia, Descriptive Translation Studies, culture-specific
elements, translation strategies, Bourdieu
Marcus Axelsson, Department of Scandinavian Languages, Box 527, Uppsala University,
SE-75120 Uppsala, Sweden.
© Marcus Axelsson 2016
ISSN 0083-4661
ISBN 978-91-506-2542-4
urn:nbn:se:uu:diva-280704 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-280704)
Printed in Sweden by Kph Trycksaksbolaget AB, 2016

Här vid floderna i Babel

Innehåll

Exempel .........................................................................................................ix
Tabeller, figurer och tablåer ...........................................................................xi
Förord.......................................................................................................... xiii
1 Inledning .................................................................................................... 15
1.1 Syfte och forskningsfrågor ................................................................. 16
1.2 Översättning och bokutgivning i Skandinavien ................................. 17
1.3 Det litterära systemet och de litterära kretsloppen ............................. 22
1.4 Översättarnas situation i Skandinavien .............................................. 23
1.5 Avhandlingens disposition ................................................................. 29
2 Teoretisk bakgrund .................................................................................... 31
2.1 Forskning om översättning i Skandinavien ........................................ 31
2.2 Deskriptiv översättningsvetenskap ..................................................... 35
2.3 Normbegreppet ................................................................................... 38
2.3.1 Preliminära, initiala och operationella normer ........................... 40
2.4 Kulturbegreppet .................................................................................. 44
2.5 Systemteorier och fält......................................................................... 45
2.5.1 Polysystemteorin......................................................................... 46
2.5.2 Översättningsflöden och konsekration........................................ 49
2.6 Översättarstudier ................................................................................ 52
2.6.1 Habitus och doxa ........................................................................ 54
2.6.2 Kapital ........................................................................................ 55
2.7 Strategibegreppet ................................................................................ 57
2.8 Stil och röst......................................................................................... 58
2.9 Undersökningens nyckelbegrepp ....................................................... 60
2.10 Sammanfattning ............................................................................... 61
3 Material och översättarpresentationer ........................................................ 62
3.1 Textmaterial ....................................................................................... 62
3.1.1 L’élégance du hérisson ............................................................... 64
3.1.2 Gilead ......................................................................................... 65
3.1.3 Fingersmith ................................................................................. 65
3.1.4 Olive Kitteridge .......................................................................... 66
3.2 Romanernas utgivning........................................................................ 67

3.3 Översättarna ....................................................................................... 72
3.3.1 Kjell Olaf Jensen......................................................................... 72
3.3.2 Marianne Öjerskog ..................................................................... 73
3.3.3 Agnete Dorph Stjernfelt .............................................................. 75
3.4 Intervjutranskriptioner ........................................................................ 76
3.5 Referensverk....................................................................................... 77
4 Metod ......................................................................................................... 78
4.1 Metod för textanalys........................................................................... 78
4.1.1 Kulturspecifika element .............................................................. 78
4.1.1.1 Excerpering ......................................................................... 82
4.1.2 Analys av översättningsstrategier ............................................... 86
4.1.2.1 Överföring ........................................................................... 87
4.1.2.2 Specificering ....................................................................... 88
4.1.2.3 Direkt översättning .............................................................. 89
4.1.2.4 Generalisering ..................................................................... 89
4.1.2.5 Ersättning ............................................................................ 89
4.1.2.6 Utelämning .......................................................................... 90
4.1.2.7 Officiell ekvivalent ............................................................. 91
4.1.2.8 Översättarbrådska................................................................ 91
4.1.3 Sammanfattning .......................................................................... 91
4.2 Intervjuer ............................................................................................ 92
4.3 Några kritiska anmärkningar .............................................................. 93
5 Översättarnas praktik ................................................................................. 95
5.1 Process................................................................................................ 95
5.2 Stil ...................................................................................................... 99
5.3 Strategier .......................................................................................... 101
5.4 Samarbete och hjälpmedel................................................................ 106
5.5 Påverkande faktorer.......................................................................... 109
5.6 Översättarprofiler och kapitalinnehav .............................................. 113
5.6.1 Översättarnas kapitalinnehav .................................................... 115
6 Kulturspecifika element i det franska textmaterialet ............................... 120
6.1 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar.................................................. 120
6.1.1 Titlar ......................................................................................... 120
6.1.2 Läsartilltal med vous och tu ...................................................... 128
6.1.3 Dialoger med vous- och tu-tilltal .............................................. 136
6.1.4 Yrkesbeteckningar .................................................................... 142
6.1.5 Sammanfattning ........................................................................ 146
6.2 Valuta och myntenheter ................................................................... 147
6.3 Mått- och viktenheter ....................................................................... 151
6.4 Litteratur och musik ......................................................................... 155

6.5 Utbildning......................................................................................... 165
6.6 Namn ................................................................................................ 172
6.7 Sammanfattning ............................................................................... 182
7 Kulturspecifika element i det angloamerikanska textmaterialet .............. 185
7.1 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar.................................................. 185
7.1.1 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar i Gilead. ........................... 185
7.1.2 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar i Fingersmith. .................. 189
7.1.3 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar i Olive Kitteridge ............. 197
7.1.4 Sammanfattning ........................................................................ 201
7.2 Valuta och myntenheter ................................................................... 202
7.3 Mått- och viktenheter ....................................................................... 207
7.4 Litteratur och musik ......................................................................... 214
7.5 Utbildning......................................................................................... 222
7.6 Namn ................................................................................................ 225
7.7 Sammanfattning ............................................................................... 236
8. Generella slutsatser och diskussion......................................................... 238
8.1 Generella slutsatser .......................................................................... 238
8.2 Diskussion ........................................................................................ 243
8.2.1 Tre nationella system – ett skandinaviskt ................................. 243
8.2.2 Översättarens praktik ................................................................ 243
8.2.2.1 Doxa .................................................................................. 244
8.2.2.2 Översättaren på ett marknadsstyrt fält............................... 245
8.2.2.3 Den normstyrda praktiken ................................................. 246
8.2.3 Metoddiskussion ....................................................................... 248
9 Summary .................................................................................................. 250
Referenser ................................................................................................... 257
Bilaga 1. Intervjufrågor ............................................................................... 266

Exempel

Exempel 1. Vous ......................................................................................... 133
Exempel 2. Manuela tilltalar Renée ............................................................ 139
Exempel 3. Renée duar Manuela ................................................................ 139
Exempel 4. Kakuro och Renée lägger bort titlarna ..................................... 140
Exempel 5. Conseiller d’État ...................................................................... 142
Exempel 6. Institutrice ................................................................................ 144
Exempel 7. Piécette ..................................................................................... 148
Exempel 8. Quatre sous .............................................................................. 149
Exempel 9. Sou ........................................................................................... 150
Exempel 10. Kuy och dan ........................................................................... 151
Exempel 11. Once ....................................................................................... 152
Exempel 12. Livre ....................................................................................... 153
Exempel 13. Arpents ................................................................................... 154
Exempel 14. Quintal ................................................................................... 155
Exempel 15. Citat ur Krig och Fred ........................................................... 156
Exempel 16. Metaspråklig kommentar om Krig och Fred ......................... 157
Exempel 17. Metaspråklig kommentar om kommatering ........................... 159
Exempel 18. Filmtiteln Le Goût du riz au thé vert ..................................... 161
Exempel 19. Bibelallusion .......................................................................... 161
Exempel 20. Pratiques, MC Solaar och John le Carré ................................ 163
Exempel 21. Assas ...................................................................................... 166
Exempel 22. Khâgneuse.............................................................................. 167
Exempel 23. Khâgneux ............................................................................... 168
Exempel 24. Khâgnes och Sciences-Po ...................................................... 169
Exempel 25. Normalienne .......................................................................... 170
Exempel 26. Normale sup ........................................................................... 170
Exempel 27. Normale sup, section philosophie .......................................... 171
Exempel 28. Une jeune normalienne .......................................................... 172
Exempel 29. Djurnamnet Athéna och efternamnet Meurisse ..................... 173
Exempel 30. Monsieur Saint-Nice .............................................................. 174
Exempel 31. Grevisse ................................................................................. 175
Exempel 32. Olympe Saint-Nices öknamn ................................................. 177
Exempel 33. Kopparputsmedel ................................................................... 178
Exempel 34. Ve ........................................................................................... 181
Exempel 35. REV ....................................................................................... 187
Exempel 36. Mr. Harvard och Mr. Brains .................................................. 198
Exempel 37. Duande i Olive Kitteridge ...................................................... 200

Exempel 38. Dime ...................................................................................... 203
Exempel 39. Förkortade myntenheter ......................................................... 204
Exempel 40. Sovereigns.............................................................................. 205
Exempel 41. Farthing .................................................................................. 206
Exempel 42. Miles ...................................................................................... 209
Exempel 43. Cubit ...................................................................................... 210
Exempel 44. Cup......................................................................................... 212
Exempel 45. Pint ......................................................................................... 212
Exempel 46. .22 caliber, mile och inch ....................................................... 213
Exempel 47. Bibelallusion – a balm for loneliness ..................................... 215
Exempel 48. Bibelcitat ................................................................................ 215
Exempel 49. Blessed Jesus och The Old Rugged Cross ............................. 216
Exempel 50. La Nausée och L’immoraliste ................................................ 217
Exempel 51. Hail Mary ............................................................................... 219
Exempel 52. The Grateful Dead ................................................................. 221
Exempel 53. College ................................................................................... 222
Exempel 54. Lane and Oberlin ................................................................... 222
Exempel 55. College – knowledge ............................................................. 223
Exempel 56. Magna cum laude och college ............................................... 224
Exempel 57. Manhattan Project .................................................................. 225
Exempel 58. Sprinkle .................................................................................. 226
Exempel 59. Andersonville ......................................................................... 227
Exempel 60. Mr Way .................................................................................. 228
Exempel 61. Mrs Cakebread ....................................................................... 228
Exempel 62. Brown och Smith ................................................................... 229
Exempel 63. Maidenhead............................................................................ 232
Exempel 64. Crosby, Maine........................................................................ 234

Tabeller, figurer och tablåer

Tabeller
Tabell 1. UNESCO:s Index Translationum över topp-fem-källspråken
som översatts till de skandinaviska språken 1979–2008 ............... 19
Tabell 2. Andelen översatt litteratur i förhållande till den totala
utgivningen i Skandinavien 2009 .................................................. 21
Tabell 3. År 2009 registrerade monografier översatta till de skandinaviska
språken fördelade efter källspråk enligt de tre ländernas
nationalbibliografier ...................................................................... 21
Tabell 4. Översättningsstrategier vid M/Monsieur, Mme/Madame och
Mlle/Mademoiselle/demoiselle .................................................... 121
Tabell 5. Översättningsstrategier hos Öjerskog respektive Enqvist vid
M/Monsieur, Mme/Madame och Mlle/Mademoiselle/
demoiselle .................................................................................... 122
Tabell 6. Översättningsstrategier vid M. (monsieur) .................................. 123
Tabell 7. Översättningsstrategier vid monsieur/messieurs.......................... 124
Tabell 8. Översättningsstrategier vid Mme (madame) ................................ 125
Tabell 9. Översättningsstrategier vid madame/mesdames .......................... 126
Tabell 10. Översättningsstrategier vid Mlle, mademoiselle och
demoiselle .................................................................................. 127
Tabell 11. Jensens översättningsstrategier vid läsartilltal med vous ........... 129
Tabell 12. Öjerskogs och Enqvists översättningsstrategier vid läsartilltal
med vous .................................................................................... 130
Tabell 13. Stjernfelts översättningsstrategier vid läsartilltal med vous....... 131
Tabell 14. Jensens översättningsstrategier vid läsartilltal med tu ............... 134
Tabell 15. Öjerskogs och Enqvists översättningsstrategier vid läsartilltal
med tu ........................................................................................ 135
Tabell 16. Stjernfelts översättningsstrategier vid läsartilltal med tu ........... 135
Tabell 17. Översättning av dialoger med vous ............................................ 137
Tabell 18. Översättningsstrategier vid valuta och myntenheter i
L’élégance du hérisson .............................................................. 148
Tabell 19. Översättningsstrategier för mindre kända geografiska namn
i L’élégance du hérisson ............................................................ 180
Tabell 20. Jensens översättning av reverend, preacher, minister och
pastor ........................................................................................ 187
Tabell 21. Öjerskogs översättning av lady, miss och sir i Fingersmith ...... 190
Tabell 22. Typ av omplacering för miss och sir ......................................... 193

Tabell 23. Stjernfelts översättningsstrategier vid Mr. Doctor och Dr.
i Olive Kitteridge ....................................................................... 198
Tabell 24. Översättningsstrategier vid valuta och myntenheter i det
angloamerikanska materialet ..................................................... 203
Tabell 25. Översättningsstrategier vid mått- och viktenheter i det
angloamerikanska materialet ..................................................... 208
Tabell 26. Översättningen av de kulturspecifika elementen från franska
och engelska hos översättarna ................................................... 240
Figurer
Figur 1. Arbetsgången vid analysen av kulturspecifika element. ................. 92
Figur 2. Normerande faktorer som påverkar översättarna .......................... 112
Figur 3. De fyra konsekrationsfaserna och översättarnas placering inom
dessa ............................................................................................. 118
Figur 4. Översättarens förhållningssätt i relation till de fyra normerande
faktorerna ...................................................................................... 247
Tablåer
Tablå 1. Studiens textmaterial....................................................................... 63
Tablå 2. Utgivningsintervall och förlag ........................................................ 68
Tablå 3. Översikt över kulturspecifika element, hur de analyseras och
excerperas samt en grov bedömning av deras frekvens i
materialet ........................................................................................ 85
Tablå 4. Processer vid översättande (Englund Dimitrova efter Mossop
2000) ............................................................................................... 96
Tablå 5. Faktorer som påverkar översättarna i deras arbete........................ 110
Tablå 6. Sammanfattning av översättarnas profiler .................................... 113
Tablå 7. Översättarnas kapitalinnehav ........................................................ 115
Tablå 8. Översättarnas vanligaste strategier för att översätta titlar ............. 128

Förord

Vårterminen 2009 åkte jag som lärare med språkeleverna på Bregårdsskolan
i Karlskoga till TÖI på studiebesök och ”jag blev en av dem som aldrig
kommit hem”. Jag blev så inspirerad att jag hösten samma år började på
Masterprogrammet i Översättningsvetenskap och två år senare sökte jag till
forskarutbildningen vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala och blev
antagen. Väl på plats i Uppsala hade jag turen att få Ulla Börestam som
handledare och det kunde inte ha varit bättre. Tack så mycket för läsning och
kommentarer och en stor skarpsynthet och kunnighet i forskningsprocessen!
Tack till biträdande handledare Yvonne Lindqvist som med dina fackkunskaper i ämnet har varit en ovärderlig resurs i avhandlingsarbetet. Ett stort
tack också till slutseminariegranskare Christina Kullberg som läste mitt avhandlingsmanus och som kom med många insiktsfulla kommentarer. Tack
för att du tog dig an det uppdraget!
Tack till Kjell Olaf Jensen, Marianne Öjerskog och Agnete Dorph Stjernfelt som ställde upp på intervju och ville vara med i den här studien. Det har
varit ett sant nöje att få ägna dagarna åt översättningarna av Barbery, Robinson, Waters och Strout.
Tack till Elin Svahn som var med när allt började på TÖI en gång. Tack
för läsning av text, insiktsfulla kommentarer och för att du har varit en så
god medstudent! Tack till övriga som har läst hela eller delar av min text,
framför allt Karin Hagren Idevall, Mikael Kalm, Jannie Teinler, Jörgen Secher, Thomas Asklund, Kristina Solum, Alva Dahl, Morten Visby, Ika
Kaminka, Johanna Hedenberg och Giovanni Ciancia. Tack till Lise Horneman Hansen, Johanna McElwee, Michael Boyden och Per Dehlin för hjälp
med danskan, engelskan och norskan! Tack också till David Håkansson för
förslag på tabelldesign!
Tack, Cecilia Berglund Barklem för att jag fick vara med i arbetet som
rörde Översättarprogrammet och att jag fick undervisa där! Tack också för
all information om översättaryrket och om hur allt fungerar praktiskt i detta
spännande yrke. Tack till Ulf, Charlotte, Carina och Petra som alltid behandlat mig som en ”riktig forskare” även när jag bara var i början av mina doktorandstudier. Tack för middagar, fikor och samtal.
Jag vill också tacka seminariedeltagarna vid institutionen, men också vid
TÖI, Department of Scandinavian vid UC Berkeley och Seminar for oversettelse vid UiO, av vilka jag har fått många goda idéer, tips och kommentarer.
Tack också till deltagarna på Norsk Oversetterforenings høstseminar. Tack

för inbjudan och för att jag fick vara med och få en så god inblick i norska
skönlitterära översättares arbete och fackliga engagemang.
Tack till Linda Rugg för ditt kunnande om Gilead, d.v.s. Tabor och Iowa
och tack för att jag blev så väl mottagen vid institutionen på Berkeley. Tack
till Narve Fulsås som jag mötte när vi båda jobbade i institutionsbiblioteket
där. Tack för sällskap och litteratursociologiska insikter (främst exemplifierade med Ibsen). Tack också för att du föreslog att jag skulle åka på kursen i
Paris. Den var till stor hjälp. Tack till Tone Skattør, som också var en arbetskamrat i biblioteket och som såg till att jag fick vara med om både Halloween, Thanksgiving och spännande utflykter i Kalifornien.
Naturligtvis vill jag också rikta stora tack till mina meddoktorander. Tack
till Lunchbordet på Bottenskrapet där många ämnen avhandlas och ibland till
och med i en postneoikonoklastisk teoriram. Tack till Jannie och Hanna, som
jag delade rum med och tack till Tiina för badutflykter, joggingturer, skidturer och samtal om livets väl och ve. Tack också till övriga kollegor i form av
forskande och administrativ personal vid institutionen och fakulteten. Institutionen har verkligen varit en toppenarbetsplats.
Tack också till volleyboll- och beachvolleybollmiljön i Örebro och Uppsala som jag har varit en del av i olika sammansättningar. Ni har verkligen
bidragit med en trevlig paus i avhandlingsarbetet. Naturligtvis vill jag också
tacka Missä on Virpi i olika konstellationer, men alltid med Mattias, Maria
och Anders som fasta eterneller. Med så många världscuppoäng kommer ni
med lätthet att slå Lindsey Vonn nästa säsong!
Tack till släkt och vänner! Tack till Per för läsning, kommentarer och för
att du alltid ”har hatt trua på meg og oppgava”! Tack till Linda, Robert, Jonathan, ho Lisbeth och så han Leif, som inte fick vara med hela vägen.
”Tack för rosorna vid vägen”!
Uppsala i mars 2016

1 Inledning

Denna avhandling är en komparativ fallstudie som handlar om skönlitterär
översättning i Skandinavien. Jag studerar hur några skönlitterära verk översätts från franska och engelska till danska, norskt bokmål och svenska. De
senare språken är närbesläktade och talas i ett område med en i mångt och
mycket gemensam kultur (se Börestam 2008:11). Från ett litteraturvetenskapligt perspektiv kan Norge, Sverige och Danmark1 beskrivas som tre
litterära subsystem som tillsammans utgör ett skandinaviskt litterärt system
(Lindqvist 2012:23, Lindqvist 2014). De skandinaviska språken kan också i
ett globalt översättningsperspektiv karakteriseras som perifera. I den här
studien jämförs några översättares praktik och val av översättningsstrategier
inom den skandinaviska kontext som beskrivits ovan.
Den här avhandlingen är en pusselbit i forskningen om översättning i
Skandinavien genom att bidra med mer empiri. Det är först när fler pusselbitar faller på plats som det är möjligt dra slutsatser om det skandinaviska
översättningssystemet. Bland tidigare och pågående studier som handlar om
översättning till de skandinaviska/nordiska språken kan nämnas Pedersen
(2007), Ringmar (u.a.) och Rosell Steuer (2004). Pedersen har i sin undersökning funnit att de normer som styr undertextarens arbete idag tycks vara
gemensamma för Danmark och Sverige. Ringmars avhandling behandlar
inbördes relationer mellan Halldór Laxness översättningar i det nordiska
översättningssystemet och han kommer fram till att Laxness i hela Norden
översattes mer källtextnära efter att han hade fått nobelpriset. Rosell Steuer
behandlar översättningen av kulturspecifika element i skandinaviska, franska
och amerikanska översättningar av Günter Grass. Hon kommer fram till att
de skandinaviska översättningarna är mer källtextnära än de franska och
amerikanska. I den här avhandlingen tangerar jag främst Pedersens och Rosell Steuers forskning och jämför tre skandinaviska översättare, en norsk
(Kjell Olaf Jensen), en svensk (Marianne Öjerskog) och en dansk (Agnete
Dorph Stjernfelt) och delar av deras produktion av översättningar från engelska och franska. Engelska och franska är enligt UNESCO:s översättnings-

1

Den logiska presentationsordningen borde vara alfabetisk med danska och norska följda av
svenska. I textexemplen i den här avhandlingen har svenskan placerats mellan norskan och
danskan för att svenskspråkiga läsare inte skall blanda ihop dessa språk. Den ordningen har
jag valt att följa redan här.
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statistik i Index translationum2 de två största källspråken i världen. Eftersom
en mycket stor del av den utgivna skönlitteraturen i Skandinavien består av
översättningar från dessa två språk, och då de är språk som jag behärskar,
väljer jag att fokusera på just dem.
Materialet för avhandlingen består av den franska romanen L’élégance du
hérisson (2006) av Muriel Barbery och de skandinaviska översättningarna av
romanen, gjorda av just Jensen, Öjerskog och Stjernfelt.3 Den svenska översättningen är gjord av två översättare, nämligen Marianne Öjerskog och Helén Enqvist. Även Enqvist kommer därför till viss del att ingå i studien, men
det är Öjerskog som står i fokus. När det gäller engelska som källspråk fanns
det vid tiden för materialurvalet inte någon roman som alla de tre översättarna hade översatt och därför har jag valt tre olika romaner, nämligen två amerikanska och en brittisk. De amerikanska romanerna är Marilynne Robinsons
Gilead (2004), som är översatt av Jensen och Elizabeth Strouts Olive Kitteridge (2008), översatt av Stjernfelt. Den brittiska romanen är Sarah Waters
Fingersmith (2002) och den är översatt av Öjerskog.
Studien genomförs främst med hjälp av källtext- och måltextanalyser (se
4.1) och översättarintervjuer (se 4.2). I textanalyserna undersöker jag hur de
tre skandinaviska översättarna agerar och väljer översättningsstrategier när
de ställs inför konkreta problem av kulturell karaktär. Exempel på sådana
kulturspecifika element kan vara titlar såsom mademoiselle och miss. Jag
undersöker huruvida de väljer att översätta med en målspråksorienterad (acceptansinriktad) strategi där de exempelvis översätter med mamsell eller
fröken, eller om de väljer en mer källspråksorienterad (adekvansinriktad)4
översättning och behåller mademoiselle och miss.

1.1 Syfte och forskningsfrågor
Engelska och franska dominerar det litterära utbudet i världen och de är
också globalt sett de två mest översatta språken (se 1.2). Engelskan är det
överlägset största av de två källspråken och jag frågar mig om det finns
skillnader mellan översättningarna av det angloamerikanska materialet och
det franska som kan tänkas bero på detta. Finns det något i måltexterna som
tyder på att översättarna bedömer att de inte behöver göra lika stora ingrepp i
översättningarna från engelska som i översättningarna från franska? Är läsarna till exempel mer bekanta med amerikanska företagsnamn än med
franska? Kan det tänkas att läsarna bättre känner till engelskspråkig musik än
2
Se ˂http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.-aspx?crit1L=3&nTyp=min&topN=50˃ [Tillgänglig 2014-09-30].
3
Utgångspunkten för valet av denna roman och de här översättningarna var att de utgjorde
materialet för en tidigare studie (Axelsson 2011). Den studien utgick från en delvis annan
frågeställning och en annan metod användes.
4
Se 2.3.1 för begreppsparen adekvans och acceptans.
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fransk? I tillägg till att engelskan är större än franskan är den dessutom ett
språk som är närmare besläktat med de skandinaviska språken.
Ett huvudsyfte med avhandlingen är att studera skillnader och likheter i
översättarnas val av översättningsstrategier när de översätter kulturspecifika
element. För att uppfylla syftet kommer jag dels att analysera resultaten från
översättarintervjuerna, dels analysera delar av deras produktion. En studie av
översättarnas val av strategier ger också signaler om vilka normerande faktorer som kan ha påverkat dem i deras arbete. För att i textanalysen kunna
jämföra översättarna med varandra kommer jag i ett första steg att kartlägga
de strategier som förekommer genom att jämföra måltexterna med källtexterna. Jämförelsen gäller endast ett urval av kulturspecifika element.
Denna kartläggning gör det möjligt att i nästa steg av analysen kontrastera
översättarna mot varandra. Studien drivs av följande forskningsfrågor:
1. Hur beskriver översättarna sin praktik? Vilka likheter och skillnader
finns i dessa beskrivningar?
2. Vilka strategier använder översättarna när de översätter kulturspecifika element? Skiljer sig valet av strategi åt beroende på
a. översättare?
b. kulturspecifikt element?
c. källspråk?
3. Hur kan man analysera översättarnas praktik med hjälp av Bourdieus
begrepp doxa, fält och kapital?
Den här avhandlingen rör sig på flera olika nivåer, nämligen översättning
och översättningar i Skandinavien (makronivå), översättarnas praktik (mesonivå5) och översättarnas val av strategier i ett specifikt textmaterial (mikronivå). Störst fokus kommer att läggas på meso- och mikronivån.

1.2 Översättning och bokutgivning i Skandinavien
Inom den deskriptiva översättningsvetenskapen betonas vikten av att studera
översättning som en produkt av den tid och den sociokulturella kontext där
den äger rum i målkulturen (se Toury 2012:6–7). Nedan ger jag en bild av
denna målkultur i form av det skandinaviska litterära översättningssystemet
med utgångspunkt i översättningsvetenskapliga och litteratursociologiska
teorier om litterära systems öppenhet och slutenhet. Delkapitlet bygger
främst på översättnings- och bokutgivningsstatistik från de tre länderna.
Jag menar att Skandinavien som litterärt system består av ett system som i
sin tur består av tre nationella (jfr Lindqvist 2014:232). Nedan kommer jag
främst att tala om system i form av de olika språkområdenas import och
5

I betydelsen ’mellannivå’ (se Linell 2011:92).
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export i form av främst skönlitterära översättningar, men jag definierar sedan
system mer precist i 1.3 och 2.5.
Kulturella produkter som inte är språkbundna flödar mycket lättare mellan olika delar av världen än vad språkbundna kulturella produkter gör.
Konst är till exempel mer ”lättförflyttad” än litteratur. För att det skall vara
möjligt att ta del av språkbundna kulturella produkter över språkgränserna
krävs det flerspråkig kompetens eller översättning (de Swaan 2001:41). I
Skandinavien är den litterära importen i form av sådan översättning mycket
omfattande. Skandinavien kallas därför ofta ett öppet litterärt system (Wollin
2010:8–9). Språkområden där den litterära importen är mindre omfattande
kallas slutna system (Lindqvist 2002:30–37; jfr Even-Zohar 1990b:46–50).
Om översatt litteratur utgör mer än 20 % av den totala bokutgivningen i ett
system kan det betraktas som öppet (Lindqvist 2014:211).
Enligt de Swaans (2001) teorier är relationen mellan världens språk hierarkiskt uppbyggd. Hierarkin etableras utifrån flera faktorer, till exempel
politisk makt förknippad med ett visst språk och det kulturella utbud som
finns på språket. Språk som befinner sig högst upp i hierarkin kallas centrala
språk och de som befinner sig längst ned kallas perifera. Engelskan och
franskan brukar beskrivas som centrala språk (Heilbron 1999:434; jfr de
Swaan 2001:17). Engelskan befinner sig allra högst upp i hierarkin av alla
språk i världen och kan beskrivas som hypercentral (de Swaan 2001:4–5, 17;
jfr Casanova 2002:8–9). Som tidigare nämnts är engelskan också det mest
översatta språket i världen. För cirka 30 år sedan var engelska källspråk i
40 % av hela världens översatta litteratur och denna siffra har stigit sedan
dess. I Europa är denna andel ännu högre än i den totala världsstatistiken och
Skandinavien är inget undantag (Lindqvist 2012:221).
Den här studien är en fallstudie som endast rör tre översättares val av strategier. Jag kan alltså inte dra entydiga slutsatser om det skandinaviska systemet, men jag anser ändå att det är viktigt att placera in översättarna och
deras käll- och målspråk i ett större perspektiv. Casanova (i Heilbron och
Sapiro 2002:2) menar att ”[p]our comprendre l’acte de traduire, il faudrait
donc l’analyser comme imbriqué dans des rapports de force entre des pays et
leurs langues, et, par conséquent, le situer dans la hiérarchie internationale”.6
För att kunna få en idé om hur språken som berörs i den här studien situerar
sig i denna internationella hierarki, det vill säga, hur de förhåller sig till
varandra och andra språk i världen, presenterar jag nedan delar av UNESCO:s översättningsstatistik. FN/NF har i Index Translationum7 fört översättningsstatistik sedan 1930-talet och statistiken sedan 1979 finns tillgänglig
elektroniskt. Index Translationum är en databas som innehåller statistik över
6

Citatet lyder i min översättning: ”För att förstå översättning som praktik måste den studeras
som en produkt av maktförhållanden mellan olika länder och språk och därmed också placeras
i den internationella hierarkin.”
7
Se ˂http://www.unesco.org/xtrans/bsstatlist.aspx?lg=0˃ [Tillgänglig 2014-11-05].
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översatta böcker och begränsar sig på intet sätt enbart till skönlitteratur. I
detta index är det möjligt att se vilka språk som är de största källspråken i
Skandinavien. Det finns dock en del faktorer som gör indexet mindre tillförlitligt. Den främsta faktorn är att vad som definieras som en bok kan variera
från land till land och att möjligheterna och rutinerna för att rapportera in
statistik kan skilja sig åt (Heilbron 1999:432–433). Trots dessa omständigheter är Index Translationum enkel och lättillgänglig och den enda samlade
globala statistik som finns att tillgå. Jag använder mig därför av denna. Databasen är sökbar och omfattar uppgifter om all boköversättning i alla FN:s
medlemsländer från 1979 till och med 2008 (de senaste åren bearbetas i
skrivande stund fortfarande). I tabell 1 nedan visas topp-fem-källspråken
som översatts till de skandinaviska språken.
Tabell 1. UNESCO:s Index Translationum över topp-fem-källspråken som översatts till de
skandinaviska språken 1979–2008
Källspråk

Danska

Norska (bokmål)

Svenska

1
2
3
4
5

Engelska 40 372
Svenska 7 513
Tyska 4 800
Franska 3 583
Norska 2 928

Engelska 6 474
Svenska 1 369
Danska 465
Tyska 444
Franska 407

Engelska 48 897
Tyska 3 747
Franska 3 502
Danska 3 462
Norska 2 947

Summa
95 743
12 629
8 767
7 489
6 282

Statistiken visar tydligt att det är engelskan som är det överlägset mest frekventa källspråket i alla de tre skandinaviska språken.8 Vi kan också konstatera att engelska, tyska och franska är de största utomskandinaviska språken
som översätts. Tyskan är mer central än franskan i alla de skandinaviska
språken, men det rör sig om en ganska liten övervikt, särskilt i norskan och
svenskan. Tabell 1 visar att det är svenskan som är det näst mest frekventa
källspråket i både danska och norska översättningar. Svenskan visar sig
också vara det målspråk som varit minst ”lojalt” mot sina skandinaviska
grannar när det gäller inomskandinavisk översättning. Svenskan är det näst
mest översatta källspråket till både danska och norska, medan svenskan har
danska och norska först på fjärde och femte plats. Det är de mer centrala
språken engelska, tyska och franska som kommer före norska och danska i
svenskan. Tabell 1 visar också att det i svenskan finns ett större avstånd mellan engelskan och det näst mest översatta källspråket.
Det bör nämnas att tabell 1 vittnar om ett av problemen med Index Translationum. Den norska publiceringen verkar där vara ungefär sex gånger
mindre jämfört med den danska och den svenska publiceringen av översatta
8

För nynorskan är situationen något annorlunda enligt Index Translationum. Där är de fem
mest frekventa källspråken i tur och ordning engelska, svenska, franska, tyska och danska. I
nynorskan är engelskans dominans över svenskan inte alls lika stor med 211 verk översatta
från engelska och 145 från svenska. Det kan också noteras att översättning till nynorska överhuvudtaget är mycket ovanligare än översättning till bokmål.
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böcker, vilket tycks föga rimligt, trots en mindre befolkning. Det är också
nödvändigt att påpeka att situationen idag kan se annorlunda ut, eftersom
tabellen innehåller statistik från 1979 till 2008.
Lindqvist (2015:77–80) undersöker översättningsstatistik i Skandinavien
under ett kortare och mer nutida tidsspann, nämligen 2001–2011. Denna
statistik visar att danskan och norskan har gått om tyskan och franskan som
de näst mest översatta språken i Sverige. I Sverige ligger norskan numera på
andra plats och danskan på tredje. Här visar det sig alltså att förhållandena
jämfört med Index Translationum har ändrat sig under de senaste åren. I
Norge och Danmark behåller svenskan sin andraplats och här stämmer statistiken i Index Translationum fortfarande överens med Lindqvists (2015:80)
uppgifter.
De skandinaviska språken, speciellt svenskan och danskan, placerar sig
högt i statistiken över de mest frekventa källspråken i världen. Enligt Index
Translationum är svenskan sedan 1979 på sjunde plats i världsstatistiken,
danskan på nionde plats och norskan på femtonde.9 Svenskan, och tidigare
också danskan har beskrivits som så kallade semiperifera språk, medan norskan klassats som ett perifert språk globalt sett (Heilbron 1999:434, 439).10 Vi
kan med ledning av tabell 1 konstatera att den inomskandinaviska översättningen är mycket omfattande och denna översättning språken emellan kan
vara en bidragande orsak till att de skandinaviska språken hamnar så högt
upp i statistiken över de mest frekventa källspråken i världen (Lindqvist
2012:224; jfr Lindqvist 2015:182, 184).
Ytterligare uppgifter kan hämtas från de tre ländernas nationella biblioteksstatistik över översatt litteratur från 2009. Jag väljer just 2009, eftersom
L’élégance du hérisson detta år gavs ut i både Danmark och Sverige. Den
svenska statistiken hämtas från Nationalbibliografin11. Den norska statistiken
hämtas från Norsk bokfortegnelse (NORBOK)12 och Statistiske sentralbyrås
kulturstatistikk13, medan den danska statistiken hämtas från DBC:s (Dansk
BiblioteksCenter) bogstatistik 200914.

9

Se ˂http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp-.aspx?crit1L=3&nTyp=min&topN=50˃ [Tillgänglig 2014-10-14].
10
Enligt kultursociologen Gisèle Sapiro är danskan inte längre ett semiperifert språk, utan ett
perifert. (Personlig kommunikation, 2014-06-03.)
11
Se ˂http://www.kb.se/Dokument/Soka/I%20NB%20redovisad%20utgivning
%202009%20(2).pdf˃ [Tillgänglig 2014-03-11].
12
Se ˂http://www.nb.no/baser/norbok/statistikk/˃ [Tillgänglig 2014-03-11].
13
Se ˂http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/91578?_ts=13c67c21c40˃ [Tillgänglig 2014-10-14].
14
Se ˂http://www.dbc.dk/filer/bogstatistik/Bogstat-Aar%202009.pdf˃ [Tillgänglig 2014-0311].
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Tabell 2. Andelen översatt litteratur i förhållande till den totala utgivningen i Skandinavien
2009
Antal utgivna verk

Varav översättningar

Andel översättningar

8 200
7 919
15 295
31 414

3 144
2 558
2 736
8 438

38 %
32 %
18 %
27 %

Danmark
Norge
Sverige
Totalt

Antalet utgivna verk reflekterar antalet invånare i de olika länderna och
denna siffra är därför inte lika intressant som antalet översatta verk i förhållande till den totala bokutgivningen inom varje land. År 2009 var det i Danmark man översatte i högst grad: 38 % av den totala bokutgivningen utgjordes av översättningar. I Sverige utgjorde andelen översatt litteratur endast
18 % av den totala utgivningen samma år. Norskan som målspråk låg relativt
nära danskan med 32 % översatt litteratur 2009. Den totala andelen utgiven
översatt litteratur i Skandinavien 2009 var cirka 27 %.15 På grund av att den
svenska översättningsandelen är så mycket lägre drar detta ned medelvärdet.
Medelvärdet av de tre procentsatserna är 32 %.
Jag återvänder för ett ögonblick till uppgifterna i tabell 1 över de mest
frekventa källspråken i Skandinavien från 1979 till 2009 och jämför dessa tal
med hur det såg ut 2009 i de tre länderna:
Tabell 3. År 2009 registrerade monografier översatta till de skandinaviska språken fördelade
efter källspråk enligt de tre ländernas nationalbibliografier
Källspråk

Engelska
Franska
Danska
Norska
Svenska
Tyska
Övriga språk

Danska

Norska

Svenska

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

1 909
143
–
129
403
236
324

60 %
5%
–
4%
13 %
8%
10 %

1 775
80
99
–
291
97
216

69 %
3%
4%
–
11 %
4%
8%

1 897
124
141
130
–
130
321

69 %
4%
5%
5%
–
5%
12 %

Tabell 3 visar att av det totala antalet översatta verk utgivna i Skandinavien
2009 står verk översatta från engelska för 60–70 % eller mer i alla målspråken. Jämfört med tabell 1 tycks tabell 3 ge en mer trovärdig bild av den
norska bokutgivningen.

15
Lindqvist (2016:176–178) undersöker översättningsstatistik mellan 2001 och 2010. Under
denna period pendlade andelen översatt litteratur mellan 30 och 38 % i danskan, mellan 29 %
och 34 % i norskan samt mellan 16 % och 30 % (mellan 2002 och 2011) i svenskan. I svenskan har svängningarna alltså varit mycket större än i norskan och danskan.
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Statistiken som presenterats ovan reflekterar systemens grad av öppenhet.
En stor utgivning av översatt litteratur i förhållande till den totala utgivningen tyder på att systemet är öppet, medan en lägre andel utgivning av översatt
litteratur tyder på att systemet är mindre öppet (jfr Even-Zohar 1990b 46–50,
Heilbron 1999:439, Sapiro 2015:325). Vi vet redan att det skandinaviska
systemet är öppet, fokus ligger här istället på att studera hur de olika systemen förhåller sig till varandra.
Efter att ovan ha studerat de makroförhållanden som råder i de system där
översättarna är verksamma och funnit att importen av litteratur är lägst i
Sverige, medan den är högre i Norge och speciellt i Danmark, ger jag nedan
en kortfattad översikt över det litterära systemet och de litterära kretsloppen.

1.3 Det litterära systemet och de litterära kretsloppen
I den litterära processen ingår fyra typer av roller eller grupperingar, nämligen författare, förläggare, förmedlare och läsare. Författaren står för den
konstnärliga insatsen och förlagen står sedan för den materiella utformningen av den konstnärliga produkten. Därefter distribuerar förlagen produkten
till förmedlarna, d.v.s. bokhandlarna och biblioteken. I sista hand är det läsarna som är mottagarna av den konstnärliga produkten (Furuland 1997:38).
Furuland nämner att den här processen är ett verks väg genom det ”litterära
systemet”. Det litterära systemet består alltså av allt som kan hänföras till
författare, förlag, distributörer eller läsare. Furuland (1997) nämner inte fenomenet översättning, men översättaren torde ingå i förlagssteget i den litterära processen.
Det förekommer en typ av återkoppling mellan författare och andra agenter i den litterära processen. Denna återkoppling kan gestalta sig på olika
sätt. Den kan ske genom att till exempel läsare skriver till författaren eller
förläggaren och berättar om hans eller hennes uppfattning om ett verk. Återkopplingen kan också bestå av att ett verk rosas av kritiker eller blir belönat
med en utmärkelse av något slag. Återkopplingen kan också ske mer indirekt
genom att en läsare köper en författares verk och därmed stödjer utgivningen
(jfr Furuland 1997:43). Detsamma torde även gälla översatta verk.
Den litterära processen och den återkoppling som sker kan betraktas som
ett litterärt kretslopp. Escarpit (1970:90–102) ser litteratur som indelad i två
olika typer av kretslopp, nämligen det bildade och det populära kretsloppet.
Det är endast i det bildade som det förekommer direkt återkoppling från
läsare och kritiker, medan det endast förekommer indirekt återkoppling i det
senare fallet. Idén om de litterära kretsloppen menar jag kan jämföras med
Bourdieus (2008) uppdelning mellan storskalig och småskalig litterär produktion. Den storskaliga produktionen styrs av marknadslagar, medan den
småskaliga styrs betydligt mer av kulturens gällande litterära värderingar och
normer. I den storskaliga produktionen mäts ett verks genomslagskraft i
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ekonomisk profit, medan ett verk i den småskaliga produktionen mäts i estetiska och litterära värden. (Bourdieu 2008, Sapiro 2015:324). För ett förlag
är det viktigaste alltså inte alltid att så fort som möjligt kunna göra ekonomiska vinningar. Ett rykte som utgivare av kvalitetslitteratur och förmågan
att kunna producera verk som varar under längre tid och kan utgöra en långsiktig inkomstkälla är också viktiga. Det finns alltså en spänning mellan
pengar och kvalitet, ofta kallat ”börs och katedral”, och förläggare balanserar
mellan dessa två (Svedjedal 1994:24–26, Mejdell 2010:119).
I den här mycket kortfattade presentationen av det litterära systemet
kommer jag nedan att nämna något om de olika segment som litteratur kan
delas in i. Jag kommer inte att ge mig in i diskussionen om vad som är högprestigelitteratur och vad som är lågprestigelitteratur, men jag anser ändå att
det är nödvändigt att placera in studiens material i dessa segment, eftersom
detta är relevant i diskussionen om hur verken har översatts. Lindung
(1994:39–40) bygger vidare på Escarpits (1970) indelning i två typer av
kretslopp och identifierar fyra typer av skönlitterära segment, nämligen klassiker, kvalitetsromaner, underhållningsromaner samt seriebundna populärpocketromaner. Beträffande den här studiens material placerar jag samtliga
romaner inom segmentet kvalitetslitteratur, men det skall nämnas att det
finns skillnader mellan romanerna. Extremerna är Gilead och Fingersmith.
Gilead befinner sig i det övre skiktet av kvalitetslitteratur, medan Fingersmith befinner sig i gränslandet mellan kvalitetslitteratur och underhållningsromaner. Klassificeringen har gjorts främst på grundval av översättarnas egna utsagor om källtexternas litterära kvaliteter.

1.4 Översättarnas situation i Skandinavien
Nedan kommer jag att redogöra för de skönlitterära översättarnas arbetsvillkor i Skandinavien. Dessa arbetsvillkor påverkas av bokmarknaden. Jag
kommer därför att börja presentationen med att kort redogöra för de största
skillnaderna mellan de tre ländernas bokmarknader.
Den danska bokmarknaden började gradvis avregleras från år 2000. Det
betyder bland annat att den så kallade boghandlereksklusiviteten försvann,
att fastprissystemet avskaffades och att bokbranschen kom att omfattas av
”konkurrenceloven”.16 Det finns dock fortfarande ett visst litteraturstöd från
Statens Kunstfond.17 I Norge är situationen annorlunda. Där är bokhandlarbranschen undantagen från ”konkurranseloven”.18 I Norge finns det statliga
16
Se ˂https://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2013/
20131113%20Liberaliseringen%20af%20bogmarkedet%20nov.pdf˃ [Tillgänglig 2015-0112].
17
Se ˂http://www.kunst.dk/kunstomraader/litteratur/˃ [Tillgänglig 2016-01-31].
18
Se ˂https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-191716?q=forskrift+om+unntak+fra+konkurranselovens˃ [Tillgänglig 2016-01-31].
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litteraturstödet kvar och det omfattar både inköpsstöd och produktionsstöd.19
Dessutom finns ett fastprissystem på böcker.20 I en rapport av bl.a. Norsk
faglitterær forfatter- og oversetterforening21 nämns det att det norska litterära
systemet kännetecknas av statligt stöd till alla led i det litterära kretsloppet. I
övrigt kan det noteras att det i det norska litterära systemet finns ”kollektive
ordninger”, och ömsesidiga kollektivavtal mellan alla parter i systemet, något som också förutsätter hög grad av organisation. I Sverige finns statsbidrag till utgivning och spridning av litteratur22, men inget fastprissystem23.
De svenska och norska marknaderna är alltså betydligt mer reglerade än den
danska. Dessa skillnader torde också påverka översättarnas situation, eftersom bokbranschen och översättarbranschen är så nära sammanlänkade
och beroende av varandra.
I samtliga tre länder förekommer en ersättning som utgår till översättarna
för bibliotekens utlåning av deras översatta böcker. I Danmark går det så
kallade biblioteksvederlaget till den enskilde översättaren som en summa per
verk. I Norge tillfaller biblioteksvederlaget en fond som Norsk Oversetterforening förfogar över och ur vilken medlemmarna i föreningen får söka
olika typer av stipendier.24 Den svenska så kallade biblioteksersättningen
utgör ett mellanting av den norska och den danska modellen. I Sverige delas
en del av intäkterna för bibliotekslån ut till översättarna som en individuell
ersättning grundad på antal utlån, medan den andra delen samlas i Sveriges
författarfond, ur vilken det är möjligt att söka olika typer av stipendier.25
Möjligheten att söka arbetsstipendier är en av faktorerna som gör att svenska
översättare kan försörja sig på skönlitterär översättning. Detta är viktigt för
översättare av ”smalare” litteratur, där utlåningen inte är lika hög och den
individuella ersättningen därmed blir mindre.26 Situationen i Danmark, där
ersättningen helt och hållet betalas ut individuellt, torde skapa en situation
där konkurrensen bland översättarna blir större än i de mer kollektiva norska
och svenska modellerna.
Många skönlitterära översättare i Danmark och Sverige driver sina egna
företag och de får uppdrag efter att de själva kontaktar förlagen eller att förlagen kontaktar dem. I Norge är det inte lika vanligt att översättarna driver
sina egna företag, utan de har istället en särskild typ av skattsedel som gör
19
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det möjligt för dem att anställas av förlagen.27 I alla tre länderna finns det
fackliga organisationer som tillvaratar översättarnas intressen. I detta delkapitel kommer jag främst att rikta uppmärksamheten mot denna fackliga organisering och de kontrakt som upprättas mellan översättare och förlag i
samband med ett översättningsuppdrag. Jag hämtar denna information om
översättarnas villkor från de tre ländernas fackföreningar.
I både Norge, Sverige och Danmark upprättas kontrakt mellan översättare
och förlag när översättaren åtar sig ett uppdrag. För de norska översättarna är
kontraktet bindande för de översättare som är medlemmar i Norsk Oversetterforening och för de förlag som är medlemmar i Den Norske Forleggerforening.28 På Norsk Oversetterforenings hemsida finns ”Normalkontrakt for
oversettelser”.29 På hemsidan skriver man att ”[n]ormalt honorar fra 1. juli
2014 er kr 187,45 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra 180,95)”. Honoraret justeras den 1 juli varje år.30 Norsk Oversetterforening är en förening
som bland annat vill värna om litterära översättares fackliga intressen, samla
norska skönlitterära översättare och höja kvaliteten på norska översättningar.31 I skrivande stund (2015) har Norsk Oversetterforening 330 medlemmar.
För att bli medlem i föreningen måste en översättare ha översatt två verk
som kvalitetsgranskas av föreningens ”faglige råd”.32 I skönlitterära verk
översatta till norska anges ofta översättarens namn följt av MNO, som signalerar att översättaren är medlem av Norsk Oversetterforening.
På översättarsektionen i Sveriges Författarförbunds webbplats finns det så
kallade översättaravtalet med dess olika delar tillgängligt. I detta avtal anges
olika rättigheter och skyldigheter som översättare och förlag har gentemot
varandra.33 Detta är ett avtal som är bindande för medlemmar i Sveriges Författarförbund och förlag som är medlemmar i Svenska Förläggareföreningen.
Avtalet består även av ett så kallat minimihonorarsavtal34 som anger det
lägsta honoraret som en översättare kan få för ett uppdrag. Detta honorar är i
skrivande stund 101,54 kronor per tusen tecken.35
Svenska skönlitterära översättare är ofta medlemmar i översättarsektionen
i Sveriges Författarförbund.36 Översättare och författare som har fått minst
två verk antagna för publicering är efter översättningarnas kvalitetsgranskning kvalificerade för medlemskap i Författarförbundet och de kan
27
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därefter välja vilka sektioner de vill gå med i.37 Sveriges Författarförbund
organiserar alltså både författare och litterära översättare.38 Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund har något under 600 medlemmar.39 Eftersom medlemmar i Författarförbundet får välja vilka sektioner de vill vara
med i behöver detta inte betyda att alla medlemmar är översättare.40 Det är
också vanligt att Översättarsektionens medlemmar är medlemmar i Översättarcentrum. Det senare är inget fackförbund, utan en ideell förening som
bland annat fungerar som översättarförmedling.41 För att bli medlem i Översättarcentrum krävs att man har fått minst en översättning utgiven. Kravet
för medlemskap i Översättarcentrum är alltså lägre än för medlemskap i
Författarförbundet och kvalitetsgranskning är inte heller ett krav.42
I Danmark finns Dansk Forfatterforening (DFF). Denna består av olika
grupperingar och en av dessa grupper är Dansk Oversætterforbund (DOF).43,
44
Även i Danmark är översättarförbundet alltså en del av författarförbundet,
men Dansk Forfatterforenings olika grupperingar är betydligt mer självständiga än de svenska grupperingarna av Författarförbundet. I Danmark söker
översättarna medlemskap i DOF och därmed blir de även medlemmar i
DFF.45 DFF:s övergripande mål är att säkra och förbättra villkoren för litteraturen i Danmark och de som producerar den.46 DOF har knappt 200 medlemmar och har som mål att hjälpa översättarna till bättre villkor när det
gäller avtal och tecknande av kontrakt. Det danska honoraret grundar sig på
ett så kallat arkpris. Ett ark består av ett ark med 16 sidor tryckt text som
sedan viks och sprättas upp i boktillverkningen.47 Enligt DOF:s statistik från
2012 var det genomsnittliga honoraret 2 358,50 danska kronor per ark detta
år.48 Tidigare fanns det en ”Oversættelsesaftale”49, ofta kallat ”normalformularen” som upprättades mellan översättare och förlag, men detta avtal gäller
inte längre. På DOF:s hemsida uppmanas därför översättarna att vara speciellt försiktiga när de tecknar kontrakt med ett förlag.
37
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Som nämndes tidigare har den danska bokmarknaden sedan år 2000 gradvis avreglerats. Det är mycket troligt att den mer komplexa situationen för de
danska översättarna kan knytas till denna avreglering. Hela bokbranschen
omfattas av den så kallade ”konkurrenceloven” och detta torde också inkludera de skönlitterära översättarnas honorar. De danska konkurrensmyndigheterna skulle troligen inte tillåta ett minimihonorar eller ett standardkontrakt.50 I Norge är bokbranschen undantagen ”konkurrenseloven” och
det är detta undantag som möjliggör upprättandet av så kallade normalkontrakt.51
När det gäller den fackliga organiseringen har Norge en egen facklig organisation för skönlitterära översättare, medan den danska och den svenska
fackföreningen ingår i ländernas respektive författarförbund. De norska
översättarna verkar också vara de som har de bästa ekonomiska förutsättningarna, även om det inte anges ett minimihonorar någonstans. De danska
översättarna verkar vara de som i lägst grad är anslutna till en fackförening
som värnar om just översättarnas intresse. Den danska honorarnivån är svårare att jämföra med den norska och den svenska eftersom den grundar sig
på ett arkpris.
I samtliga kontrakt finns det kortfattade formuleringar som handlar om
hur måltexten som översättaren levererar till förlaget skall se ut. I det norska
kontraktet finns en punkt som behandlar ”faglig og språklig standard”. I det
svenska standardavtalet finns en paragraf gällande ”översättningens beskaffenhet”. I det danska före detta kontraktet, som är från 1980, finns en paragraf som heter ”Oversætterens garanti”. Jag menar att det är speciellt intressant att uppmärksamma dessa formuleringar med tanke på föreliggande studie och jag citerar dessa kontraktsdelar nedan:
Det norska kontraktet. 4.1 Norm
Oversettelsen skal være en stilistisk og innholdsmessig adekvat gjengivelse
av originalverket, uten utelatelser eller forkortelser, med mindre annet følger
av avtale iht. Pkt. 3.2. Manuskriptet skal holde en faglig og språklig standard
som ikke påfører forlaget merarbeid utover alminnelig redaksjonell
behandling.
Det svenska kontraktet. 6 § Översättningens beskaffenhet
Översättaren skall verkställa översättningen omsorgsfullt och fullständigt
samt i överensstämmelse med vedertagna normer på området […] Avviker
översättningen i väsentlig mån från förlagan, från vad parterna överenskommit eller från vedertagna normer i språkligt, stilistiskt eller sakligt avseende
äger Förlaget rätt att häva avtalet
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Det danska före detta gällande kontraktet. Oversætterens garanti § 8
Oversætteren indestår for, at oversættelsen er en indholdsmæssig og stilistisk
dækkende gengivelse af originalen og at ingen udeladelser eller ændringer
forekommer uden forlagets forudgående godkendelse.

Det är värt att notera att termerna ”adekvat” och ”norm”, som är mycket
vanliga inom den deskriptiva översättningsvetenskapen (se 2.2–2.3), används i några av kontrakten. Det är dock osäkert om orden har samma innebörd i kontrakten som inom den deskriptiva översättningsvetenskapen.52 I det
norska kontraktet finns ordet ”norm” och här nämns det bland annat att översättningen skall vara en ”stilistiskt adekvat” översättning. Även i det svenska
kontraktet förekommer ordet ”norm” när det anges att översättningen skall
vara fullständig och ”i överensstämmelse med vedertagna normer på området”, men det står inte vad dessa normer innebär. I det danska kontraktet
fångas den norska och den svenska formuleringen i den ”stilistiskt dækkende
gengivelsen”. I samtliga kontrakt har alltså översättaren en plikt att inför
förlaget översätta ”korrekt”, d.v.s. att producera en måltext som ligger nära
källtexten.
Ordföranden i Norsk Oversetterforening53 tonar ner innebörden av ”normer” i kontraktet och menar att det finns anledning till att det norska kontraktet är så kortfattat när det gäller normernas innehåll. Kontraktet med dess
formuleringar gäller nämligen för alla typer av översättningar (barnlitteratur,
underhållningslitteratur och kvalitetslitteratur). Hon menar att det är omöjligt
att åstadkomma en definition som skulle gälla för alla översättningsuppdrag
och att den nuvarande formuleringen är lämplig ifall det skulle uppstå en
konflikt. Om en sådan skulle uppstå går föreningen in och medlar. Föreningen har vid detta tillfälle också möjlighet att hämta in en konsult för att det
skall vara möjligt att uttala sig om normernas innehåll. Det är viktigt att
komma ihåg att kontrakten i första hand är affärsuppgörelser och det är tydligt att ordföranden i Norsk Oversetterforening ser dem på detta sätt.
Samtliga kontrakt har en paragraf som behandlar hur översättningen skall
vara beskaffad, men som framgår av citaten ovan är dessa instruktioner inte
speciellt utförliga. Utförligare instruktioner om översättningens beskaffenhet
ges, enligt de översättare som ingår i den här studien, oftast på annat sätt. I
det norska kontraktet står det också att om förlaget önskar att översättaren
skall göra större ändringar, såsom att förkorta eller göra annan anpassning
till norska förhållanden skall dessa honoreras separat. I det svenska kontrak-
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tet finns en liknande formulering i en särskild paragraf gällande extraarbete.
Detta är en formulering som tillkom vid de senaste omförhandlingarna.54
Samtliga kontrakt har även en formulering som behandlar översättningens
leveransdatum och vilket format den skall lämnas in i. Gemensamt för kontrakten är också att det finns en paragraf för åtgärder om översättaren inte
skulle lämna in översättningen i tid. I det norska kontraktet nämns att översättaren måste meddela förlaget i god tid om han eller hon inte beräknas
kunna leverera översättningen i tid. Förlaget skall ta hänsyn till sjukanmälan
eller extraordinära omständigheter och förlänga tidsfristen med sjukfrånvaroperioden. Om en översättare inte har lämnat in i tid skickar förlaget ett
påminnelsebrev per rekommenderad post och om översättningen inte har
inkommit senast 14 dagar efter att brevet skickats äger förlaget rätt att häva
avtalet. Det svenska kontraktet har en liknande formulering. Där äger förlaget vid försening rätt att häva kontraktet om de meddelat översättaren minst
14 dagar i förväg. Om förlaget inte vill häva avtalet kan översättaren tvingas
betala en ersättning för de kostnader som har uppkommit till följd av förseningen. I det svenska avtalet nämns ingenting om sjukdom eller extraordinära omständigheter. Det danska kontraktet är det mest kortfattade när det
gäller leveransdatum. Där står det att översättaren skall ges en frist på tre
veckor och det står ingenting om sjukanmälan.
Av kontrakten ovan att döma tycks det svenska vara det mest strikta för
översättarna. Där står ingenting om sjukskrivning, till skillnad från det
norska och dessutom finns en formulering som behandlar ersättning vid försening. De norska översättarna är anställda medan de svenska ofta är egna
företagare och detta kan vara en anledning till att det inte nämns något om
sjukskrivning i det svenska kontraktet. Det är inte möjligt att uttala sig om
hur avtalen ser ut för de danska översättarna, eftersom det inte längre finns
ett standardkontrakt.
De tre kontrakten liknar varandra i mångt och mycket. De har samtliga
paragrafer som behandlar översättningens beskaffenhet och översättarnas
tidsfrist. Mycket tyder på att de danska översättarna är de som är minst fackligt organiserade och de som har minst skydd när det gäller kontraktstecknande och ersättning. De norska skönlitterära översättarna tycks ha mer fackligt stöd på arbetsmarknaden. Avregleringen av den danska bokmarknaden
kan vara orsaken till att de danska översättarnas arbetssituation skiljer sig
från de svenska och framför allt de norska översättarnas.

1.5 Avhandlingens disposition
I kapitel 2 presenteras avhandlingens teoretiska bakgrund. Där introduceras
bland annat de teoretiska termer och begrepp som jag sedan använder i av54

Johanna Hedenberg. (Personlig kommunikation via e-mail, 2016-03-04.)

29

handlingens analys- och diskussionskapitel. I kapitel 3 beskriver jag avhandlingens material och presenterar översättarna närmare. I kapitel 4 redogör jag
för studiens metod och de kategorier av kulturspecifika element som jag
undersöker. Här introduceras också den taxonomi över översättningsstrategier som jag använder för att diskutera översättarnas tillvägagångssätt. Kapitel 5, 6, och 7 är avhandlingens analyskapitel. I kapitel 5 jämför jag översättarna utifrån intervjustudiens resultat. I kapitel 6 analyserar jag det franska
textmaterialet och i kapitel 7 det angloamerikanska. I kapitel 8 sammanfattar
och diskuterar jag avhandlingens resultat. Avhandlingen avslutas med en
sammanfattning på engelska.
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2 Teoretisk bakgrund

Översättningsvetenskapen är ett expansivt forskningsfält som länge har präglats av tvärvetenskaplighet. Det tvärvetenskapliga perspektivet gäller även
den här avhandlingen. Den är framlagd inom nordiska språk, men tangerar
även sociologin, litteratursociologin och den komparativa litteraturforskningen. Det jämförande perspektivet är starkt inom både nordistiken
och översättningsvetenskapen och genomsyrar även det min studie. I det här
kapitlet redogör jag för den tidigare forskning och den teoretiska ram som
avhandlingen vilar mot.

2.1 Forskning om översättning i Skandinavien
Redan i avhandlingens inledning nämnde jag några forskare som behandlat
översättning och översättare i Skandinavien och Norden, nämligen Rosell
Steuer (2004), Pedersen (2007) och Ringmar (u.a.). När jag nedan redogör
för detta forskningssammanhang tar jag min utgångspunkt i bland annat
dessa.
Rosell Steuer (2004) undersöker översättningen av kulturspecifika element i fem översättningar av Günter Grass roman Ein weites Feld. Syftet
med hennes avhandling är att jämföra översättningar i ”mindre” (danska,
norska, svenska) och ”större” (amerikansk engelska, franska) språk och kulturer. Hennes studie handlar alltså inte om att jämföra de skandinaviska
språken sinsemellan, utan snarare om att jämföra dem som helhet med franskan och engelskan. Hennes antagande är att översättningar till mindre språkoch kulturområden, som det skandinaviska, skiljer sig från dem till större
sådana.
Rosell Steuer ställer i huvudsak fyra frågor som utgångspunkt för undersökningen. För det första frågar hon sig hur kulturspecifika element översätts
och om de överhuvudtaget är översättbara. För det andra undrar hon hur
konsekvent de är översatta. För det tredje undersöker hon om de olika översättningsmetoderna kan delas in i källtextnära eller målspråksnära sådana.
För det fjärde försöker hon också ta reda på hur de olika översättningarna
skiljer sig från varandra (Rosell Steuer 2004:5).
Liksom jag i den här avhandlingen, undersöker Rosell Steuer alltså översättningen av kulturspecifika element. Hon väljer att rikta uppmärksamheten
mot översättningen av fyra typer av element. Dessa är geografiska namn,
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kulturspecifika element förknippade med historiska eller tidsbundna fenomen i Tyskland, litterära referenser samt vad hon kallar ”kulturspecifika
element i det dagliga livet”. De senare inkluderar termer från utbildningssystemet, mat och dryck, titlar och tilltal och ”övrigt” (Rosell Steuer 2004:52).
I kategorin ”övrigt” inkluderas transportmedel samt film och tv (Rosell
Steuer 2004:363–367).
Hennes analys är mestadels kvalitativ och hon lyckas delvis besvara sina
frågor. Hon tycker sig se att gränserna för vad som är ett kulturspecifikt element kan vara mycket flytande. Frågan om sådana element är svårare att
översätta än ”vanligt språk” tycker hon blir mindre viktig, eftersom vanligt
språk och kulturspecifika element i flera fall inte går att skilja från varandra,
utan måste betraktas som en språklig helhet hos källtextförfattaren (Rosell
Steuer 2004:392).
Resultaten visar att de kulturspecifika elementen är översatta på flera
olika sätt och att de sällan utelämnas. Hon menar att man då kan hävda att de
är översättbara (Rosell Steuer 2004:389). Hon tycker sig även se att kontexten i romanen där elementen förekommer erbjuder tillvägagångssätt för
översättning (Rosell Steuer 2004:389–390). På frågan om det finns några
generella översättningsmetoder ser Rosell Steuer en jämn fördelning mellan
så kallade främmandegörande och domesticerande översättningsstrategier
(Rosell Steuer 2004:390–391).
Hennes resultat visar att det finns ett fåtal skillnader mellan de skandinaviska översättningarna. I den svenska översättningen är förklaringar vanliga
(Rosell Steuer 2004:374). Den danska översättningen skiljer sig en hel del
från den svenska och översättaren är där mer osynlig genom att inte bryta in
i texten med förklaringar eller liknande ingrepp (Rosell Steuer 2004:376).
Den norska översättningen placerar Rosell Steuer (2004:378) mellan den
danska och den svenska. Den visar tecken både på en förklarande (och därmed ingripande) översättare, och en icke-ingripande sådan.
Rosell Steuer ser också likheter i de skandinaviska översättarnas val av
strategier. När de stöter på geografiska namn samt bok- och tidningstitlar
behålls dessa i källspråksform i alla måltexterna. De skandinaviska översättningarna innehåller också jämfört med de amerikanska och franska fler tyska
ord och en mer synbar exoticering som gör att en läsare inte får intrycket av
att de läser en text som författats på målspråket. Hon tycker sig också se att
historiska och tidsbundna begrepp från DDR-tiden behålls i stor utsträckning
(Rosell Steuer 2004:380). Här visar alltså de tre översättarna en tendens att
hålla sig nära källtexten. De skandinaviska översättningarna tycks dock i
högre grad ändra till målspråkstermer när begrepp från tredje riket-epoken
översätts, vilket inte görs i den franska och den amerikanska översättningen.
En annan studie som behandlar översättning i Skandinavien är Pedersens
(2007) avhandling om undertextning. Denna kommer framför allt att behandlas i kapitel 4, men förtjänar uppmärksamhet även här, eftersom resultaten är av intresse för föreliggande studie. Pedersen undersöker undertext32

ningsnormer i filmer och tv-serier i framför allt Danmark och Sverige med
utgångspunkt i vad han kallar ”extralinguistic cultural references”, som kan
beskrivas som sådana referenser som inte kan förstås enbart med lingvistisk
kompetens (Pedersen 2007:91 [se vidare i 4.1.1]). När det gäller de strategier
som har använts för att översätta sådana kulturella referenser finner Pedersen
inga större skillnader mellan de danska och de svenska undertextarna (Pedersen 2007:224). Han utgår från den deskriptiva översättningsvetenskapen
och försöker utifrån studien återskapa de översättningsnormer som har påverkat undertextarna. Pedersen (2007:245–246) betonar att normerna han
formulerar endast gäller för översättningar från engelska till danska och
svenska och att de inte kan antas gälla för andra språkpar.
Den enda punkten där dansk och svensk undertextning egentligen skiljer
sig åt handlar om undertextningstäthet. Han formulerar en norm som lyder:
”If all other factors are equal, a Danish independently subtitled TT [target
text] normally has slightly more subtitles than a Swedish independently subtitled TT” (Pedersen 2007:250). I den här studien är det svårt att göra den
jämförelsen, eftersom jag arbetar med ett material som skiljer sig från Pedersens. Båda studierna rör sig till största delen inom fiktionens värld, men medierna och produktionsnormerna är olika.
Ett annat resultat från Pedersens avhandling är att den vanligaste översättningsstrategin är en källorienterad sådan. Han menar att detta kan bero på att
undertextning är additiv av sin natur och att bild och ljud alltid fungerar som
ett stöd. Detta betyder att det krävs färre förklarande ingrepp från undertextarnas sida än från de skönlitterära översättarnas. Två tredjedelar av fallen
där det förekom en extralingvistisk kulturspecifik referens översattes med en
så kallad ”retention”, alltså en behållning eller överföring av det kulturspecifika fenomenet (Pedersen 2007:250–251 och se 4.1.2.1). Den enda ”lag”
som Pedersen (2007:252) formulerar berör just denna källorientering: ”Swedish and Danish subtitled texts are generally source-oriented”. (För Pedersens andra normer se 2007:244–265.)
Ringmar (u.a.)55 tar sina utgångspunkter i Tourys normbegrepp (se 2.3.1),
polysystemteorin (se 2.5.1), och Bourdieus kultursociologi när han undersöker hur Laxness Salka Valka har översatts från isländska till de andra nordiska språken. Denne forskare arbetar utifrån hypotesen att en författares
position i målkulturen avgör hur en översättning utformas. Han nämner att
Salka Valka finns i flera översättningar i de nordiska länderna och han undersöker deras inbördes relationer och hur de förhåller sig till Laxness källtext. Ringmar visar hur Laxness som nobelpristagare på 50-talet översattes
annorlunda än han gjorde som mer okänd på 30-talet. Han menar att detta
beror på författarens status och verkets position inom det litterära polysystemet. Källtextens status påverkar alltså graden av källtextnärhet i över55

(In)direkta förbindelser. ”Salka Valka” i det nordiska översättningssystemet 1934-2008.
Projektbeskrivning hämtad från ˂http://www.sol.lu.se/projekt/318˃ [Tillgänglig 2015-03-11].
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sättningen och även acceptansen för översättning via ett annat språk. I Laxness fall framgår det att de acceptansinriktade översättningarna på 30-talet
åtföljdes av mer adekvansinriktade översättningar på 50-talet.
Lindqvist (2014) undersöker hur sju kokböcker har översatts från engelska till de skandinaviska språken. Hon utgår från systemteoretiska (se 2.5)
idéer om centrum och periferi och från Tourys normer. Hennes utgångspunkt
är att engelskan är det mest dominerande källspråket i Skandinavien och hon
frågar sig även om svenskan kan sägas vara ett centrum i periferin, det vill
säga det mest centrala språket på vad hon kallar det skandinaviska översättningssubfältet (Lindqvist 2014:210, 217–220). Lindqvist undersöker om
svenskans centralitet kan spåras i kokboksutgivningen i Skandinavien och
om det finns en gemensam förståelse av översättningsnormer på detta regionala subfält. Lindqvists hypotes är att de sju kokböckerna först skulle ha
översatts till svenska och därigenom konsekrerats (se 2.5.2) i det svenska
systemet för att därefter översättas till de övriga skandinaviska språken. Resultaten visar att så inte är fallet. Det finns istället en tendens till en tidig
dansk utgivning, men det tydligaste resultatet är att alla verken översattes
inom ett kort tidsspann. Kokböckerna, menar Lindqvist, är en del av den
globala massmarknaden och dessa kan genom samtryck lätt exporteras till
flera språkområden. Lindqvist hypotetiserar att ”världen” ser Skandinavien
som en gemensam marknad där dessa produkter kan säljas. Hon menar att
det också rör sig om böcker där ekonomisk vinning väger mycket tyngre än
det estetiska värdet (Lindqvist 2014:221). Hon jämför därefter översättningen av kokböckernas titlar och där visar det sig att de svenska titlarna är de
mest adekvansinriktade. Lindqvist menar att detta kan ha att göra med engelskans höga status i det svenska samhället. De danska översättningarna är
de mest acceptansinriktade och de norska ligger någonstans mitt emellan
dessa två (Lindqvist 2014:224–227). Lindqvists (2014:231–233) slutsats är
att det i ett globalt översättningssammanhang är möjligt att identifiera ett
skandinaviskt översättningssubfält och att detta är öppet och att det innehar
en perifer position i det globala översättningssystemet. Vad gäller den eventuella svenska centraliteten i det skandinaviska subfältet reflekteras denna
inte i Lindqvists studie.
I en annan studie (Lindqvist 2002) behandlar samma forskare endast ett
skandinaviskt språk, nämligen svenska, men den är främst av teoretiska skäl
intressant att nämna här, eftersom den har beröringspunkter med den här
avhandlingen. I båda undersökningarna används både intervju och textanalys
och de teoretiska ramarna liknar varandra i mångt och mycket. Lindqvist
undersöker om det finns en skillnad i hur högprestigelitteratur översätts jämfört med lågprestigelitteratur. Resultaten visar att lågprestigelitteratur översätts betydligt mer acceptansinriktat än högprestigelitteratur. Ett annat resultat från Lindqvist (2002) är att en högprestigelitteraturöversättare som har
internaliserat de normer som gäller för den typen av översättning visar sig ha
problem med att anpassa sig till lågprestigelitteraturens krav på acceptans34

inriktning (Lindqvist 2002:226). Materialet i min avhandling kan beskrivas
som kvalitetslitteratur av olika grad och det är intressant att kunna jämföra
studierna med varandra för att ta reda på om Fingersmith möjligen har översatts mer acceptansinriktat än framför allt Gilead.
För närvarande pågår projekten ”Traveling Texts: Translation and Transnational Reception”56 och ”Voices of Translation: Rewriting literary texts in
a Scandinavian Context”57. Dessa är båda större projekt om översättning med
huvudsakligt centrum vid Universitetet i Oslo. Sammanlagt ett trettiotal doktorander och seniora forskare är knutna till projekten och några studier inom
projekten berör översättning i både Danmark, Norge och Sverige. Bland
dessa kan nämnas Solum58 som undersöker de olika litterära ”aktörerna” som
är inblandade i ett översättningsprojekt. Hon har funnit att den litterära processen fungerar på i stort sett samma sätt i de tre länderna, men att titlarna på
de olika litterära aktörerna i Sverige skiljer sig från Danmark och Norge. I
Norge har det också visat sig att översättarna får betydligt fler kommentarer
som rör bruket av radikala eller konservativa bokmålsformer – kommentarer
som innebär att översättaren kan behöva avvika från sin egen målform.
Dessa kommentarer förekommer inte för svenska och danska översättare,
eftersom det knappt finns några alternativa skriftspråksformer i dessa språk.
Voices-projektet har fyra specifika syften och ett av dem är att ”generate
new empirical knowledge on literary translation and translation professionals
in Scandinavia”. Denna ansats är drivande även i den här avhandlingen.
När det gäller delkapitlet ovan om forskning om översättning i Skandinavien har jag främst valt att fokusera på sådan forskning där minst två skandinaviska språk eller länder ingår och som är relevant för den här studien. Studierna är så väsensskilda att det är svårt att samla dessa resultat, men tydligt
är att de alla signalerar att man i Skandinavien översätter adekvansinriktat.
Av de fallstudier jag har redovisat ovan finns det dock inget tydligt mönster
av att de övergripande översättningsstrategierna skiljer sig åt i de tre länderna och språken, utan studierna visar olika resultat.
Nedan går jag vidare med att rikta uppmärksamheten mot den deskriptiva
översättningsvetenskapen.

2.2 Deskriptiv översättningsvetenskap
Den deskriptiva grenen av översättningsvetenskapen utvecklades i början av
70-talet. Vid denna tidpunkt fanns en vilja att distansera sig från det preskriptiva sätt att se på översättning och översättningar som rådde inom den
56

Se ˂http://www.hf.uio.no/english/research/theme/traveling-texts/index.html˃ [Tillgänglig
2016-02-25].
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Se ˂http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/projects/voices-of-translation/index.html˃
[Tillgänglig 2015-02-10].
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tillämpade översättningsvetenskapen: den gren inom disciplinen som inriktar
sig på att utbilda översättare och formulera lagar och förhållningsregler för
översättare. De deskriptiva översättningsforskarna ville koncentrera sig på
hur översättningar verkligen var beskaffade och hur översättare faktiskt agerade. De ville också studera hur översättare i ett mikroperspektiv oundvikligen påverkar en text, och hur, ur ett makroperspektiv, översättningar alltid
”manipuleras” av en eller annan anledning. De så kallade manipulationsteoretikerna hävdade att översättningar och översättare alltid måste studeras med
hänsyn till målkonventionerna. Förutom kontextualisering av studieobjektet
betonade de deskriptiva översättningsforskarna både intresset och vikten av
att studera de normer som gäller översättning som verksamhet och som produkt (Hermans 1999:7–9, 73). Gemensamt för frontfigurerna bakom det
deskriptiva paradigmet är att de flesta av dem hade sin bakgrund inom litteraturvetenskapen och den komparativa litteraturforskningen och inte inom
språkvetenskapen (vilket forskarna inom den tillämpade översättningsvetenskapen oftast hade). De ägnade följaktligen också mindre intresse åt facktexter och rent lingvistiska aspekter (Hermans 1999:12, 44). Den deskriptiva
översättningsvetenskapens bakgrund inom litteraturvetenskapen och särskilt
den komparativa litteraturforskningen gör den till ett lämpligt teoretiskt ramverk för den här studien.
Hermans (1999) räknar upp paradigmets största namn och deras specialintressen, liksom deras viktigaste bidrag till det deskriptiva paradigmet:
Even-Zohar had his polysystem hypothesis, Toury his empirical emphasis,
Lambert a large-scale research project on translation history, Lefevere a preoccupation with philosophy of science, and Holmes a synthetic view spanning the theory and practice of translation. (Hermans 1999:13)

Han framhåller denna kombination av intressen som mycket gynnsam för att
det deskriptiva paradigmet skulle kunna etablera sig på allvar.
Den deskriptiva inriktningen av översättningsvetenskapen började växa
fram i Israel, Belgien och Nederländerna under framför allt 70- och 80-talen.
Typiskt för översättningsvetenskapen generellt är att den är störst i länder
med två eller flera officiella språk (Heilbron & Sapiro 2002:4; jfr Hermans
1999:8). Den är till exempel stor i Belgien, Israel, Kanada och Finland. I de
”enspråkiga” länderna i Skandinavien tycks disciplinen vara på frammarsch,
vilket jag menar syns bl.a. på inrättandet av forskarutbildning inom översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
När ”descriptive translation studies”, eller ”DTS”, används idag går tankarna först och främst till Toury och hans verk Descriptive Translation Studies and beyond (2012 [1995]). I boken definierar Toury (2012:27)
översättningar, eller vad man antar vara översättningar, som ”all utterances
in a [target] culture which are presented or regarded as translations, on any
grounds whatever, as well as phenomena within them and the processes that
36

gave rise to them”.59 Detta är en definition som jag ansluter mig till. Det är
en mycket bred definition och den betyder att man i olika kulturer och tider
inte behöver betrakta/ha betraktat översättning på samma sätt. De fria parafraserande översättningarna som Wollin (1994:7–8) beskriver och som var
vanliga Sverige under medeltiden skulle med dagens mått mätt alltså inte
kategoriseras som översättningar. I den här avhandlingen har vi att göra med
vad man i dagens Skandinavien antar vara typiska översättningar, nämligen
romaner som har översatts förhållandevis källtextnära för att läsare som talar
andra språk skall kunna ta del av deras innehåll.
I boken föreslår Toury (2012) även en trestegsmetod för empiriska studier
inom det deskriptiva paradigmet. Denna metod tar hänsyn både till verket
och den vidare sociokulturella kontexten:
1.
2.
3.

Situate the text within the target culture system, looking at its significance or acceptability.
Compare the ST and the TT for shifts, identifying relationships between
‘coupled pairs’ of ST and TT segments.
Attempt generalizations, reconstructing the process of translation for this
ST–TT pair. (Munday 2008:111; jfr Toury 2012:31–3460)

Med target culture system menas helt enkelt måltexternas plats och status i
målsystemet. Med ST och TT avses source text och target text (det vill säga
käll- och måltext [se även 2.1]). Med shifts (se 2.7) avses skillnader mellan
källtext och måltext. Coupled pairs är de analysenheter vid vilka man identifierar potentiella shifts. Jag försöker i den här studien att följa denna trestegsmetod. I delkapitel 1.2–1.4 och 3.2 placerar jag in texterna i de system
de verkar inom. I 2.5 beskriver jag hur systemen fungerar. Detta utgör det
första av Tourys steg. I kapitel 6 och 7 jämför jag källtexter och måltexter
och gör så kallade shift-analyser (se 2.7), vilket är det andra av Tourys steg
och i kapitel 8 försöker jag följa Tourys tredje steg och dra slutsatser utifrån
studiens resultat.
Toury berör även fenomenet översättningslagar och han tycker sig, baserat på empirisk textforskning från många olika delar av världen, kunna urskilja två sådana. Han benämner dem the law of growing standardization
och the law of interference (Toury 2012:303–315). Den förstnämnda lagen
innebär i stora drag att en måltext blir mer standardiserad och utjämnad än
källtexten, eller att översättaren anpassar sig till målspråkets och målkulturens mönster, på vilka språkliga plan dessa mönster än må befinna sig
(Toury 2012:303–306). The law of growing standardization är starkare i
system där översatta texter har en perifer position inom det litterära systemet
(Toury 2012:306–307). The law of interference, är däremot mer gällande i
59

Toury (2012:27) talar om ”assumed translations”.
Munday (2008:111) har gjort den här trestegsmetoden som en sammanfattning av Toury
(1995:36–39, 102) och det är Munday som citeras ordagrant.
60

37

system där översatt litteratur har en central position och toleransen för interferenser är större. Ett konkret exempel på vad lagen kan innebära är att interferenser från källspråket i form av lexikon och syntax, är synbara i målspråket (Toury 2012:311, 314). Tidigare i avhandlingen har det redan konstaterats att översatt litteratur har en central position i Skandinavien och det
är därför troligt att the law of interference är den som är mest gällande för
den här studiens material, vilket då skulle visa sig exempelvis genom bruk
av kognater (d.v.s. ord med samma etymologiska ursprung) eller syntaktiska
konstruktioner som ligger nära källtextens.
Utöver att etablera en trestegsmetod för översättningsstudier, definiera
översättning och formulera två översättningsuniversalier ägnar Toury mycket uppmärksamhet åt översättningsnormer. I avsnitt 2.3 nedan kommer jag
att behandla normbegreppet och redovisa och jämföra hur normer har definierats av ett antal forskare inom främst översättningsvetenskapen.

2.3 Normbegreppet
Normbegreppet är abstrakt och svårdefinierat. I det här avsnittet försöker jag
dels definiera begreppet, dels redogöra för varför normer anses så viktiga
inom den deskriptiva översättningsvetenskapen. Nationalencyklopedin definierar norm som:
(latin no’rma ’rättesnöre’, ’regel’), det ”normala” eller godtagna beteendet i
t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Ett normsystem anger det normala
mönster som individers handlingar bör överensstämma med. […] De är i allmänhet förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga
tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en del av samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk.61

Normer är alltså förbundna med sociala värden för en viss grupp. De verkar
också kunna uttryckas i en typ av beteendeinstruktioner som reglerar ett
önskvärt beteende. Till skillnad från formella regler eller lagar är de ofta
implicita, t.ex. genom att finnas ”nedlagda i seder och bruk” som nämns i
definitionen ovan.
Inom den deskriptiva översättningsvetenskapen ges normbegreppet stort
utrymme. Hermans (1999:53–54) beskriver översättningsprocessen som
bestående av en rad olika beslut som en översättare fattar. Det är summan av
alla dessa val och beslut som kommer att utgöra den färdiga måltexten.
Dessa beslut är inte godtyckliga. Hermans menar att de är betingade av textens syfte och att graden av betingning alltid varierar och beror på olika omständigheter. Dessa omständigheter kan vara mer eller mindre begränsande.
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En EU-översättare har till exempel mindre svängrum än en skönlitterär översättare. Båda dessa översättare fattar beslut utifrån olika syften med texten
och dessa syften ger i sin tur mer eller mindre frihet för översättaren i beslutsfattandet. Normerna är inte reglerande på så sätt att de endast är begränsande, utan kan också uppfattas som vägledande när en översättare fattar
beslut (jfr Hermans 1999:79). Det är normerna som påverkar översättares val
och de spelar därför en nyckelroll i hur en måltext kommer att se ut.
Om översättare gör vad som förväntas av dem anses de ha utfört ett gott
arbete, men Hermans (1999:85) påpekar också att de som anser något om
arbetet, i det här fallet förlag, litteraturkritiker, andra översättare och olika
grupper av läsare, inte behöver hysa samma uppfattning om vilka de centrala
normerna, eller som han uttrycker det ”korrektheten”, för verksamheten är.
Schäffner (1998:2) påpekar att normbrott ofta framkallar någon form av
ogillande hos dem som tar del av den färdiga produkten.
En annan aspekt som Hermans (1999:85) lyfter fram är hur man som
forskare studerar normer. Att bedriva olika översättningsvetenskapliga studier och dra slutsatser utifrån regelbundenheter i en text menar han endast
sekundärt säger något om varför dessa val har gjorts och vilken norm som
har följts (Hermans 1999:85). Jag försöker rekonstruera normerna genom att
studera resultatet av översättarnas strategier i den översatta texten. Utöver
detta frågar jag också översättarna om normer och om vad de påverkas av i
sitt arbete.62 Jag menar att dessa två tillvägagångssätt i kombination är de
mest konkreta för att studera normer. Till dessa två metoder hör också den
jämförelse av översättarkontrakten som gjordes i 1.4.
Översättningsvetenskapen är, som tidigare nämnts, tvärvetenskaplig av
sin natur och i artikeln The Concept of Norms in Translation Studies menar
Schäffner (1998:1) att det inom översättningsvetenskapliga sammanhang
länge har funnits flera begrepp som tolkats olika av forskare från olika discipliner. Hon menar att normbegreppet är just ett sådant begrepp. Schäffner
(1998:1–2) nämner Bartsch (1987) indelning av normer som antingen produkt- eller produktionsnormer.63 Bartsch, som är verksam inom lingvistiken,
menar att den första handlar om normer som styr hur en slutprodukt kommer
att se ut och den senare handlar om normer som styr hur någon beter sig
under produktionsprocessen. Schäffner (1998:2–5) nämner hur normer inom
översättningsvetenskapens tidigare skede handlade om lingvistiska normer
och vad översättare får och inte får göra när de översätter från ett språk till
ett annat. Det rörde sig alltså enbart om vad som var grammatiskt korrekt i
målspråket. I och med att den textlingvistiska forskningen introducerades
inom översättningsvetenskapen tillkom textlingvistiska normer utöver de
grammatiska normerna. Forskarna fick nu nya termer att arbeta med för att
beskriva översättarnas arbete. Ur ett tillämpat perspektiv kan man uttrycka
62
63

Jfr fråga 13 i bilaga 1.
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det så att man kom att synliggöra normer som styr vad en översättare får
eller inte får göra vid översättning av olika texttyper till olika språk (Schäffner 1998:2–5). Inom den lingvistiska och textlingvistiska översättningsvetenskapen rör det sig om vad Bartsch skulle kalla produktnormer, alltså sådana normer som påverkar hur en översättning skall se ut på ett specifikt
språk och för en specifik texttyp. Dessa normer ”uttrycker en del av samhällets normsystem”, som det formulerades i Nationalencyklopedin i citatet
ovan.
Toury ser översättarpraktik (se 2.6.1) som en del av ett socialt sammanhang där översättningsnormer ses som hos översättaren internaliserade beteendeinstruktioner som innehåller de värderingar som delas av ett samfund
(Schäffner 1988:5–6). Dessa internaliserade normer som styr ett beteende
stämmer in med Nationalencyklopedins formulering att normer kan ”finnas
nedlagda i traditioner, seder och bruk”. Att språk och texttyp utgör normkällor är något som i dagens översättningsforskning kan ses som mer eller
mindre självklart, medan de produktionsnormer som kommer från förlag,
tänkta läsare med fler tycks mer intressanta i det deskriptiva paradigmet (jfr
Schäffner 1998:6).
Av begreppsutredningen ovan framgår att normbegreppet är omfattande
och abstrakt, men i översättningsvetenskapliga sammanhang är det tydligt att
normer innehåller förväntningar på ett beteende eller en produkt. Brott mot
dessa normer är mer eller mindre tydliga och kan innebära ogillande hos hela
eller delar av den grupp som delar normen. För att ta ner normbegreppet på
ett mer konkret plan introducerar jag nedan Tourys (2012) preliminära, initiala och operationella översättningsnormer, som påverkar översättning både
som verksamhet och som produkt.

2.3.1 Preliminära, initiala och operationella normer
Tourys definition av begreppet norm är i grunden sociologisk: ”[…] the
translation of general values or ideas shared by a community – as to what
would count as right or wrong, adequate or inadequate – into performance
‘instructions’ appropriate for and applicable to concrete situations” (Toury
2012:63). Detta är den definition som jag ansluter mig till. Jag tolkar den
specifika situation som det refereras till i citatet som det sammanhang där
översättarna befinner sig och det sammanhang där måltexterna skall läsas av
redaktörer, en läsande allmänhet, recensenter med flera. Den specifika situationen är alltså mycket omfattande och kan i det här fallet beskrivas som det
skandinaviska litterära systemet. I Tourys citat tar jag fasta på formuleringen
”performance instructions”, som signalerar att normer kan synliggöras genom, och framför allt formuleras som, konkreta instruktioner eller uppmaningar.
Enligt Toury (2012:65) kan normer betraktas som ett kontinuum på en
skala där lagar och regler befinner sig i ena änden och där idiosynkrasier
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befinner sig i den andra änden. Översättningsnormerna utgör inte en specifik
punkt på skalan, utan är själva kontinuumet, det vill säga det avstånd som
finns mellan lagar och idiosynkrasier. På detta sätt tydliggörs hur normer har
olika reglerande styrka.
Toury (2012:79–83) föreslår en modell av ett normsystem där olika normer påverkar olika stadier av översättningsprojektet. Han skiljer mellan tre
olika nivåer av normer. De preliminära normerna påverkar främst förlagen,
medan de initiala och de operationella64 påverkar översättarna.65 De preliminära normerna kallas även urvalsnormer av Lindqvist (2002:43). De kallas
så eftersom de styr vilka genrer eller vilka specifika verk som väljs ut för
översättning till ett visst språk i en viss tid och i en viss kultur. Toury
(2012:82) menar också att de preliminära normerna styr toleransen för översättning via ett annat språk, så kallad indirekt översättning. Den svenska
toleranströskeln för indirekt översättning är hög (Lindqvist 2002:217). Jag
menar att det också är mycket troligt att även det danska och norska systemet, som båda är öppna har en hög toleranströskel för indirekt översättning.
De initiala normerna styr om översättaren ansluter sig till en adekvansinriktad eller acceptansinriktad översättningsstrategi.66 Tourys (1995) definition av adekvans- och acceptansinriktad översättning är egentligen ganska
kortfattad och oproblematiserad, men har trots det fått en stor genomslagskraft inom översättningsvetenskapen:
[A] translator may subject him-/herself either to the original text, with the
norms it has realized, or to the norms active in the target culture, or in that
section of it which would host the end product. If the first stance is adopted,
the translation will tend to subscribe to the norms of the source text, and
through them also to the norms of the source language and culture. This tendency, which has often been characterized as the pursuit of adequate translation, may well entail certain incompatibilities with target norms and practices, especially those lying beyond the mere linguistic ones. If, on the other
hand, the second stance is adopted, norm systems of the target culture are
triggered and set into motion. Shifts from the source text would be an almost
inevitable price. Thus, whereas adherence to source norms determines a
translation’s adequacy as compared to the source text, subscription to norms
originating in the target culture determines its acceptability. (Toury
1995:56–57, fetstil i original, jfr Toury 2012:8167)

I Toury (2012) preciseras adekvans och acceptans:
64
Översättningen av Tourys engelska termer i det här avsnittet är hämtade från Lindqvist
(2002:43)
65
I Toury (2012) behandlas de initiala normerna före de preliminära, nämligen på s. 79. Under titeln ”Translational norms: an overview” på s. 81 ff. behandlas sedan de preliminära
normerna tillsammans med de operationella.
66
Min översättning. Toury använder termerna adequacy och acceptability.
67
Citatet är omformulerat i Toury (2012), men andemeningen är densamma. Jag har valt att
citera Toury (1995), eftersom jag anser att denna formulering är tydligare.
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The ‘value’ of translation, or the basic tools in a translator’s ‘kit’ […] may be
described as consisting of two principles whose realizations are interwoven in
an almost inseparable way:
the production of a text in a particular culture/language which is designed to occupy a certain position, or fill a certain slot, in the host culture,
while at the same time
constituting a representation in that language/culture of a text already
existing in some other language, belonging to a different culture and occupying a definable position within it.
These two principles have been termed acceptability vs. adequacy, respectively (Toury 2012:69–70, fetstil i original)

Toury (2012:70) menar att ingen översättning är antingen helt adekvansinriktad eller helt acceptansinriktad, utan att alla översättningar är en blandning av de två. Han menar att det i det långa loppet är just blandningen mellan de två som är resultatet av normers inflytande.
Termerna adekvans och acceptans har blivit kritiserade av bland andra
Hermans (1999:76–77) för att vara ogenomskinliga och värderande. Trots
denna kritik väljer jag att använda mig av dem här eftersom de är så vedertagna inom översättningsvetenskapen. Lindqvist (2002:216) konkretiserar
skillnaden mellan adekvans och acceptans som att det förstnämnda rör sig
om ett val hos översättaren att låta måltextläsarna ana att de läser en översättning medan det sistnämnda handlar om att omarbeta texten så att läsarna
upplever att de tar del av en text författad på målspråket. Jag ansluter mig till
denna syn.
Tourys indelning i adekvans- och acceptansinriktning är egentligen inte
ny, utan reflekterar den eviga frågan som ständigt ställts både av översättare
och forskare, nämligen den om översättning som produkt bör vara av en
friare, mer målspråksorienterad art, eller om den bör vara källtextnära (se
delkapitel 2.7). Toury är däremot nyskapande när han ser bortom de rent
språkparsbegränsade skillnaderna mellan källspråk och målspråk. Han intresserar sig istället för om översättaren ansluter sig till källkulturens normer
eller målkulturens.
De sista av Tourys normer, nämligen de operationella, styr översättarens
val på mikronivå i texten. Toury (2012:82) beskriver det som att de operationella normerna styr ”the decisions made during the act itself”. De operationella normerna delas in i matrisnormer och språkformsnormer.68 Matrisnormerna handlar om den text som skall representera källtexten på målspråket, och berör måltextens språkliga utformning. Matrisnormerna styr hur
källtexten delas in i kapitel och stycken och om källtexten översätts i sin
helhet eller inte. Vid en undersökning av matrisnormerna går det att ställa sig
68

Lindqvists (2002:43–44) översättning.

42

frågan i hur stor utsträckning man tillåter strukturella manipulationer såsom
strykningar, eller tillägg av större textpartier. Språkformsnormerna handlar
om ordval och syntaktiska strukturer som representerar källtexten i måltexten. Språkformsnormerna berör alltså måltextens lingvistiska och stilistiska
utformning (Lindqvist 2002:44, Toury 2012:83, Van Meerbergen 2010:55–
56). Det är språkformsnormerna som är av störst intresse för den här studien.
Toury (2012:87–88) menar att man kan rekonstruera översättningsnormer
på två sätt, nämligen genom jämförande textanalyser och genom att ställa
frågor till personer som är inblandade i översättningsprojektet. I den här
avhandlingen använder jag båda tillvägagångssätten. (Se kapitel 5.5 för
översättarnas föreställningar om normer och kapitel 6–7 för textanalyserna.)
I översättningsvetenskapliga sammanhang är det Tourys sätt att resonera
kring normer som har fått störst genomslag, men även Chesterman (1997)
har ägnat sig åt teoretiska resonemang om normer. Chesterman (1997:64)
skiljer mellan expectancy norms, ofta kallade product norms (jfr Bartsch
1987 i Schäffner 1998:1–2 ovan), och professional norms (process norms).
Produktnormerna bildas av de förväntningar som läsarna av en specifik text
har. Dessa förväntningar grundar sig på hur översättningar normalt brukar se
ut i mål- och mottagarkulturen och hur liknande texter inom samma genre
brukar se ut (Chesterman 1997:64). Processnormerna styr översättningsprocessen och Chesterman (1997:67–69) delar in dem i tre olika typer, nämligen
ansvarsnormer (accountability norms), kommunikationsnormer (communication norms) och relationsnormer (relation norms).69 Ansvarsnormerna
handlar om översättarens lojalitet mot författare, uppdragsgivare, förlag och
läsare, men också mot översättaren själv. Det framgår inte vad översättarens
lojalitet mot sig själv består av, men enligt min tolkning kan det här röra sig
om att inte åta sig ett uppdrag mot orimligt låg ersättning eller ett uppdrag
som kunde strida mot översättares etiska värderingar. De här normerna styr
alltså översättarens sociala och etiska åtaganden och i förlängningen också
översättares yrkeskodex.
Kommunikationsnormerna styr den kommunikativa aspekten av översättarens arbete. De handlar om att översättaren skall agera på ett sådant sätt
att kommunikationen mellan alla inblandade parter optimeras (Chesterman
1997:68–69). Denna norm skulle i skönlitterära sammanhang endast röra
kontakten mellan översättare och förlag, medan kontakt med författare och
läsare är förlagets ansvar. Relationsnormerna är rent textuella normer som
styr översättarens arbete med att formulera måltexten både lokalt och globalt. De styr hur en översättare skall agera för att en passande relation mellan
käll- och måltext etableras (Chesterman 1997:69).
Det är tydligt att Chestermans normer har mycket gemensamt med
Bartsch produkt- och produktionsnormer. Chestermans normer har även
beröringspunkter med Tourys, men jag tolkar Chestermans normer som be69

Min översättning.

43

tydligt mer konkreta än Tourys i och med att de så tydligt utgår från översättarens situation och uppdrag. Vad som är särskilt relevant i den här avhandlingen är Chestermans betoning på översättarnas åtaganden mot alla
inblandade parter i översättningsprojektet.
Schäffner (1998:6) menar att om översättningsforskare är eniga om att
normer är centrala för en översättares beteende är det viktigt att studera normernas natur och deras funktion systematiskt. En av frågorna man måste
ställa sig är vilka som är normauktoriteterna vid en viss tidpunkt och på en
viss plats. Tidpunkten i den här studien är början av 2000-talet och platsen är
tre olika system inom det skandinaviska litterära systemet. Schäffner skriver
att det också är nödvändigt att beakta den sociala situationen där de olika
normerna bildas och råder. Slutligen pekar Schäffner på centrala frågor som
gäller förhållandet mellan norm, text och praktik:
[H]ow do we get from norms to the text, and how do we reconstruct norms
from textual features? What is the relationship between regular patterns in
texts and norms? How do translators acquire norms, do they behave according to norms, and are they conscious of their norm-governed behavior? Are
the translators themselves powerful enough to introduce and change norms?
(Schäffner 1998:7–8)

I den här studien är det inte möjligt att svara på alla dessa frågor, men vad
man kan göra är att rekonstruera normer utifrån regelbundna textmönster och
fråga översättarna huruvida de ser på sin yrkesutövning som normstyrd.

2.4 Kulturbegreppet
Begreppet kultur återkommer ofta i översättningsvetenskapliga sammanhang. Det är ett brett och komplext begrepp och innan jag går vidare i avhandlingen kommer jag kortfattat att ringa in hur jag använder det i den här
avhandlingen.
Fornäs (2012:12–29) redogör för kulturbegreppets olika ”fasetter”, nämligen den ontologiska, den antropologiska, den estetiska och den hermeneutiska fasetten. Den ontologiska fasetten handlar om ”kultur som odling” och
där är kultur synonymt med samhälle och civilisation. I den antropologiska
fasetten står ”kultur som livsform” i centrum. Den tredje, estetiska fasetten
betyder kultur som konst, medan den fjärde, hermeneutiska fasetten riktar
uppmärksamheten mot kultur som meningsproduktion (Fornäs 2012:12–29).
Kultursociologin omfattas främst av den estetiska fasetten och riktar
uppmärksamheten mot kultursektorns nätverk av sociala interaktioner, institutioner och makt (se Fornäs 2012:18–29). Fornäs (2012:45–46) nämner
också att kultursociologin studerar hur meningsproduktion ingår i alla samhälleliga sammanhang. Både nätverksperspektivet och meningsproduktions44

perspektivet är relevanta i den här avhandlingen. Källtexter och måltexter
utgör meningsproduktion i ett sammanhang, medan relationerna och kontakterna mellan översättare, förlag och andra agenter och institutioner är viktiga
i studien av själva översättningsprojektet.
Inom översättningsvetenskapen refereras det ibland till ett cultural turn
(se bl.a. Bassnett & Lefevere 1995 [1990]) som innebar ett skifte från ett
textuellt fokus till ett kontextuellt. Detta kulturella fokus innefattade bland
annat studiet av faktorer såsom översättares sociala bakgrund, översättares
påverkan på en text, normer och kulturella traditioners påverkan på översättning och översättningar (Yan & Huang 2014:489–490). Sedan 90-talets cultural turn har kulturbegreppet använts frekvent inom översättningsvetenskapen.
När jag talar om källkulturen i den här avhandlingen avser jag främst källspråket, platsen, systemet och tiden, när verket skrevs och framför allt togs
emot av källkulturens läsare. När jag talar om målkulturen avser jag målspråket, platsen, systemet och tiden när måltexten översätts och tas emot av
målkulturens läsare – med allt vad det innebär i form av Fornäs fasetter.

2.5 Systemteorier och fält
När jag använder system i den här studien hämtar jag begreppet från de
systemteoretiska ansatserna inom översättningsvetenskapen samt från litteratursociologin. System kan sammanfattas och definieras som ”a set of interdependent elements” och det viktigaste inom systemteoretiska teorier om
översättning är betoningen på översättningarnas funktioner och interrelationer (Hermans 1999:32–33). Som tidigare har framgått kan till exempel
ett litterärt system tolkas som allt som kan hänföras till författare, förlag,
bokhandlare, bibliotek eller läsare (jfr Furuland 1997:38). Systembegreppet
introducerades i litteraturteoretiska sammanhang av de ryska formalisterna
(Gullin 1998:37) och gemensamt för systemteoretisk forskning inom översättningsvetenskapen är att översättningar betraktas som en del i ett större
sammanhang, det vill säga i ett system. Systemteoretiker intresserar sig för
hur alla typer av litteraturer samt alla personer, grupper och institutioner
inblandade i ett litterärt system förhåller sig till varandra och påverkar
varandra (se Hermans 1999:102–103, 120 ff.).
I avsnitt 2.5 kommer jag att beröra skillnaden mellan (poly)systemteori
och Bourdieus teorier och därför är det lämpligt att här först introducera och
definiera Bourdieus fält. Enligt Broady (1990:17) är den enklaste definitionen av fält ett ”system av relationer mellan positioner vilka besättes av specialiserade agenter och institutioner som kämpar om något för dem gemensamt”. Denna definition liknar mycket Hermans (1999:32) definition av system ovan, förutom att definitionen av fält betonar personerna, agenterna, på
fältet och deras kamp i mycket större utsträckning (jfr Broady 1990:266–
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267). Lindqvist (2002:217–225) väljer att tala om system när hon beskriver
den svenska kulturella kontexten och om fält när hon beskriver översättarna
som verksamma på ett översättningsfält där det finns en form av maktkamp.
I hennes studie befinner sig fältet alltså inom systemet, vilket är en syn som
jag ansluter mig till.
I avhandlingens inledning behandlades bland annat översättning och
bokutgivning i Skandinavien som litterärt system. Där nämndes även teorier
av Even-Zohar (1990b) och de Swaan (2001). Even-Zohars arbete har stora
likheter med systemteoretiska studier som de Swaans och Wallersteins70
(2004), men deras teorier tycks ha utvecklats oberoende av varandra, möjligen på grund av järnridån. Even-Zohar influerades nämligen av de ryska formalisterna och av Jakobson (Hermans 1999:103–105, Gullin 1998:37–38),
medan de Swaan tillämpat en Wallersteinliknande teori på språk. Bourdieus
teorier har använts parallellt eller i kombination med teorier av Even-Zohar,
Wallerstein och de Swaan. Man skulle kunna påstå att Bourdieus teorier har
fyllt systemen med agenter. Gemensamt för Bourdieus, Wallersteins och de
Swaans teorier är att det antas pågå en kamp om maktpositionerna på ett fält
(Bourdieu) eller mellan olika system (Wallerstein) eller mellan olika språk
(de Swaan). I Even-Zohars polysystemteori är denna mänskliga kamp något
mindre framträdande, eftersom polysystemet inte är befolkat av personer i
samma utsträckning. I polysystemet kan dock olika typer av litteratur befinna sig antingen i centrum (kanon) eller i periferin (icke-kanon) och därmed ha mer eller mindre makt över den rådande poetiken.

2.5.1 Polysystemteorin
Hermans (1999:106) beskriver polysystemteorin som en sentida form av
formalism med inslag av strukturalism, generella systemteorier och kultursemiotik. Enligt Codde (2003:91–92) utvecklades teorin för att studera problem i översättningsteori och blev så småningom använd som en omfattande
modell för att förklara förhållanden mellan flera olika kulturella system. Det
är detta som själva begreppet polysystem tar fasta på. Hermans (1999:103)
menar dock att teorin inte utarbetades för översättningsvetenskapliga studier
utanför för litterära: ”As a theory about the ways literatures behave and develop, it made room for translations, explicitly so, in a time when literary
studies generally ignored the subject”.71 I artikeln ”The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem” (1990b) beskrev Even-Zohar
översatta texter i polystemteoretiska termer. Det var en artikel som relevantgjorde polysystemteorin i översättningsvetenskapliga sammanhang och som
70

Wallersteins (2004) teorier är framför allt samhällsvetenskapliga, men har tillämpats inom
den komparativa litteraturforskningen (se Beecroft 2008:87–89). Även Sapiro (2010, 2015) är
starkt inspirerad av Wallerstein.
71
Hermans (1999:106) nämner att Even-Zohar först använde termen polysystem i en studie
där han beskrev hur olika register och stilar samexisterar i ett språk.
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välkomnades av de översättningsforskare som kritiserade den samtida komparativa litteraturforskningens motvilliga inställning till översättningar
(Hermans 1999:42). Even-Zohar bidrog alltså till att göra översättningar
synliga inom det litterära systemet.
Polysystemteorin beskriver lagar som styr vad man skulle kunna kalla
kulturell dynamik. I polysystemteorin, liksom i alla systemteorier betraktas
element alltid i den relation som de har till andra element och den position
som de har i ett nätverk. Even-Zohar beskriver det som: ”polysystem – a
multiple system, a system of various systems which intersect with each other
and partly overlap […] functioning as a structured whole, whose members
are interdependent” (Even-Zohar 1990a:11). Gullin (1998:38) skriver att det
litterära polysystemet är ett system som inrymmer alla olika former av aktiviteter som går att hänföra till begreppet litteratur. Inom det litterära polysystemet befinner sig till exempel inte bara litteraturen i form av olika genrer
och konkreta verk, utan allt som har med litteratur att göra, nämligen förlag,
litteraturkritiker, biblioteksverksamhet och bokhandlare. Genom ett polysystemteoretiskt raster är det möjligt att se det litterära livet som en arena
där det ständigt pågår en kamp mellan olika element i systemet (Even-Zohar
1990a:16, Hermans 1999:42, 107–108, Lindqvist 2002:27).
Jag kommer nedan att kortfattat och förenklat presentera polysystemteorin
med hjälp av vad jag anser vara några av dess nyckelbegrepp. Denna presentation skall inte ses som någon uttömmande redogörelse av teorin och en
sådan genomgående beskrivning är inte heller nödvändig här, eftersom uppmärksamheten i den här fallstudien huvudsakligen riktas mot fyra specifika
verk och tre specifika översättare. Viktigt är dock att påminna om att de agerar inom ett större system, där de inte är de enda agenterna. För en fullständig redogörelse av polysystemteorin hänvisar jag till Even-Zohar (1990a,
1990b).
I centrum av det litterära polysystemet befinner sig litterära repertoarer
som bestäms av den grupp som kontrollerar detta centrum, denna grupp utgör en slags kulturell elit med vissa normer. Repertoarerna består av de samlade lagar och regler som gäller för textproduktion (Even-Zohar 1990a:17).
Det är den kulturella eliten som avgör vad som blir kanoniserat och placeras
i systemets centrum (Even-Zohar 1990a:15, 17). Inom polysystemteorin
finns även olika hypoteser om hur översatt litteratur interagerar med det
övergripande litterära polysystemet. Översatt litteratur brukar inneha en central position i det litterära polysystemet när det egna systemet inte räcker till
för att utveckla den litterära repertoaren. Då behöver systemet ”hämta” litteratur utifrån och ”låna” från dess repertoar. Detta sker i huvudsakligen tre
situationer: A – när ett system är ungt, B – när ett system är perifert, eller C
– när det förekommer vändpunkter eller kriser i en litteratur (Even-Zohar
1990b:46–47). Vid ett vakuum i ett polysystem finns ingen inhemsk litteratur
som kan fylla det behov som finns att utveckla den litterära repertoaren
(Even-Zohar 1990b:47, 48). Då kan översatt litteratur användas för att fylla
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detta vakuum. Ett system med vakuum fylls med repertoarer och stagnerar
på så vis inte (Chang 2011:314). Ett system i rörelse är ett välmående system
(Even-Zohar 1990a:26).
I den här avhandlingen är det möjligt att identifiera ett norskt, ett svenskt
och ett danskt polysystem, eftersom det handlar om tre olika språk och olika
litterära verk som publiceras i dessa länder, men dessa system kan samtidigt
sägas ingå i ett skandinaviskt litterärt polysystem. Globalt sett är det som
ligger närmast till hands för Skandinavien fallet B ovan, nämligen att Skandinavien är ett perifert system. Skandinavien ses som ett system där översatt
litteratur har en central roll, eftersom det finns ett vakuum som måste fyllas
för att kunna utveckla repertoaren (jfr statistiken i 1.2). I öppna system är
översättningar ofta källtextnära. De anpassas inte i någon större utsträckning
efter en inhemsk litterär modell i hempolysystemets repertoar. I slutna system importeras sällan litteratur och det som översätts anpassas ofta till den
gällande inhemska kanon. Den översatta litteraturens position inom det litterära källsystemet påverkar en översättares strategier i översättningsarbetet
och dessa strategier påverkar i sin tur måltextens slutgiltiga utformning
(Even-Zohar 1990b:51, Lindqvist 2002:37, Toury 2012:7).
I en artikel nämner Codde (2003) att det i dagens forskningsläge är vanligt att förena polysystemteorin med Bourdieus (se bl.a. 1986) teorier om
kulturproduktionens fält. Enligt Codde (2003:107) kan det dock vara problematiskt att förena dessa två, bland annat på grund av att de har olika syn
på det litterära systemets status. Han nämner bland annat att polysystemet är
heteronomt och att fältet är autonomt. Jag tolkar Codde som att han menar
att polysystemet är heteronomt på så vis att flera system interagerar inom
polysystemet, medan olika fält är betydligt mer åtskilda och självständiga.
Trots Coddes kritik mot en kombination och förening mellan polysystemteorin och Bourdieus teorier menar han att det finns likheter och fördelar
med båda teorierna. Enligt både Even-Zohar och Bourdieu pågår det en
kamp för att uppnå eller bevara kulturell prestige (Codde 2003:110–111),
även om denna kamp i polysystemet i första hand utkämpas mellan litterära
modeller och repertoarer och inte mellan agenter. De två teorierna är också
samstämmiga om fältets eller systemets dynamiska karaktär. När man tar del
av Coddes artikel är det viktigt att vara medveten om att det handlar om en
konceptuell studie som inte är byggd på empiri. Dessutom är det viktigt att
komma ihåg att Coddes artikel är publicerad i en tidskrift för komparativ
litteratur och att den inte är översättningsvetenskaplig. Bourdieus teorier om
fält och habitus och Even-Zohars polysystemteori menar jag kan vara förenliga i rent översättningsvetenskapliga studier (se nedan).
I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram systemteoretiska och Bourdieuinspirerade översättningsstudier. I stor utsträckning kommer avsnitt
2.5.2 att behandla översättning på makronivå och jag tar därmed hänsyn till
den sociokulturella kontext där översättningar konsumeras och produceras.
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2.5.2 Översättningsflöden och konsekration
Bourdieus teorier har i översättningsvetenskapliga sammanhang tillämpats
av bl.a. (Sela-)Sheffy (1997, 2005), Simeoni (1998) och Lindqvist (2002,
2006, 2010, 2012, 2014). Några liknande studier som det är lämpligt att behandla här presenterades i ett specialnummer av den sociologiska tidskriften
Actes de la recherche en sciences sociales (2002:144[1]). Specialnumret
belyser översättningsflöden i världen utifrån Bourdieus kultursociologi.
I detta specialnummer riktas uppmärksamheten mot översättningars, men
också översättandets interkulturella relationer genom systemteoretiska och
fältteoretiska perspektiv. I studierna har forskarna tagit hänsyn till globalisering och de lagar och bestämmelser som påverkar översättningsrelationerna i världen. De tar särskilt stor hänsyn till agenterna (bestående bl.a. av
författare, redaktörer och översättare) och institutionerna (bokförlag och
olika typer av kommittéer). Meylaerts & Boyden (2004:363–365) beskriver i
sin recension av specialnumret hur forskarna tillämpar Bourdieus teorier och
diskuterar mer eller mindre ojämlika översättningsflöden i termer av fält,
kapital (se 2.6.2) och konsekration/konsekrering. Den senare termen innebär
att något erkänns och anses ha ett högt värde av agenter som redan är etablerade på ett fält (Lindqvist 2002:60).
Heilbron & Sapiro (2002:3) menar att studier av översättning och översättningspraktik visar på kulturfältens produktionssätt och det globala flödet
av kulturella produkter. De är av uppfattningen att man i studier av översättningspraktik inte enbart kan genomföra hermeneutiska textstudier eller enbart analysera ekonomiska faktorer. De hermeneutiska textstudierna anser de
vara för okontextualiserade. En studie av ekonomiska faktorer fungerar inte
heller, eftersom den litterära marknaden inte enbart bygger på att producera
och översätta bästsäljare som snabbt genererar ekonomiskt kapital. Det som
krävs är ett kultursociologiskt tillvägagångssätt som ”prend pour l’objet
l’ensemble des relations pertinentes au sein desquelles les traductions sont
produites et circulent”72 (Heilbron & Sapiro 2002:4).
Enligt Heilbron & Sapiro (2002:3–5) sker översättningsflöden i ett hierarkiskt strukturerat transnationellt rum (espace) som kan beskrivas i termer av
dominerade och dominerande språkområden och länder. Detta transnationella rum styrs av tre logiska principer. Den första handlar om de politiska
relationer som råder mellan olika länder. Den andra handlar om den internationella bokmarknaden och den tredje handlar om kulturella flöden och utbyten. Hur dessa flöden och utbyten sker beror på olika länders politiska system. I diktaturer och planekonomier där det ekonomiska fältet är underordnat det politiska fältet sker dessa utbyten på ett annat sätt än i marknadsekonomier (Heilbron & Sapiro 2002:4–5). I specialnumret framgår att det är
viktigt att ta hänsyn till dessa politiska faktorer och även andra kulturpoli72
Citatet lyder i min översättning: ”tar hänsyn till de betydande relationer som råder där
översättningar produceras och cirkulerar”
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tiska lagar när man studerar översättning och inte enbart utgå från att alla
litterära system fungerar enligt (poly)systemteoretiska teoribyggen. I den här
avhandlingen tar jag viss hänsyn till detta genom att jag har kartlagt översättarnas villkor i Skandinavien.
De kulturella utbytena som nämndes ovan påverkas även av institutioner
och agenter (se ovan) vilkas arbete bygger på lingvistiska och sociala grunder och som resulterar i ekonomiska och sociala vinningar. Hur ett verk tas
emot och hur det behandlas i målkulturen påverkas bland annat av förlagspolitik, recensioner och av olika konsekrationsprocesser (se nedan). Därutöver
har källkulturens status i målkulturen en stor roll att spela (Heilbron & Sapiro 2002:4–5).
I specialnumret bidrar Casanova (2002) med en artikel om konsekration
och ackumulering av litterärt kapital. Hon visar hur översättningsflöden kan
vittna om ett ojämlikt kulturflöde mellan olika delar av världen. Istället för
att använda de Swaans och Wallersteins termer centrum och periferi, som
hon påstår enbart beskriver rumslig befintlighet, använder hon Bourdieus
termer dominerande och dominerad, vilka hon menar i större utsträckning
betonar maktperspektivet och ändrar analysperspektivet och de teoretiska
verktygen som används (Casanova 2002:8).73 Casanova (2002:7) menar att
det är alltför enkelt att definiera översättning som en jämlik förflyttning av
en text på ett språk till ett annat språk, eftersom det råder en ojämn maktbalans mellan världens språk. Vi bör snarare se översättning som ett internationellt system bestående av språk med olika status och att det också finns ett
dominansförhållande mellan dessa språk. Nämnda forskare (2002:8–9) påstår även att en ojämn fördelning av litterärt kapital (se 2.6.2 för Bourdieus
kapitalteori) fördubblas i kombination med en ojämn fördelning av lingvistiskt-litterärt kapital. När det gäller det senare stödjer hon sig på de Swaans
teorier om språks olika centralitet (se 1.2). Förutom de Swaans teorier om att
språk har olika stort lingvistiskt kapital menar Casanova att språk även har
olika stort litterärt kapital.
Enligt Casanova finns det fyra typer av dominerade språk, nämligen (1)
språk utan skriftspråk, 2) nyskapade språk eller språk som nyligen har fått
ökad status, 3) små språk med rik kulturhistoria och 4) språk med många
talare, men som ändå är små på den internationella bokmarknaden. Jag menar att samtliga de skandinaviska språken som omfattas av den här studien
hör till den tredje gruppen. De är dominerade språk med en starkare ställning. Det rör sig om gamla kulturspråk som talas i små länder. De har en
stabil kulturell historia, men har få talare. Nynorskan placerar Casanova
(2002:9) i en svagare ställning, nämligen bland de nyskapade språken, eller
de språk som på senare tid fått ett skriftspråk. I den här studien går det att

73
I den här studien kommer jag inte att tala om dominerande och dominerade språk utan om
centrala och perifera språk.
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tänka sig att även bokmål kunde placeras i samma grupp, eftersom det handlar om en förnorskning av ett danskt skriftspråk (jfr Halvorsen 1997:49, 51).
Casanova (2002:9–10) menar att det finns tre faktorer som bestämmer hur
en text kommer att översättas. För det första gäller det språken som det översätts från och till, för det andra rör det sig om vilken författare som översätts
och för det tredje spelar översättaren roll. Den vanligaste typen av översättning är översättning från ett dominerande språk till ett dominerat, vilket kallas ackumulationsöversättning. Även översättning från ett dominerat språk
till ett annat dominerat kallas ackumulationsöversättning. Ackumulationsöversättning kan beskrivas som import av litteratur för att fylla ett tomrum i
den inhemska litteraturen (jfr vakuum i 2.5.1). När översättning sker från ett
dominerat språk till ett dominerande kallas detta för konsekrationsöversättning.74 Ackumulationsöversättningen är betydligt vanligare än konsekrationsöversättningen. Konsekrationsöversättning sker när ett verk har så speciella kvaliteter att det anses värt att översätta från ett dominerat språk till ett
dominerande. För att ett litterärt verk skall översättas från ett dominerat
språk till ett annat dominerat krävs det nästan alltid att det först blir konsekrationsöversatt till och via ett dominerande språk.75 Detta benämns dubbel
konsekration (Lindqvist 2010:89–90).
I den här studien är det tydligt att det rör sig om så kallad ackumulationsöversättning från två dominerande/centrala språk till tre dominerade/perifera
språk, även om det finns inbördes skillnader i centralitet både mellan källspråken och målspråken mellan dessa mätt i export och import76 av litteratur
(se 1.2). Engelskan är det mest centrala språket och norskan är det mest perifera i den här studien. Tidigare nämndes att även författaren spelade roll för
hur översättning sker. I den här studien är Marilynne Robinson en konsekrerad författare, vars stil torde översättas källtextnära, medan exempelvis en
mindre känd eller mer underhållningsinriktad författare möjligen anpassas
mer. Lindqvist (2002:217 ff.) visar till exempel att högprestigelitteratur har
en tendens att översättas mer adekvansinriktat än underhållningslitteratur
och Ringmar (u.a.) visar att Laxness översattes friare när han var okänd.
Casanovas tredje fokus, nämligen det på översättaren är det viktigaste temat
för den här avhandlingen och kommer att behandlas teoretiskt i 2.6 och empiriskt i kapitel 5–7.
I avsnitt 2.5 har jag valt att göra nedslag i några studier som betraktar
översättningar i ett globalt perspektiv. Det visar sig att både de översatta
74

Översättningarna av traduction-accumulation och traduction-consécration är hämtade från
Lindqvist (2012:89).
75
Hermans (1999:40) skriver att det inte råder några tvivel om att Kunderas och Høegs ökade
litterära status i hemländerna beror på deras framgångar utomlands. Detta skulle i så fall vara
ett exempel på hur författare i perifera system/dominerade språk genom de dominerande
språkens konsekrationsöversättning gynnas även i hemsystemet.
76
Import i form av översättning. Man skall dock inte bortse från import av oöversatt litteratur.
Se Lindqvist (2016:178–180) för så kallade non-translation rates. De skandinaviska systemen
är öppna både för översatt och oöversatt litteratur från engelskan.
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verkens status i källkulturerna och de språk de översätts från har en betydelse för om och hur de kommer att översättas. I delkapitlet nedan kommer
jag att flytta tyngdpunkten från översättningar som produkter i ett system till
översättaren och översättning som praktik.

2.6 Översättarstudier
Inom översättningssociologin studeras agenterna som är inblandade i ett
översättningsprojekt. Dessa agenter både ingår i och påverkas av sociala
nätverk. Wolf (2006:10) menar att de kan ses både som konstruerande och
konstruerade företeelser i samhället. Hon delar in översättningssociologin i
tre olika inriktningar, nämligen ”sociology of the agents involved in the
translation process”, ”sociology of the translation process” och ”sociology of
the cultural product” (Wolf 2006:10). Wolfs indelning kan jämföras med
Chestermans (2006) indelning, som är mycket liknande. Chesterman
(2006:12) menar att översättningssociologi kan delas in i ”the sociology of
translators”, ”the sociology of translating, i.e. the translation process” och
”the sociology of translations as products” – alltså översättarnas, översättandets och översättningars sociologi. I föreliggande avhandling berörs
samtliga av Wolf och Chestermans tre indelningar. Översättningarnas sociologi har redan aktualiserats i översättningsstatistik ur ett systemteoretiskt
perspektiv. Utifrån främst intervjuerna kommer jag att behandla översättarnas sociologi och i studiet av översättarnas val av strategier fokuserar jag
översättandets sociologi. I mångt och mycket reflekterar alltså Wolfs och
Chestermans tredelade indelning av översättningssociologin den här studiens
makro-, meso- och mikronivå.
När det gäller översättarnas sociologi föreslår Chesterman (2009) en ny
gren inom översättningsvetenskapen han kallar översättarstudier (translator
studies):
Translator studies covers research which focuses primarily and explicitly on
the agents involved in translation, for instance on their activities or attitudes,
their interaction with their social and technical environment, or their history
and influence (Chesterman 2009:20).

I översättarstudier intresserar man sig alltså för översättarna, men även för
andra agenter inblandade i översättningsprojektet samt deras interaktion med
teknik såsom översättningsminnen och andra hjälpmedel. Chestermans översättarstudier är förvisso inget nytt, eftersom det fanns ett intresse för översättaren redan hos manipulationsteoretikerna och i ”the cultural turn”, men
det renodlade intresset för översättarna är något som betonas starkare i översättarstudierna.
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Chesterman (2009:19) identifierar tre grenar inom översättarstudierna,
nämligen en kulturell, en kognitiv och en sociologisk gren. Den kulturella
grenen innefattar värderingar, etik, ideologier samt traditioner och den undersöker översättarens roll i en kulturell utveckling. Den kognitiva delen
handlar främst om översättarens mentala processer i översättningsprocessen
och den sociologiska grenen intresserar sig för översättares beteende som
individer eller som institution och deras relation till andra aktörer eller till
tekniska hjälpmedel inblandade i översättningsprojektet.77
Enligt min tolkning av Chestermans definition av översättarstudier tycks
den kulturella och den sociologiska grenen överlappa. Värderingar och traditioner torde kunna vara det samma som översättares beteende både som
individ och grupp med tanke på till exempel yrkeskodex. Översättarens roll i
den kulturella utvecklingen är också i högsta grad kultursociologisk. Gränserna mellan Chestermans tre grenar av översättarstudierna är alltså inte knivskarpa. I föreliggande undersökning är det heller inte nödvändigt att dra en
skarp skiljelinje mellan den sociologiska och den kulturella grenen. Det är
snarare en fördel att inte göra det, eftersom avhandlingen delvis kan beskrivas som kultursociologisk.
En studie i specialnumret av Actes de la recherche en sciences sociales
som kan kategoriseras som en sociologisk översättarstudie enligt Chestermans (2009) definition och som kan fungera som en övergång till mer Bourdieuinspirerad översättarforskning (se 2.6.1) är Kalinowskis (2002). Hon
intresserar sig för skönlitterära översättares yrkesstatus i Frankrike. Kalinowski studerar hur det skönlitterära översättaryrket ofta betraktas som ett
kall av de franska översättarna. Hon visar även hur översättning som praktik
kan fungera som ett instrument för maktfördelning mellan könen. Kalinowski genomför tio intervjuer med skönlitterära översättare från Parisregionen och finner att översättaryrket består av både negativa och positiva
arbetsvillkor för de franska skönlitterära översättarna:
[…] souplesse des horaires et semaines de 60 heures, absence de hiérarchie et
soumission absolue aux conditions posées par l’éditeur, indépendance statuaire et nécessité d’accepter tous les contrats, statut « libéral » et revenus
équivalents aux SMIC, solitude créatrice et isolement douloureux, etc. (Kalinowski 2002:49).78

77

Eftersom process för tankarna till den kognitiva delen av översättningsvetenskapen (jfr
Hermans 1999:29) väljer jag, när jag talar om förloppet från förlagens val av litteratur till
läsarnas reaktion på den färdiga måltexten, att kalla detta för ”översättningsprojektet”. I den
här studien berör jag endast översättningsprocessen i kapitlet som behandlar översättarnas
processprofiler (se 5.1).
78
Citatet lyder i min översättning: ”[…] flexibla arbetstider och arbetsveckor på 60 timmar,
frånvaron av hierarkier, men undergiven förlagens villkor, självständighet i arbetet, men med
tvång att godta alla kontraktsvillkor, en frihet i arbetet, men löner på existensminimumnivå,
en kreativ frihet men en smärtsam isolering etc.”.
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Det är alltså en motsägelsefull bild av översättaryrket som målas upp. Ensamheten betonas flera gånger i artikeln tillsammans med det faktum att
översättarna inte vet hur andra översättare har det och hur deras arbetsförhållanden ser ut. Kalinowski tycker sig se en yrkeskår som är beredd att utstå
många fler mödor än andra yrkeskategorier och att översättarna kan betraktas som utnyttjad arbetskraft. Hon menar att detta beror på att översättare
ofta ser sitt yrke som ett kall. Bilden av översättaren som Kalinowski tecknar
tycks framstå som en idealperson i det marknadsekonomiska samhället.
Översättarna måste vara flexibla och anpassa sig efter kunden, de får betalt
för varje enskilt uppdrag, de får uppdrag efter efterfrågan, de tar hand om sin
egen arbetsutrustning, de betalar sina egna sociala avgifter och så vidare (se
Kalinowski 2002:47). Hon nämner att det i Frankrike till exempel inte finns
något fackförbund för översättare, utan endast en ”association” och att förslaget att göra om denna till ett fackförbund röstades ned av medlemmarna
med stor majoritet. Man ansåg att ett sådant beslut skulle innebära att förbundet politiserades (Kalinowski 2002:49–50).
Kalinowski ser också att universitetsanställda som arbetar som översättare
inte nämner denna verksamhet i sina CV:n, eftersom översättande inte är
meriterande i universitetsvärlden. Detta gör de universitetsanställda översättarna till dominerade dominerande, för att använda Bourdieus terminologi
(Kalinowski 2002:52–53). De är högt utbildade, men har låg status. Hon
konstaterar i sin tur att de kvinnliga översättarna är de dominerade bland de
dominerade (”dominées parmi les dominés”) på så vis att de i en yrkeskategori med låg status är lägst representerade i översättningen av konsekrerade
verk, men överrepresenterade när det gäller enklare nutida litteratur (Kalinowski 2002:53).
Kalinowskis empiriska studie beskriver det franska översättaryrket som
mödosamt, ojämställt, motsägelsefullt och undergivet marknadsekonomins
lagar. Det rymmer också skilda villkor för kvinnor och män. Det är viktigt
att komma ihåg att Kalinowski intervjuat franska översättare och att situationen inte behöver vara likadan i Skandinavien. Utifrån de teorier som har
presenterats tidigare i den här avhandlingen är det troligt att franska översättare, i och med översättningars mer perifera roll i det franska litterära systemet, är mer marginaliserade än i Skandinavien.

2.6.1 Habitus och doxa
Det sociologiska habitusbegreppet är hämtat från Bourdieu och har tidigare
använts för att analysera översättarpraktik (se nedan) av bland andra Simeoni
(1998), Lindqvist (2002) och Sela-Sheffy (2005). Sela-Sheffy (2005:19)
menar att habitus- och fältbegreppen bidrar med ett viktigt sociologiskt perspektiv på översättning som praktik och kanske framför allt på de normer
som styr översättning.
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Habitusbegreppet är, vilket påpekas av både Broady (1990:231), Lindqvist (2002:101) och Sela-Sheffy (2005:19), något svårdefinierat och det är
lätt att hamna i ett cirkelresonemang när man försöker definiera det. Broady
(1990:225) definierar begreppet som ett ”system av dispositioner som tillåter
människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen”. Dessa
system av dispositioner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att tänka som ”ristats in” i människor. Hermans (1999:163; jfr
132) tolkar och definierar begreppet som ”[a] set of ‘durable, transposable
dispositions’, both structured and structuring, and, as principles which generate and organize practices and representations, geared towards practical
decision-making”. Habitus skulle alltså, något förenklat kunna sammanfattas
som en översättares vana eller en översättares personlighet som har strukturerats av sociala normer och som i sin tur strukturerar översättarnas praktik
(jfr Broady 1990:228 ff.). Simeoni (1998:32) uttrycker det som att en översättares habitus är ”the elaborate result of a personalized social and cultural
history”. Utifrån Kalinowskis resultat i avsnittet ovan kan man alltså påstå
att översättarnas habitus har strukturerats av marknadsekonomins lagar, och
att denna habitus i sin tur strukturerar deras yrkesverksamhet.
Doxa är det som agenterna ser som odiskutabelt och självklart på ett fält
(Bourdieu 1977:164, 167, 168). Enligt Bourdieu pågår det alltid en kamp om
olika positioner på ett fält och viljan att utmana eller ansluta sig till doxa kan
vara en del av den här kampen. Erkända, etablerade (konsekrerade) översättare kan välja en ortodox strategi och ansluta sig till doxa och försvara sin
position på fältet, medan nya, icke-konsekrerade kan välja en heterodox, mer
revolutionerande strategi för att utmana i kampen på fältet. Det omvända kan
också vara fallet; det är de konsekrerade översättarna som har pondus att
införa nya litterära modeller, medan de icke-konsekrerade anpassar sig till de
gällande normerna (Sela-Sheffy 2005:5).
Habitus och framför allt doxa kommer att vara användbara i den här avhandlingen för att diskutera de tre översättarnas praktik. Praktik kan definieras som ett mänskligt handlande som tas för givet (se Lindqvist 2006:66).
Begreppen normer, habitus och praktik tycks gå i varandra och överlappa,
men enligt de refererade resonemangen om habitus ovan och normer i kapitel 2.3, kan man säga att normer internaliseras i en habitus som i sin tur
strukturerar en praktik. I det följande delkapitlet kommer jag att introducera
Bourdieus begrepp kapital som även det kommer att användas i den här avhandlingen.

2.6.2 Kapital
Kapital är värden, tillgångar eller resurser som också erkänns ha ett värde av
andra deltagare verksamma på samma fält (Broady 1990:169–170). I utvecklingen av sin kapitalteori skiljer Bourdieu mellan olika typer av kapital,
nämligen kulturellt, socialt och symboliskt kapital.
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När det gäller det kulturella kapitalet koncentrerar sig Broady (1990:169
ff.), som är utbildningssociolog, till stor del på kapital i form av utbildning,
men även förmåga att uttrycka sig väl i skrift och förtrogenhet med litteratur
och liknande definierar han som kulturellt kapital. Det rör sig i det sistnämnda alltså om en syn på kultur bestående av ”finkultur”. De tre översättarnas utbildning är alltså ett tydligt exempel på kulturellt kapital, men även
översättarnas litterära uppdrag och åstadkommanden på det kulturella fältet
skulle kunna ses som kulturellt kapital.
Socialt kapital består främst av kontakter och förbindelser som är värdefulla inom en viss grupp på ett fält (Broady 1990:169). I den här studien är
det till exempel värdefullt för översättarna att ha goda kontakter med förlag,
men även med till exempel andra översättare och författare. Bourdieu talar
även om ekonomiskt kapital som materiella tillgångar och menar att främst
socialt kapital kan konverteras till sådant (Broady 1990:178, 179). Med ekonomiskt kapital avser jag de materiella tillgångar som översättarna och deltagarna på fältet förfogar över (jfr Broady 1990:214, 274). För en översättare
kan till exempel goda sociala förbindelser med förläggarna leda till att uppdragen blir fler och bättre betalda.
Symboliskt kapital kan definieras som ”det som erkännes”. Det symboliska kapitalet kan bestå av i stort sett vad som helst som deltagarna på ett
fält anser ha ett värde (Broady 1990:169, Swartz 1997:74). Lindqvist
(2002:61, 99) introducerar begreppet översättarkapital. Hon menar att detta
kan ses som det symboliska kapital som är värdefullt att inneha för en översättare. Det handlar om att från väl ansedda förlag få i uppdrag att översätta
erkända prestigeförfattare, få goda recensioner och gärna också motta någon
typ av pris eller stipendium för goda översättningar. Med Bourdieus terminologi beskriver Lindqvist det som att översättaren då blir ”erkänd som värdig
deltagare i kampen på fältet”. Fältet i fråga är högprestigeöversättningsfältet,
vilket är det fält som de tre översättarna i den här studien också befinner sig
på. När en översättare ackumulerat ett översättarkapital blir uppdragen fler
och därmed växer även översättarens inkomst (ekonomiskt kapital). Översättarkapital är alltså ett symboliskt kapital som är gångbart på kvalitetslitteraturöversättningsfältet. I den här studien kommer jag att använda begreppet
översättarkapital istället för symboliskt kapital.
I 2.6 ovan har jag riktat uppmärksamheten mot översättarna och hur de
kan beskrivas som agenter påverkade i sin yrkesutövning av sin habitus och
innehav av kapital. I delkapitel 2.7–2.8 nedan kommer jag att förflytta mig
närmare den här studiens kommande textanalys och anta ett mer textnära
perspektiv genom att behandla översättningsstrategier och översättarstil.
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2.7 Strategibegreppet
Inom översättningsvetenskapen råder begreppsförvirring kring strategibegreppet, eftersom strategies, tactics, plans, methods, rules, processes, procedures och principles används för att beskriva samma fenomen, nämligen en
översättares val att översätta på ett eller annat sätt (Chesterman 1997:87,
Brzozowski 2008:765; jfr Molina & Hurtado Albir 2002:498–499). Chesterman (1997:89) använder termen strategi i klassisk betydelse, nämligen
som ”operations which a translator may carry out during the formulation of
the target text […]”. Chesterman (1997:90–91) skiljer på globala och lokala
översättningsstrategier. De tidigare berör översättningen av till exempel ett
helt verk (jfr Tourys initiala normer i 2.3.1), medan det senare berör översättarens strategier på mikronivå (jfr Tourys språkformsnormer). Jag använder
termen strategier som beteckning både för så kallade globala och lokala
strategier.
I kapitel 2.3.1 berörde jag de initiala normerna, d.v.s. de normer som styr
om ett verk översätts adekvans- eller acceptansinriktat. Huruvida en översättare skall använda den förstnämnda eller den sistnämnda strategin är en central fråga inom översättningsvetenskapen. Många forskare använder olika
termer för att beskriva dessa två olika strategier, bl.a. Vinay & Darbelnet
(1977:46 ff.), Newmark (1995:45 ff.) och Nida (2004:156 ff.). Även om
ovan nämnda forskare inte har identiska definitioner av de två globala strategierna liknar de varandra. På senare år har även Venuti (1995:19–20) identifierat två olika globala översättningsstrategier. Skillnaden från tidigare forskare är att han identifierar dessa strategier utifrån översättarens synlighet.
Han skiljer mellan domestication och foreignization, d.v.s. domesticerande
och främmandegörande strategier. Venuti anlägger ett aktivistiskt perspektiv
på de två strategierna och menar att foreignization, i betydelsen att inte anpassa måltexten till målkulturens normer, är en bättre översättningsstrategi,
eftersom den är mindre etnocentrisk. Det är också i denna typ av översättning som översättaren synliggörs.
Shifts är nära förknippade med strategier och kan beskrivas som typer av
ändringar som inträffar när en text översätts. Termen myntades av Catford
(1965:23). Catford hade en renodlat lingvistiskt orienterad syn på översättningsvetenskapen och han skilde på olika typer av shifts en text kunde gå
igenom på vägen från källtext till måltext. Inom översättningsvetenskapen
har det utarbetats många olika shiftanalystaxonomier genom åren.79 Chesterman (i Brzozowski 2008:768) menar att shifts och strategier bör hållas
isär eftersom de konceptuellt skiljer sig åt. En strategi kan läras ut och det
kan inte göras med ett shift. Ett shift är istället ett resultat av en strategi.

79
Se bland andra Vinay & Darbelnet (1977), van Leuven-Zwart 1989, 1990), Chesterman
(1997), Jonasson (1997), Pedersen (2007), Pekkanen (2010) och Lindgren Hjälm (2015).
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Toury (2012:111) framhåller att shiftanalyser inte är något mål i sig, utan
att de skall användas för att kunna förklara varför en översättning ser ut som
den gör. I denna avhandling syftar shiftanalysen till att undersöka olika typer
av skillnader mellan källtext och måltext. De kartlagda skillnaderna visar de
strategier som en översättare har använt. Det är utifrån dessa sedan möjligt
att diskutera vad som kan ha påverkat översättarna i deras arbete.

2.8 Stil och röst
Inom översättningsvetenskapen är det vanligt att begreppen stil och röst
figurerar (se bl.a. Vinay & Darbelnet 1977, Boase-Beier 2010, Pekkanen
2010 för stil och bl.a. Hermans 1996, Alvstad & Assis Rosa 2015, Taivalkoski-Shilov 2013, 2015 för röst). Nedan nämner jag ett par definitioner av
stil och därefter begrundar jag några översättningsforskares perspektiv på
röstbegreppet.
Översättarnas tolkning av en källtexts stil och deras val av strategier för
att återskapa den är av stor betydelse för måltextens utformning och för hur
läsarna kommer att uppfatta den (Boase Beier 2010:1, 4–5). Översättarnas
egna stilar är också viktiga faktorer i slutresultatet. Även om redaktörer och
språkgranskare har ett ord med i laget (jfr Jansen & Wegener 2013) är det ju
ändå översättaren som står för det mesta av den text som produceras.
Leech & Short (2007:11) har en bred definition av stil: ”[…] if we think
of style as ’the linguistic characteristics of a particular text’, we shall be on
the safest grounds”. Denna definition liknar i mångt och mycket Liljestrands
(1993:8) definition av stil som textens språkliga egenskaper och den språkliga variationen. Även jag kommer att ansluta mig till de här breda definitionerna. I föreliggande undersökning kommer stil alltså att ses som språklig
form (jfr Lundmark 2015:20). Det är dock viktigt att påpeka, som BoaseBeier (2010) gör, att stilbegreppet allt oftare anses omfatta mer än endast
språkliga drag:
Increasingly, style has ceased to be viewed only in terms of linguistic features and has come to include such issues as voice, otherness, foreignization,
contextualization and culturally-bound and universal ways of conceptualizing
and expressing meaning. To pay attention to style in translation study means
to consider how all these factors are reflected in the text and its translation.
(Boase-Beier 2010:1–2)

Jag tolkar Boase-Beier som om hon menar att de ovan nämnda fenomenen
kan reflekteras i texten genom markörer som påverkar textens stil.
I citatet ovan tycks Boase-Beier se röst som en del av stilbegreppet. Röstbegreppet introducerades i översättningsvetenskapliga sammanhang från
flera olika forskningsdiscipliner, bland annat från lingvistiken och den kom58

parativa litteraturforskningen, men även från antropologin. Begreppet har
därför också fått många olika innebörder inom översättningsvetenskapen
(Alvstad & Assis Rosa 2015:3; jfr Taivalkoski-Shilov 2013:1–2). Det kan
röra sig om översättarens röst, men det kan också röra sig om berättarröster,
olika romangestalters röster och röster från andra agenter som är involverade
i översättningsprojektet (Alvstad & Assis Rosa 2015:3–4, TaivalkoskiShilov 2013:3–5 och 2015:60).
När Hermans (1996:23) använder röstbegreppet exemplifierar han med ett
tolkat samtal där Jeltsin intervjuas. Hermans skriver att lyssnarna endast
intresserar sig för Jeltsins budskap och egentligen kanske inte vill höra tolkens röst. Tolkens röst är dock det enda vi har så länge vi inte kan språket
som Jeltsin talar (Hermans 1996:23–24). Översättare, liksom tolkar, ”talar” i
någons ställe och det är deras röst som vi hör i en översatt text. Hermans
anlägger ett narratologiskt perspektiv på denna röst och beskriver det som
översättarens diskursiva närvaro.80 Han menar att närvaron i form av denna
röst kan vara mer eller mindre tydlig. Den kan finnas gömd bakom berättarens röst, men översättarens röst kan också förekomma helt på egen hand
(Hermans 1996:27). Det senare menar jag kan vara fallet när översättaren
förklarar ett kulturspecifikt element.
Alvstad & Assis Rosa (2015:3–4) menar att det inom översättningsvetenskapen är relevant att skilja mellan två typer av röster, nämligen textuella och kontextuella sådana. De förstnämnda åsyftar de röster som är en del
av produkten. Det kan röra sig om berättarröster, olika romangestalters röster
och naturligtvis översättarens röst. De senare åsyftar översättningsprojektet
och alla de agenter som på ett eller annat sätt deltar i detta eller de som recenserar den färdiga översättningen. Dessa röster är kontextuella, eftersom
de inte uttrycks i den färdiga måltexten (Alvstad & Assis Rosa 2015:3–4).
Även om jag i den här studien är medveten om att det finns flera agenter
inblandade i projektet studerar jag aldrig dessa agenters röster på djupet. Det
är därför mest de textuella rösterna som jag kan studera här i form av översättarens röst och hur översättaren förhåller sig till narrativets röster. Dock är
det viktigt att nämna att denna avhandlings intervjuer faktiskt består av kontextuella röster. Översättarens röster i intervjuerna är inte textuella röster,
men skulle då de kommenterar sina översättningar vara en typ av metatextuella kontextuella röster.
Det finns dock ingen skarp gräns mellan textuella och kontextuella röster.
Redaktörers förslag och korrekturläsares kommentarer finns naturligtvis i
produkten, men visar sig inte där i strikt betydelse (jfr Alvstad & Assis Rosa
2015:4). Man kan till exempel inte urskilja dessa röster som textuella om
man inte har tillgång till redaktörs- och språkgranskarkommentarer och har
vinnlagt sig om att urskilja dessa i den färdiga måltexten (jfr Jansen & Wegener 2013:16–20).
80

Min översättning av discursive presence.
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I avhandlingen kommer jag att studera hur översättarna resonerar kring
stil och hur deras val av strategier i några fall kan knytas till röstbegreppet.

2.9 Undersökningens nyckelbegrepp
I delkapitel 2.1–2.8 ovan har jag i samband med redovisningen av de teoretiska utgångspunkterna utrett, diskuterat och definierat begrepp som jag använder i den här undersökningen. Nedan listar jag i alfabetisk ordning alla
definitioner av termerna såsom de används i den här avhandlingen.
Adekvans- och acceptansinriktning: En adekvansinriktad översättning ansluter sig till källsystemets normer och en acceptansinriktad översättning ansluter sig till målsystemets normer.
Doxa: Det som ses som odiskutabelt och självklart inom ett fält.
Fält: System av relationer mellan positioner vilka besätts av specialiserade
agenter och institutioner som kämpar om något för dem gemensamt.
Habitus: System av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och
orientera sig i den sociala världen.
Kapital: Värden, tillgångar eller resurser som också erkänns ha ett värde av
andra agenter verksamma inom samma område.
Konsekration: Ett erkännande och ett kvalitetsintyg från en betydande agent
eller institution på fältet.
Kultur: När jag talar om källkulturen avser jag främst källspråket, platsen, systemet och tiden där verket skrevs och framför allt togs emot av källkulturens
läsare. När jag talar om målkulturen avser jag målspråket, platsen, systemet
och tiden där måltexten översätts och tas emot av målkulturens läsare.
Norm: Generella värderingar eller idéer som delas av en viss gemenskap om
vad som är rätt och fel, adekvat eller inadekvat. Dessa kan formuleras i form
av beteendeinstruktioner som är lämpliga och tillämpbara för konkreta situationer.
Praktik: Mänskligt handlande som tas för givet av samhället.
Röst: Med röst avser jag textuella röster i form av översättarens diskursiva
närvaro, berättarröster och romanfigurers röster.
Shift: En typ av ändring i en text som översatts från ett språk till ett annat.
Stil: Textens språkliga egenskaper.
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Strategi: Medvetna eller omedvetna operationer och val som en översättare
använder i utformningen av måltexten. De globala strategierna gäller textens
makronivå och de lokala textens mikronivå.
System: En uppsättning element som har ett beroendeförhållande till
varandra.

2.10 Sammanfattning
I delkapitel 2.1 presenterade jag tidigare forskning om översättning i Skandinavien. Denna forskning visar att normen i Skandinavien är att översätta
källtextnära. Det har dock inte framkommit några entydiga mönster över hur
och om översättningar i de tre länderna skiljer sig åt. Jag kommer att relatera
den här avhandlingens resultat till denna tidigare forskning i kapitel 8.
Förutom att presentera tidigare forskning redogjorde jag i kapitel 2 även
för översättningsvetenskapens deskriptiva paradigm. Denna gren av översättningsvetenskapen utgör den teoretiska ram som denna avhandling vilar
mot. Dess mest typiska karakteristika är intresset för normer och det sammanhang där översättningar cirkulerar och översättare är verksamma. Detta
förde mig vidare mot normbegreppet i delkapitel 2.3. Efter att ha utrett detta
kunde jag konstatera att normer består av värderingar om ett önskvärt beteende som delas av en specifik grupp människor. I översättningsvetenskapliga
sammanhang är det Tourys tre normer: de initiala, de preliminära och de
operationella som styr förläggares och översättares praktik. Efter att ha redogjort för dessa normer riktade jag uppmärksamheten mot det större kulturella
sammanhang där översättare och översättningar befinner sig. Detta större
sammanhang kan beskrivas både i termer av system och fält.
I nästa delkapitel presenterade jag Chestermans översättarstudier och fördjupade mig i Kalinowskis studie om översättare i Frankrike, som visade att
detta yrke var mycket marknadsstyrt. Efter detta behandlade jag kortfattat
habitus och doxa och kunde efter att ha tagit del av ett antal forskares syn på
begreppen konstatera att habitus utgörs av internaliserade normer och att
doxa är den obestridliga normen på ett fält.
Kapitel 2 avslutades sedan på en mer textnära nivå där jag introducerade
begreppen strategi och shift. Strategier är översättarnas tillvägagångssätt när
de översätter en text från källspråk till målspråk. En text som översätts
kommer oundvikligen att genomgå förändringar och sådana förändringar
kallas ofta shifts. Ett sådant shift kan inträffa när en översättare griper in och
förklarar till exempel ett kulturspecifikt element. Dessa shift kan påverka
måltextens stil, d.v.s. måltextens språkliga utformning.
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3 Material och översättarpresentationer

Materialet för studien består som tidigare nämnts av romaner. I det här kapitlet presenterar jag dessa närmare och ger kortare sammanfattningar av
deras handlingar. Därefter redogör jag för jag romanernas utgivning i det
skandinaviska systemet. Kapitlet avslutas med en närmare presentation av
översättarna samt några kommentarer om intervjutranskriptionerna och de
referensverk som jag använder.

3.1 Textmaterial
Det franska textmaterialet består som tidigare nämnts av L’élégance du
hérisson av Muriel Barbery och romanens skandinaviska översättningar
Pinnsvinets eleganse, Igelkottens elegans och Pindsvinets elegance, gjorda
av Kjell Olaf Jensen, Marianne Öjerskog, Helén Enqvist och Agnete Dorph
Stjernfelt. De engelskspråkiga romanerna består av Marilynne Robinsons
Gilead, Sarah Waters Fingersmith och Elizabeth Strouts Olive Kitteridge
och deras skandinaviska översättningar, gjorda av just Jensen, Öjerskog och
Stjernfelt. Gilead och Olive Kitteridge behåller sina titlar i översättningarna,
medan Fingersmith översätts med Ficktjuven. Jag valde denna uppsättning
romaner främst på grund av att de alla var utgivna inom ett relativt kort tidsspann. I tablå 1 nedan redovisar jag uppgifter om förlag,81 utgivningsår och
sidantal för studiens material.

81

I avhandlingen kommer jag att citera exempel ur verken och i tablån anges de uppgifter
som av copyrightskäl skall anges vid citering. Uppgifter om förlag nämns endast här och inte
för varje enskilt exempel.
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Elizabeth
Strout

Olive Kitteridge

Random House (Random
House Trade Paperbacks)
(USA)
Pocket Books (Simon &
Schuster) (Storbritannien)

282

2005

2008 270
(2011)

2002 548
(2005)
2008 278

247

2004

Olive Kitteridge

Ficktjuven

Agnete Dorph
Stjernfelt

Marianne
Öjerskog

Gilead: En fortelling Kjell Olaf Jensen
om forsoning og
håp84

Pindsvinets elegance Agnete Dorph
Stjernfelt

Batzer & CO
Roskilde Bogcafé

Natur och Kultur

Bazar

Tiderne skifter

Sidor83 Måltext
Översättare
Måltextförlag
År82
Pinnsvinets eleganse Kjell Olaf Jensen Arneberg forlag
2006 410
(2010)
Igelkottens elegans Marianne
Sekwa
Öjerskog & Helén
Enqvist

2010

2003

2007
(2008)

2009
(2010)

År
2008
(2009)
2009
(2010)

375

544

266

376

346

Sidor
345

83

I parentes anges utgivningsår för den utgåva för det exemplar som används i den här avhandlingen.
Sidantal för det analyserade exemplaret. Källtextsidhänvisningarna till exemplen från Gilead och Olive Kitteridge i den här avhandlingen görs till de brittiska utgåvorna.
84
Det är oklart om En fortelling om forsoning og håp ingår i den officiella boktiteln eller inte. Vissa bokhandlare marknadsför den med undertitel och andra
inte. På Bazars hemsida går det inte längre att finna någon information om boken.
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Sarah Waters Virago Press

Fingersmith

Farrar, Straus and Giroux
(Picador) (USA)
Virago Press (Storbritannien)

Marilynne
Robinson

Gilead

Källtextförlag
Éditions Gallimard (Folio)

Författare
Muriel Barbery

Källtext
L’élégance du
hérisson

Tablå 1. Studiens textmaterial

3.1.1 L’élégance du hérisson
Muriel Barberys L’élégance du hérisson gavs ut av Gallimard år 2006. Den
utkom i förlagets prestigefulla serie ”collection blanche”, där den blev den
bästsäljande romanen någonsin med 1 300 000 sålda exemplar.85 Verket
belönades med det franska bokhandlarpriset 2009 och har att döma av recensioner mottagits väl i Skandinavien. Den filmatiserades även med titeln
Le Hérisson 2009.
L’élégance du hérisson kretsar kring huvudpersonerna Renée Michel och
Paloma Josse. Marianne Öjerskog har översatt Renées kapitel och Helén
Enqvist har översatt Palomas kapitel i den svenska måltexten. Cirka två tredjedelar av romanen består av Renées röst.
Renée Michel arbetar som portvakt i en fastighet i Paris finare kvarter.
Hon är mycket intellektuell och på sin fritid läser hon verk av Husserl, Marx
och Tolstoj, men hon gör allt för att dölja sin intellektuella läggning och
istället ikläda sig rollen som en typisk portvakt. Renée hyser, med några
undantag, inte någon större sympati för sina arbetsgivare, alltså de boende i
fastigheten. Ett av undantagen är den tolvåriga Paloma Josse som är dotter i
en av familjerna i huset. Paloma är en flicka som är mycket intelligent för sin
ålder och som gör många observationer och reflektioner, både över det hon
ser i sin omvärld och det som pågår i hennes inre känsloliv. Romanen är
indelad i olika kapitel där Palomas bidrag består av dagboksanteckningar
titulerade antingen pensée profonde (ʼdjup tankeʼ) eller det mer svåröversatta
journal du mouvement du monde (ungefär ʼdagbok om världens rörelseʼ),
medan Renées bidrag består av reflektioner över vardagliga händelser eller
beskrivningar om vad hon är med om i och utanför huset. En dag flyttar den
japanske före detta filmproducenten Kakuro Ozu in i en lägenhet i fastigheten och de boende i huset gör allt för att få hans uppmärksamhet eller för
att ta reda på hur han inreder sin lägenhet. Ozus intresse riktar sig dock mest
mot Renée och Paloma, som han blir god vän med. I samband med Ozus
ankomst till huset lär också Paloma och Renée känna varandra bättre och de
inser att de har mycket gemensamt.
Berättarrösterna i romanen består av Renée och Paloma. Läsaren betraktar
handlingen genom deras ögon och de är inga allvetande berättare. I relationen förekommer endast sådan information som det är troligt att de som romanfigurer kan ha kunskap om.
Enligt översättaren Eve-Marie Lund, som översatte Barberys debutroman,
La Gourmandise, är Barbery ingen lätt författare att översätta. Barberys stil
kännetecknas av komplicerade gammalmodiga ord och hon har själv nämnt
att hon samlar på sådana ord för att kunna använda dem i sitt författarskap.86

85

Se ˂http://www.gallimard.fr/Divers/Plus-sur-la-collection/Blanche/(sourcenode)/116029˃
[Tillgänglig 2016-01-27].
86
Eve-Marie Lund. (Personlig kommunikation, 2013-03-01.)
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3.1.2 Gilead
Gilead gavs ut på den amerikanska marknaden 2004 av Farrar, Straus and
Giroux. På den norska marknaden gav Bazar ut den 2007. Robinson belönades 2005 med Pulitzerpriset för boken, vilket signalerar att det rör sig om en
kvalitetsroman. Kjell Olaf Jensen beskrev vid intervjun Gilead som en ”vakker bok”.
Gilead handlar om den kongregationalistiske pastorn John Ames och utspelar sig i samhället Gilead i Iowa 1954. Gilead är ett fiktivt samhälle som
bygger på staden Tabor i Iowa.87 Pastor John Ames fick barn sent i livet och
har inte lång tid kvar. Romanen består av ett brev till sonen, som ännu är ett
barn. Detta brev innehåller reflektioner och återgivningar av upplevelser
både från Ames nutid och dåtid. Han blickar ofta tillbaka på sin ungdom och
minns episoder om sin något excentriske farfar, som också var pastor, men
bland annat också slaverimotståndare i Iowa på 1800-talet. Handlingen cirklar kring den lilla orten i den amerikanska Mellanvästern och hur John Ames
har varit platsen trogen i alla år. Ett genomgripande tema är hur han är kapabel till stora tankar och djuplodande teologiska reflektioner på denna lilla
plats på jorden. Kärleken till sonen löper som en röd tråd genom hela romanen. I romanens andra hälft riktar John Ames största delen av sin uppmärksamhet mot gudsonen John Ames Boughton, en person som han alltid har
haft ett ansträngt förhållande till. Han beskriver hur de kommer varandra
mycket närmare när gudsonen lättar sitt hjärta.
Berättarrösten är John Ames och läsaren följer händelserna ur dennes perspektiv. Ames är inte allvetande, utan återberättar endast sådant som han har
kunskap om. Trots att romanen består av ett brev förekommer det dialog. I
slutet av romanen när John Ames gudson kommer in i bilden berättar denne
om sitt förflutna och dessa händelser är naturligtvis betraktade genom gudsonens ögon. Ett av romanens karakteristika är de många bibelcitat och allusioner till Bibeln som förekommer.

3.1.3 Fingersmith
Fingersmith gavs ut av Virago i Storbritannien 2002. I Sverige publicerades
den 2003 med titeln Ficktjuven av Natur och Kultur. På omslaget av den
engelska utgåvan nämns att romanen nominerats till både Man Booker Prize
och Orange Prize. Den svenska översättningen har sålt så bra att den är slut
hos förlaget, vilket tyder på ett varmt välkomnande av romanen även i målkulturen. Öjerskog beskrev under intervjun romanen som en mycket bra
underhållningsroman. I likhet med L’élégance du hérisson har även Fingersmith filmatiserats.
87
Se ˂http://www.theguardian.com/books/2005/apr/03/fiction.features2˃ [Tillgänglig 201310-31].
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Fingersmith handlar om Sue Trinder och Maud Lilly, som är två tonårsflickor i 1860-talets England. Sue växer upp på Lant Street bland tjuvar i
Londons sämre kvarter, medan Maud, från det att hon är elva år, växer upp
hos sin excentriske morbror och hans tjänstefolk på landsortsgodset Briar
några mil utanför London. En dag kommer en man som kallas Gentleman till
huset på Lant Street där den föräldralösa Sue bor tillsammans med bland
andra Mrs Sucksby, som har tagit hand om Sue sedan hon föddes. Gentleman har en plan att han och Sue skall bege sig till Briar där Maud bor. De
skall lura Maud att gifta sig med Gentleman för att de skall få tillgång till
hennes förmögenhet på femtontusen pund. Efter giftermålet skall de spärra
in Maud på ett dårhus och Sue skall då få sin beskärda del för att ha bistått
Gentleman i planen. Sue skall hjälpa till med planen genom att arbeta som
Mauds kammarjungfru och övertala henne till giftermålet. Efter en tid på
Briar börjar Sue känna en viss attraktion till Maud och blir tveksam till Gentlemans plan. Trots dessa tvivel fullföljer hon planen och Maud och Gentleman, eller Mr Rivers, som Maud känner honom som, gifter sig i hemlighet
en natt i en landsortskyrka. Efter några dagar bär det av till dårhuset, men
läkaren och sköterskorna där kommer för att ta emot Sue, som de kallar Mrs
Rivers. Sue inser att hon har blivit lurad och att hon har blivit inspärrad i
Mauds ställe. Romanen tar alltså en oväntad vändning och återstoden av
boken består av hur Maud och Sue genom flera umbäranden finner tillbaka
till varandra och försonas.
Fingersmith är indelad i tre delar. Sue har ordet i romanens första och
tredje del, medan Maud har ordet i den andra delen. Det är genom dessa
protagonisters ögon som handlingen betraktas och det är också de som är
berättarna. Fingersmith är en retrospektiv roman och berättarna Sue och
Maud befinner sig i en annan tid. Karakteristiskt för verket och en utmaning
för översättaren är bland annat dialogen, där Waters försöker efterlikna det
språk som talades av tjuvar i East End i det viktorianska England.

3.1.4 Olive Kitteridge
Farrar, Straus and Giroux gav ut Olive Kitteridge i USA 2008. I Danmark
gavs den ut av Batzer & Co med samma titel 2010. Även Olive Kitteridge
har belönats med Pulitzerpriset och Stjernfelt beskrev romanen som en
mycket bra bok. Romanen har filmatiserats som en mini-tv-serie och hade
premiär på det amerikanska tv-bolaget HBO i november 2014. Verket beskrivs både som en roman och en novellsamling och Olive Kitteridge har en
mer eller mindre framträdande roll i samtliga kapitel. Handlingen i verket är
så kronologisk och sammanhängande att jag väljer att kalla det en roman.
Vissa kapitel centreras runt Olive, medan hon i andra kapitel bara omnämns i
en bisats. Det är Olive, och inte minst, landsortslivet i Maine, som knyter
samman hela romanen.
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I romanens första kapitel får läsaren följa Henry Kitteridge. Där beskrivs
Henrys vardag som apotekare på orten och någon bit in i kapitlet får läsaren
så sakteliga stifta bekantskap med hans fru, nämligen den vresiga Olive Kitteridge. Under romanens gång skall det visa sig att Olive har många sidor
och att hon är en mycket sammansatt person. Olive är som sagt vresig men
även lyhörd, bestämd, sårbar, hänsynslöst ärlig, ångerfull för att sedan bli
vresig igen. Man möter hennes vresiga sida när hon är i kontakt med flera av
ortens invånare och man förnimmer hennes sårbara sida när hennes man
drabbats av ett slaganfall och när relationen med sonen blir alltmer ansträngd. Olive är en pensionerad matematiklärare och har under sina år som
lärare bland annat utvecklat en känslighet för att uppfatta när ungdomar har
problem. I romanen får läsaren till exempel följa hur hon hjälper en flicka
med ätstörningar och hur hon lyckas förhindra ett självmord.
Berättarrollen i Olive Kitteridge skiljer sig från de övriga romanerna. Det
rör sig ofta om olika huvudpersoner i olika kapitel och handlingen betraktas
alltid genom dessa huvudpersoners ögon. Berättaren är dock en annan och
denna befinner sig utanför handlingen. Berättaren innehar också kunskaper
som romangestalterna inte har. Förutom berättarrollen är ett annat karakteristikum för romanen dess starka anknytning till en geografisk plats, nämligen
staten Maine.

3.2 Romanernas utgivning
Tourys (2012:82) teorier om de preliminära normerna berör vilka verk som
väljs ut för översättning och vid vilken tid. I kapitlet nedan granskar jag utgivningsintervallen mellan den här avhandlingens källtexter och måltexter
för att kunna bilda mig en uppfattning om dessa preliminära normer. Denna
analys kommer alltså att beröra makronivån, d.v.s. Skandinavien som översättningssystem. Viktigt att påpeka är att jag här inkluderar alla skandinaviska översättningar av avhandlingens källtexter, men i textanalysen som
följer i kapitel 6 och 7 kommer endast det textmaterial som presenterades i
kapitel 3.1 att behandlas. I samband med denna genomgång kommer jag
även att i viss utsträckning diskutera olika typer av konsekrationsmekanismer och faktorer som kan ha påverkat utgivningen av en viss
måltext.
Av kapitel 1.2 framgick att Danmark (2009) var det land i Skandinavien
där översatt litteratur uppgick till högst andel av den totala bokutgivningen.
Denna siffra var 38 %, vilket kan jämföras med norskans 32 % och svenskans 18 %. Denna statistik säger något om de olika litterära systemens grad
av öppenhet och det danska systemet är alltså det mest öppna i Skandinavien
och det svenska det mest slutna. Mot den bakgrunden frågar jag om det
också tog längre tid för de romaner som utgör den här studiens material att
översättas till svenska än vad det gjorde för dem att översättas till danska. I
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tablå 2 nedan anger jag de olika källtexternas och måltexternas utgivningsår
för att möjliggöra en sådan jämförelse. I tablån anger jag även förlag för att
kunna diskutera huruvida förlagens storlek har betydelse för ett verks utgivning.
Tablå 2. Utgivningsintervall och förlag
Land

Titel

År

Förlag

Frankrike
Norge
Sverige
Danmark

L’élégance du hérisson
Pinnsvinets eleganse
Igelkottens elegans
Pindsvinets elegance

2006
2008
2009
2009

Éditions Gallimard
Arneberg Forlag
Sekwa
Tiderne Skifter

USA
Norge
Sverige
Danmark

Gilead
Gilead
Gilead
Gilead

2004
2007
2007
2006

Farrar, Strauss and Giroux
Bazar
Bazar
Gyldendal

Storbritannien
Norge
Sverige
Danmark

Fingersmith
Renkesmed
Ficktjuven
Rænkesmed

2002
2003
2003
2003

Virago Press
Tiden
Natur och Kultur
Lindhardt og Ringhof

USA
Norge
Sverige
Danmark

Olive Kitteridge
Olive Kitteridge
Olive Kitteridge
Olive Kitteridge

2008
2015
2015
2010

Random House
Forlaget Press
Forum
Batzer & CO

Samtliga källtexter gavs ut mellan 2002 och 2008. När det gäller utgivningen
av måltexterna i de tre länderna är tidsspannet betydligt större. Det skiljer
tolv år mellan översättningen av Fingersmith och de svenska och norska
översättningarna av Olive Kitteridge, som kom först tidig höst 2015.
I Skandinavien gavs de amerikanska verken Gilead och Olive Kitteridge
först ut i Danmark, senast två år efter att de gavs ut i källkulturen och minst
ett år innan de översattes till svenska och norska. De svenska översättningarna gavs ut samma år som de norska eller senare. Att de danska översättningarna är de första att ges ut och de svenska de sista stämmer överens med
statistiken i delkapitel 1.2. Det stämmer även i viss utsträckning överens med
Lindqvists (2014) kokboksstudie där det fanns en tendens att de danska
översättningarna kom tidigare än de norska och svenska (se 2.1). Lindqvists
(2014) hypotes om Sverige som ett konsekrerande centrum i det skandinaviska subfältet är alltså inte gällande för den här avhandlingens material.
Däremot kan man skönja periferiers öppenhet för import av litterära verk
från hypercentrum, vilket inte är förvånande när det inte förekommer dubbel
konsekration (se 2.5.2).
I tablå 2 framgår att det är för Olive Kitteridge som det största spannet
mellan utgivningsår finns. Romanen gavs ut på det lilla förlaget Batzer & Co
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i Danmark redan 2010, medan det dröjde till 2015 innan den gavs ut i Sverige och Norge. I november 2014 kontaktade jag Norstedts, som tidigare
hade givit ut Strouts roman Amy and Isabelle och frågade om de hade tänkt
att ge ut boken. Jag fick till svar att de hade bestämt sig för att inte köpa in
rättigheterna trots tv-serien som just hade haft premiär på HBO Nordic.88
Istället blev det Forum som gav ut Olive Kitteridge sensommaren 2015.
Detta var cirka ett år efter att den numera sexfaldigt Emmyvinnande miniserien hade haft premiär. Några veckor senare kom romanen också ut i Norge
på Forlaget Press. I de här fallen är det snarare troligt att det var tv-serien
som bidrog till konsekrationsprocessen och som i sin tur gjorde att romanen
översattes till svenska och norska än att romanen konsekrerades genom det
danska litterära systemet. Danmark får i detta fall snarare betraktas som en
periferi som är öppen för litterär import i form av ackumulationsöversättning
(se 2.5.2) än som ett centrum som konsekrationsöversätter verk för att sedan
bidra till att verken sprids vidare i Skandinavien. Det är också mycket troligt
att beslutet att översätta Olive Kitteridge till svenska och norska grundades
på säkra chanser till ekonomisk vinst. Som tidigare nämnts är förlagsverksamhet en balans mellan börs och katedral, d.v.s. mellan ekonomiskt och
kulturellt kapital, och i det här fallet kunde det svenska och norska förlaget
klara denna balans. Olive Kitteridge var både prisbelönt och kunde inbringa
ekonomiskt kapital. När jag kontaktade Press om hur de resonerade kring
utgivningen av Olive Kitteridge visade sig detta antagande delvis stämma:
Grunnen til at vi kom over romanen var at vi vurderte og leste hennes
[Strouts] roman The Burgess Boys. Vi likte denne godt, men var litt i tvil om
den ville funke på markedet. Samtidig kom nyheten om at HBO skulle filmatisere Olive Kittridge [sic] som tv-serie, og vi oppdaget at denne boken ikke
var utgitt på norsk. Så etter å ha lest denne, og etter virkelig å ha elsket denne
boken var veien kort for å bestemme oss for å utgi boken. Så boken ble gitt ut
på entusiasme for boken, samt at markedsmessig så var det flere elementer
som talte for at den ville fungere kommersielt.89

Förlaget fick alltså upp ögonen för romanen genom att ha läst en annan roman av Strout och sedan fått höra att HBO skulle filmatisera Olive Kitteridge. Förlaget visste alltså inte att tv-serien skulle bli en framgång när de
valde att ge ut boken, men det räckte med att de tyckte om den och trodde att
den skulle fungera på marknaden för att besluta att ge ut den. Här bör det
dock nämnas att det i kolofonuppgifterna i den norska översättningen av
Olive Kitteridge står att boken är ”innkjøpt av Norsk kulturråd”. Enligt
denna ”innkjøpsordning” garanteras förlagen en försäljning på minst 500

88
Henrik Lindvall, förläggare på Norstedts. (Personlig kommunikation via e-mail, 2014-1114.)
89
Thomas Mala, marknadschef på Forlaget Press. (Personlig kommunikation via e-mail,
2015-11-11.)
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exemplar och översättaren mottar utöver normalt honorar även ett statligt
stöd på 25 % av originalhonoraret.90
Romanens chanser att bli en framgång förstärktes av att Strout själv var
på promotionsresa i både Norge och Sverige för att delta i intervjuer och
liknande i september 2015. Strout medverkade under samma månad även i
de litterära programmen Babel91 i SVT och Brenner & bøkene92 på NRK,
vilket kan ses som en konsekrationsprocess utförd av public service.
Batzer och CO:s tidiga översättning av Olive Kitteridge i Danmark var en
större chansning än Press och Forums översättning och berodde antagligen
på att romanen belönades med Pulitzer-priset 2009 och därmed konsekrerades i källkulturen. Samtidigt tog inte förlaget en alltför stor risk, eftersom
romanen utgavs ”med støtte fra Kunstrådets Litteraturudvalg”, som det
anges i kolofonuppgifterna. Det går knappast att få en bättre garanti än en
statlig konsekratör som går in med ekonomiska medel för att stödja en utgivning. Romanen utgavs alltså med visst statligt stöd men denna danska
översättning får ändå ses som mer riskabel än den svenska och norska utgivningen 2015 då romanen var betydligt mer känd och det var mycket troligt
att den skulle kunna inbringa ekonomisk vinst.
De angloamerikanska verken kom tidigt till Danmark. För L’élégance du
hérisson däremot tog det tre år innan den gavs ut i Skandinavien. När romanen väl gavs ut var det i Norge som den översattes först. Detta skedde efter
att den väl etablerade (och konsekrerade) Jensen föreslagit den för Arneberg
Forlag. Det danska förlaget Tiderne Skifter gav ut romanen efter förslag från
Stjernfelt, som var ”vild med bogen” och som kände förläggaren. I Sverige
gav Sekwa, som är ett förlag som specialiserar sig på fransk litteratur, ut
romanen.93 I L’élégance du hérissons fall tycks alltså översättarnas förslag
och förlagens utgivningsprofil ha varit viktiga i beslutet att översätta och ge
ut den. Intressant i sammanhanget är även att kort efter framgångarna med
L’élégance du hérisson gavs Barberys första bok, La Gourmandise, ut i hela
Skandinavien. Författaren konsekrerades alltså genom att L’élégance du
hérisson mottog så positiv kritik och blev en stor succé. När det gäller hennes tredje roman, La vie des elfes, översattes den till svenska samma år som
den gavs ut i Frankrike (2015), men har i skrivande stund ännu ej givits ut i
Norge och Danmark. Sekwas framgång har berott mycket på Igelkottens
elegans och det är därför inte förvånande att de var så tidiga med att ge ut
Barberys tredje roman (jfr Enqvist i 3.3.2).

90

Se ˂http://www.kulturradet.no/stotteordninger/innkjop-omsett-skjonnlitteratur˃ [Tillgänglig 2016-03-05].
91
2015-09-13. Se ˂http://www.svtplay.se/video/3607053/babel/babel-sasong-22-avsnitt-4˃
[Tillgänglig 2016-02-26].
92
2015-09-30. Se ˂https://tv.nrk.no/serie/brenner-og-boekene/MKTF70000215/sesong3/episode-2˃ [Tillgänglig 2016-02-26].
93
Se ˂http://sekwa.se/forlaget/˃ [Tillgänglig 2016-01-30].
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Gilead gavs först ut av Bazar i både Sverige och Norge, men 2015 gavs
verket i Sverige istället ut av Weyler förlag, dock fortfarande i Niclas Nilssons översättning. I samband med Robinsons besök i Sverige samma år
uppmärksammades Gilead i SVT:s Kulturnyheterna som om det var en helt
ny roman och den recenserades av Ulrika Milles.94 Olika konsekrerande
centra kan finnas för olika typer av litteratur vid olika tidpunkter och man
kan hävda att i dagens samhälle är SVT:s kulturnyheter ett betydande konsekrerande centrum för kvalitetslitteratur. Denna konsekrationsmekanism
förstärktes genom att man i programmet även berättade att Robinson var
Barack Obamas favoritförfattare.
Kort efter SVT:s uppmärksammande av romanen kontaktade jag Weyler.
De berättade att de inte visste hur SVT hade resonerat när de valde att uppmärksamma romanen just då, men de trodde att det hade att göra med Robinsons besök i Sverige. Weylers beslut att ge ut boken kom efter att förläggaren hade läst Robinson på engelska och tyckt om hennes romaner. När
Bazar inte ville förnya rättigheterna valde Weyler därför att köpa dem direkt
av Robinsons agent.95 När det gäller Gilead var beslutet att översätta romanen alltså att förläggaren tyckte om romanen och det var helt enkelt ett lyckligt sammanträffande att romanen fick sådan konsekrerande uppmärksamhet
inte långt efter utgivningen.
Fingersmith gavs ut i samtliga skandinaviska länder endast ett år efter att
den gavs ut i Storbritannien, vilket är kortare tid än för de övriga verken.
Denna snabba utgivning menar jag kan bero på att Fingersmith ligger nära
segmentet underhållningslitteratur.96 Ett beslut att översätta en känd och i
källkulturen bästsäljande författare som Sarah Waters och en roman som
man vet kommer att sälja bra på grund av dess underhållningsvärde är inte
ett lika stort ekonomiskt risktagande som att ge ut exempelvis Olive Kitteridge och den mindre kända Elizabeth Strout.
När det gäller utgivningsintervall och urval av litteratur för översättning
menar jag även att förlagens utgivningsprofil och storlek är av betydelse. Det
var ett litet, profilerat förlag som gav ut Olive Kitteridge redan 2010, medan
det stora Forum gav ut den då betydligt mer kända romanen i Sverige 2015.
Fingersmith, som ligger närmast segmentet underhållningslitteratur, gavs ut
av stora förlag i hela Skandinavien, medan L’élégance du hérisson gavs ut
av mindre förlag. Både Jensen och Stjernfelt kände förläggarna väl, vilket
säkerligen var en faktor till att de föreslagna romanerna översattes och gavs
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Se ˂http://www.svt.se/kultur/bok/marilynne-robinson˃ [Tillgänglig 2016-01-28]. I webbrecensionen lades dock informationen till att romanen först gavs ut i Sverige 2007 efter att jag
kontaktade SVT och frågade om detta.
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Maria Såthe, marknadsansvarig på Weyler förlag. (Personlig kommunikation via e-mail,
2015-11-22.)
96
Öjerskog beskrev i intervjun romanen som en underhållningsroman av högsta kvalitet (se
3.1.3).
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ut.97 I Sverige gavs romanen till och med ut på ett förlag där Enqvist var
grundare och förläggare och vars utgivningsprofil var att specialisera sig på
fransk litteratur. Enligt Bourdieus (2008) studie om kulturproduktionens fält
styrs de stora förlagen av ekonomiska vinster, medan de mindre förlagen har
en jämnare balans mellan börs och katedral. Jag vill inte påstå att det kan
dras så skarpa gränser när det gäller de ovan nämnda förhållandena, men
dessa faktorer menar jag ändå i viss utsträckning speglar Bourdieus (2008)
teorier.
Slutligen kan nämnas att en ytterligare faktor som kan påverka översättningen och utgivningen av ett visst verk är förlagen och de litterära agenterna i källkulturen. Dessa behöver inte automatiskt sälja rättigheterna till
högstbjudande, utan kan istället välja ett annat förlag på grund av en mer
passande utgivningsprofil eller av någon annan anledning.
Materialstudien bekräftar bilden av ett öppet Skandinaviskt system. Även
systemteoretiska idéer om litteraturers flöden tycks reflekteras i den här studiens material. Det visar sig till exempel att verken från det hypercentrala
amerikanska litterära systemet förhållandevis fort trängde in i det skandinaviska, mer perifera systemet. I kapitlet har det även varit möjligt att skaffa
sig en uppfattning om vad som kan ha påverkat förlagen att ge ut ett visst
verk.

3.3 Översättarna
I avsnitt 3.3.1–3.3.3 nedan presenterar jag översättarna genom uppgifter om
deras utbildning och bakgrund, när och hur de började arbeta som översättare, vilka språk de översätter från, vilken typ av litteratur de översätter
och hur de betraktar översättning. Denna sista fråga kommer att behandlas
vidare i kapitel 5. Informationen om översättarna kommer från intervjuerna
där inte annat anges. I avsnittet om Öjerskog presenteras också Enqvist kort.

3.3.1 Kjell Olaf Jensen
Kjell Olaf Jensen är född 1946. Han började sin översättarkarriär i slutet av
sjuttiotalet och har en lång yrkesgärning bakom sig. Han har universitetsexamen i franska och litteraturvetenskap från Universitetet i Oslo. Han beskriver det som ”ganske tilfeldig” att han kom in på översättarbanan. Gyldendals
forlag hade en bok av Huysmans som skulle översättas och de vände sig till
en professor i litteraturvetenskap vid universitetet som rekommenderade
Jensen. Då var han just klar med en universitetsexamen i litteraturvetenskap
97

I kolofonuppgifterna i den danska måltexten uppges att översättningen gavs ut med stöd
från EU:s kulturprogram. I den norska måltexten nämns att romanen gavs ut med stöd från
Centre national du livre, men det nämns inte om detta gäller källtexten eller måltexten.

72

och franska och fick så småningom uppdraget. Efter detta fick han flera förfrågningar från Gyldendals och från och med då har hans översättarkarriär
rullat på med nya uppdrag. Han översätter mest skönlitteratur, men det förekommer också andra typer av texter. Jensen har också blivit tillfrågad att
översätta en bok från italienska av Johannes Paulus II.
Samarbetet med förlagen tycker han fungerar bra och han tycker att de är
mycket professionella. Jensen föreslår ofta böcker för förlagen som han menar bör översättas och L’élégance du hérisson är som tidigare nämnts en av
dessa. Jensen är den mest erfarne och den mest kände av översättarna i den
här studien. En viktig anledning till att han är så känd i Norge är hans recensioner av översatta verk i framför allt Aftenposten. Han har också varit
redaktör för ett antal antologier och varit ledare i Norsk Litteraturkritikerlag
under några år på 80-talet.98 Jensen har länge haft uppdrag i norske PEN och
har fått Ridder av Sankt Olavs orden för detta arbete. 1985 fick Jensen riksmålsprisen för översättningen av Milan Kunderas Nesnesitelná lehkost bytí
(Tilværelsens uutholdelige letthet), som han översatte tillsammans med Michael Konupek.
Jensen översätter från engelska, svenska, franska, danska och tyska. Han
tycker inte att det är många språk: ”Jeg syns ikke det er mange jeg. Svensk
och dansk bør jo enhver skandinav forstå. Tysk og fransk er jo typiske skolespråk.” Han beskriver att målspråkskunskaper är minst lika viktiga som källspråkskunskaper när man översätter: ”Skal du oversette en bok, må du
selvfølgelig kunne det språk du oversetter fra, men det er nesten enda viktigere å kunne det språk du oversetter til. Du skal jo skrive en roman på ditt
eget språk.” Jensen ser alltså översättning som att skriva en bok på sitt eget
språk, men han tillägger att man inte skall ge läsarna intrycket av att romanen är skriven på Majorstuen eller Hamar utan de skall känna att de läser en
fransk roman. Han menar att läsarna av måltexten skall få samma reaktioner
som läsarna av källtexten.
Jensen har förutom Barbery och Robinson bland annat översatt författare
som Herta Müller (efter Nobelpriset) och Dan Brown. Dessa var författare
han själv nämnde under intervjun. Enligt information på Norsk Oversetterforenings hemsida har han även översatt bland andra Émile Zola, Françoise
Sagan och Patrick Modiano (före Nobelpriset).

3.3.2 Marianne Öjerskog
Marianne Öjerskog är född 1945 och har gymnasielärarexamen i engelska
och franska. Hon har också viss översättarutbildning från Göteborgs universitet. Hon arbetade som lärare fram till mitten av åttiotalet, då hon bestämde
sig för att bli hemmafru. Hon beskrev lärarjobbet som välbetalt, men att hon
98
Se ˂http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4˃
[Tillgänglig 2015-10-23].
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nu var färdig med skolan. Efter att ha gått runt och ”bäddat sängar” ett tag
kände hon att det var dags att försöka något nytt. Hennes man såg i tidningen
att man sökte efter översättare för serietidningar och hon nappade på detta.
Öjerskog var då 38 år och hade bestämt sig för att inte gå tillbaka till skolvärlden. Hon inledde då sin översättarkarriär med en provöversättning och
serietidningsförlaget blev nöjda med denna. Serietidningsöversättandet beskriver hon som dåligt betalt men väldigt intressant. Arbetets största utmaning var att hon ofta stötte på svåröversatta vitsar och skämt samt att hon var
begränsad av pratbubblornas storlek. Hon beskriver det som att man ibland
fick ”hitta på något som var minst lika kul som handlade om samma sak”.
Hon nämner även att serierna ibland var av en ganska frivol natur och att det
var komiskt att hon som hemmafru satt och översatte könsord och svordomar.
Öjerskogs relation till förlagen är mestadels mycket god, men hon har vid
några tillfällen varit med om mindre friktioner. Hon ser sig inte som en speciellt eftertraktad översättare och hon är den minst kända av de översättare
som ingår i den här studien. På senare tid får hon flest uppdrag från Forum
och Sekwa. När hon började jobba för Sekwa betydde det en återgång till
franskan för hennes del, ett språk som hade fått vila i några år tills hon översatte Barbery.
Enligt information på Översättarcentrums hemsida99 översätter Öjerskog
från engelska och franska till svenska. Hon har översatt ett trettiotal skönlitterära verk och har även erfarenhet av facköversättning. Hon nämner på
Översättarcentrums hemsida att hon helst översätter skönlitteratur, biografier, lyrik, dramatik och sagor och sägner, men att hon även intresserar sig
för facköversättning inom humaniora, konst och konsthantverk. I intervjun
nämner hon att hon nu i stort sett enbart är inriktad mot att översätta romaner. Öjerskog försöker ha en okomplicerad inställning till översättande och
säger att det som står på idiomatisk franska i källtexten skall stå på idiomatisk svenska i måltexten.
Enligt Översättarcentrums hemsida och Libris100 har Öjerskog förutom
Barbery och Waters bland annat översatt författare som Françoise Sagan,
Laurence Cossé, Fred Vargas och Rosamunde Pilcher. Hon översatte även
Barberys La Gourmandise och hon var en av tre översättare som översatte
författarens tredje roman La vie des elfes (2015) till svenska samma år. När
Öjerskog översatte L’élégance du hérisson hade hon tillgång till den amerikanska översättningen.
Öjerskog översatte L’élégance du hérisson tillsammans med Helén
Enqvist (f. 1962) som vid tiden också var förlagschef på Sekwa. Enqvist
99
Se ˂http://www.oversattarcentrum.se/member.aspx?memberid=120˃ [Tillgänglig 2012-0316].
100
Se ˂http://libris.kb.se/hitlist?q=WFRF%3A%28%C3%96jerskog+Marianne+
1945+%29&d =libris&m=10&p=1&hist=true&noredirect=true˃ [Tillgänglig 2016-02-27].
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omfattas inte av de intervjuer jag har genomfört och hon representeras inte
av något engelskspråkigt material i den här studien. Däremot inkluderas de
textpartier i Igelkottens elegans som hon har översatt. Det gör det möjligt att
jämföra två svenska översättare med varandra, även om denna jämförelse
inte kan ske utifrån samma passager i källtexten.
Enligt information på Översättarcentrums hemsida101 har Enqvist översättarutbildning från Uppsala universitet och Södertörns högskola. Hon har
dessutom universitetspoäng i både engelska och franska, vilka också är hennes källspråk. Hon har erfarenhet av flera olika textgenrer. Enqvist arbetar
efter devisen ”så troget som möjligt och så fritt som nödvändigt” (Axelsson
(2011:52).
Enqvist hade först planerat att översätta hela L’élégance du hérisson själv,
men det visade sig bli för mycket med tanke på att hon samtidigt var förlagschef. Enligt Enqvist var romanen mycket viktig för förlagets existens och
man satsade mycket resurser på den vid översättningen. Enqvist och
Öjerskog hade bland annat sammanställt listor med termer för att översättningen skulle bli enhetlig och hela måltexten granskades sedan av Cecilia
Franklin – en etablerad och välrenommerad översättare från engelska och
franska. Öjerskog och Enqvist granskade även varandras delar och diskuterade olika frågor under översättningens gång. Under översättningsprojektet
hade Enqvist och Öjerskog, tillsammans med flera andra översättare som
översatte L’élegance du hérisson till andra språk, möjlighet att ställa frågor
till Barbery i ett googleforum och båda nyttjade denna möjlighet. Jag har fått
tillgång till denna konversation. Liksom Öjerskog hade hon också tillgång
till den amerikanska måltexten och även den norska när hon översatte
L’élégance du hérisson (Axelsson 2011:56).

3.3.3 Agnete Dorph Stjernfelt
Agnete Dorph Stjernfelt är född 1960 och är den yngsta av översättarna som
ingår i den här studien. Hon är också den av översättarna som har den mest
brokiga yrkeskarriären bakom sig. Stjernfelt har examen i litteraturvetenskap
från Köpenhamns universitet och började efter denna arbeta som chef för ett
företag som arbetade med experimenterande kamera-, teater-, video- och
filmkonst i några år. Efter detta arbetade hon som dokumentärfilmskonsulent
i tre år och var därefter anställd som förlagsredaktör. Till Stjernfelts brokiga
karriär kan också läggas hennes uppdrag som recensent av skönlitteratur för
Kristeligt Dagblad (se Henriksen 2012).102 Senare blev hon presschef på Det
Danske Filminstitut, där hon stannade i tio år. Till slut kunde hon sitt ”jobb i
sömnen” och bestämde sig för att prova något nytt. Då skickade hon ut ett e101

Se ˂http://www.oversattarcentrum.se-/sv.html/member/hel%C3%A9n-enqvist/738˃ [Tillgänglig 2014-10-10].
102
Se ˂http://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/overs%C3%A6tter-p%C3%A5-overtid˃
[Tillgänglig 2014-12-09].
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mail till sina bekanta i förlagsbranschen och berättade att hon gärna ville
börja översätta eller arbeta med annan redigering av översättningar. Hennes
kontakter inom förlagsbranschen gjorde, och gör fortfarande, att det inte
var/är några problem för henne att få uppdrag. Stjernfelt menar att det var
många faktorer som talade för att det skulle passa att hon gav sig in på översättarbanan. Hon hade som sagt kontakter och erfarenheter från förlagsbranschen, men också språkliga förutsättningar efter ett år i Bryssel. Dessutom hade hon en vilja att göra något som var mer självständigt.
Stjernfelt översätter från engelska, franska, svenska, bokmål och nynorsk
och hon har nära kontakter med Sverige och Norge. Franska är hennes favoritkällspråk, eftersom det ligger längre från danskan än de andra språken hon
översätter från. Hon översätter i stort sett enbart skönlitteratur. Hon har översatt två fackböcker i sitt liv, men slutade med det efter att hon tyckte att hon
gjorde för många fel. Hon ser översättning från franska som att bygga en bro
”over en dyb kløft” mellan de två språken.
Stjernfelt har en hög arbetstakt och översätter i genomsnitt cirka sex verk
om året (se 5.1). Stjernfelt tar sig inte an vilka böcker som helst. Hon läser
först igenom boken och för att se om hon tycker om den. Om hon inte tycker
om romanen tackar hon nej för att inte riskera att ridikulisera den i en översättning. Romaner med humor och charm är hennes favoriter och hon ser
Olive Kitteridge och L’élégance du hérisson som två exempel på sådana
verk. På sitt CV har Stjernfelt förutom översättningar av Barbery och Strout
bland annat författare som J. K. Rowling, Tana French, Michael Cunningham, Kjartan Fløgstad och David Lagercrantz.103 Liksom Jensen föreslog
Stjernfelt för ett förlag att hon skulle översätta L’élégance du hérisson (se
3.2).

3.4 Intervjutranskriptioner
I 4.2 längre fram i avhandlingen beskriver jag intervju som metod. I detta
delkapitel beskriver jag endast mycket kort intervjutranskriptionerna som
material. De tre intervjuerna varierade i längd. Intervjun med Jensen varade i
en timme och fyrtiofem minuter, intervjun med Öjerskog varade i tre och en
halv timme och intervjun med Stjernfelt varade i en timme och tjugo minuter. Intervjuerna är noggrant transkriberade i sin helhet. Transkriptionen av
intervjun med Stjernfelt består av ett dokument med 20 sidor, transkriptionen
av intervjun med Jensen består av 23 sidor och intervjun med Öjerskog består av ett dokument med 56 sidor.

103

Stjernfelts CV, samt ˂http://rex.kb.dk/primo_library/libweb/action/search.
do?mode=Basic&ct=BasicSearch&dscnt=0&dstmp=1454482952949&vid=KGL&ct=Advanc
edSearch˃ [Tillgänglig 2016-02-03].
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3.5 Referensverk
De ordböcker och uppslagsverk som jag oftast använder i textanalysen är
framför allt Bokmålsordboka,104 Den Danske Ordbog,105 nätversionen av
Larousse dictionnaire de français,106 (som jag hänvisar till som endast
Larousse), den elektroniska versionen av Nationalencyklopedin107 samt Oxford Advanced Learner’s Dictionary. I den senare ingår både brittisk och
amerikansk engelska. Utöver dessa konsulterar jag även flera andra källor
när det gäller de olika kulturspecifika elementen. I kapitlet om valuta och
myntenheter i det angloamerikanska materialet använder jag hemsidan ”Coins of the UK”108 för att ta reda på valörernas värde och metallkomposition
när detta behövs. I kapitlet om musik och litteratur använder jag Nasjonalbibliotekets katalog109 för att kunna finna om ett verk som citeras i källtexten
finns översatt till målspråket. I samma kapitel använder jag ”Bible Hub”110
för att kunna avgöra när det alluderas på ett bibelcitat i Gilead och vilken
bibelversion detta citat är hämtat från. Jag använder då ”Bibel.no”111 för att ta
reda på hur dessa bibelcitat eller allusioner är översatta. Övriga referensverk
kan förekomma och då anges dessa källor i fotnoter i analyskapitlen där de
används. Internetadresserna till källornas huvudwebbplats anges alla i referensförteckningen.

104

Se ˂http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&bokmaal=+&ordbok=bokmaal˃ [Tillgänglig 2014-11-03].
105
Se ˂http://ordnet.dk/ddo˃ [Tillgänglig 2014-11-03].
106
Se ˂http://www.larousse.fr/˃ [Tillgänglig 2015-11-09].
107
Se ˂http://www.ne.se/˃ [Tillgänglig 2016-02-14].
108
Se ˂http://www.coins-of-the-uk.co.uk/coins.html˃ [Tillgänglig 2015-11-09].
109
Se ˂http://www.nb.no/˃ [Tillgänglig 2015-11-09].
110
Se ˂http://biblehub.com/˃ [Tillgänglig 2015-11-09].
111
Se ˂http://www.bibel.no/˃ [Tillgänglig 2015-11-09].
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4 Metod

Tidigare i avhandlingen har det nämnts att den är en komparativ fallstudie.
Jag studerar och jämför i huvudsak tre översättare och delar av deras produktion. Fallstudien genomförs med hjälp av främst kvalitativa, men även
kvantitativa analyser. Intervjuerna analyseras endast kvalitativt medan delar
av textmaterialet analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Nedan redogör
jag för mitt tillvägagångssätt. Jag beskriver i 4.1 metoden för de textanalyser
jag genomför och i 4.2 behandlar jag översättarintervju som metod.
Delarna i avhandlingens analyskapitel bygger på varandra. Jag börjar med
intervjuerna och ser textanalysen av översättningarna av L’élégance du
hérisson i ljuset av resultaten från dessa intervjuer. I L’élégance du hérisson
kan jag jämföra översättarna utifrån samma excerperade textmaterial, vilket
jag inte kan i analysen av översättningarna av det angloamerikanska materialet. Vad jag däremot kan göra är att undersöka om översättarnas val av strategier är likartade i det franska och det angloamerikanska materialet.

4.1 Metod för textanalys
Som de flesta komparativa översättningsstudier utgörs den här avhandlingen
till största delen av textanalyser där jag jämför källtexter och måltexter. Det
rör sig om ett ”bottom up”-perspektiv där jag utifrån textanalys på mikronivå
försöker uttala mig om fenomen på makronivå (jfr Hermans 1999:55). Jag
inspireras av och lånar stora delar av metoden från Pedersen (2007). I 4.1.1
redogör jag för vilka kulturspecifika element jag undersöker och hur jag har
gått tillväga för att excerpera dessa. Därefter introducerar jag taxonomin
över de olika strategier som jag menar att översättarna har använt.

4.1.1 Kulturspecifika element
Översättning rör sig till viss del om problemlösning på olika nivåer. Jag operationaliserar analysen på mikronivån genom att närmare undersöka hur de
tre översättarna hanterar passager eller fenomen i källtexten där man kan
utgå från att deras arbete inte har varit automatiserat och där de har behövt
välja mellan ett utbud av strategier för att lösa ett problem. Att göra den här
avgränsningen är viktigt eftersom jag då till viss del undviker att behandla
rent grammatiska språkparsbegränsade problem och undviker att hamna
inom kontrastiv lingvistik istället för inom översättningsvetenskapen.
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Studien är alltför begränsad för att det skall vara möjligt att på textuell
mikronivå undersöka alla översättningsstrategier som har använts. Därför
väljer jag att studera vilka typer av strategier översättarna väljer när de i
källtexten träffar på problematiska element. Pedersen (2007:89–91) kallar
sådana passager som kan orsaka översättarna problem för krispunkter (translation crisis points). De olika krispunkterna utgör analysenheten på textens
mikronivå och används främst på grund av att de torde säga något om översättarnas val av strategier generellt.
Pedersen undersöker, som redan har framgått, hur en typ av krispunkter,
nämligen så kallade extralingvistiska kulturella referenser (extralingustic
cultural references, ECRs) översätts från engelska till danska och svenska i
undertextning. För att förstå en extralingvistisk referens räcker det inte med
att ha kunskaper i källspråket. Referensen är en företeelse som finns i källtextkulturen och som kräver kulturell kännedom om platsen, området, landet
och kulturen där källtexten utspelar sig (Pedersen 2007:91). Det handlar
alltså om en företeelse som ligger utanför språket. För att förstå en extralingvistisk kulturell referens krävs ”cultural literacy”, det vill säga att en
person förstår inte bara ett språk, utan även kulturen där språket talas (jfr
Hirsch 1987 i Pedersen 2007:95). Intralingvistiska referenser kan däremot
förstås enbart med hjälp av kunskaper i källspråket. Pedersen redogör i sin
avhandling för skillnaden mellan extra- och intralingvistiska referenser och
menar att en del typer av extralingvistiska referenser är tydligare exempel på
fenomenet än andra:
There is a problematic intermediate area, which consists of e.g. titles and
terms for sports, food and customs, which arguably could be said to be intralinguistic, but whose ties with the extralinguistic culture are so strong that
they cannot be ignored. These are therefore also considered to be ECRs. The
question used to operationalize the sampling process is this: Is the linguistic
expression in itself transparent enough to enable someone to access its referent without cultural knowledge? (Pedersen 2007:96, kursiv i original)

Frågan är alltså om det språkliga uttrycket är så tydligt att läsaren kan förstå
det utan att besitta denna ovan nämnda ”cultural literacy”? Förstår till exempel en läsare som kan engelska, men inte känner till kulturen där språket
talas, som läser Olive Kitteridge vad de äter när de äter a plate of baked beans?
I de kategorier av krispunkter som jag analyserar inkluderas både extralingvistiska och intralingvistiska krispunkter och därför är det i citatet
nämnda kategoriseringsproblemet inte lika stort som hos Pedersen. Att avgöra vad som är kulturspecifikt eller inte kan dock vara ett problem. Därför
använder jag Pedersens operationaliseringsbeskrivning i citatet ovan när jag
excerperar krispunkter ur källtexterna. För att gå händelserna i förväg menar
jag att jag inte studerar enbart extralingvistiska referenser, eftersom jag exempelvis studerar översättningen av you. En person utan kunskaper i engelsk
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eller amerikansk kultur förstår utan problem ett you, men jag menar att pronomenet ändå kan utgöra en krispunkt eftersom översättarna i målspråket
måste fatta ett beslut om personen i fråga skall duas eller nias.
Pedersen (2007:109) delar in sina ECRs, som jag i den här avhandlingen
väljer att kalla kulturspecifika element, i tolv olika kategorier. Han undersöker 1) Weights and measures, 2) Proper names, som delas in i i) personal names, ii) geographical names, iii) institutional names, iv) brand
names, 3) Professional titles, 4) Food and beverages, 5) Literature, 6) Government, 7) Entertainment, 8) Education, 9) Sports, 10) Currency, 11) Technical material, 12) Other. Nedan följer min lista över de olika kategorier av
kulturspecifika element som jag själv undersöker i mitt arbete. De kulturspecifika elementen nedan exemplifieras med element ur Olive Kitteridge. Sidnummer i källtexten anges inom parentes.
1. Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar: Suzanne Bernstein, M.D., Ph.D. (s. 66)
2. Valuta och myntenheter: […] Ted didn’t have a nickel to spare. (s. 195)
3. Mått- och viktenheter: […] she stopped gaining those few ounces […] (s. 100)
4. Litteratur och musik: I found her singing ʻOnward, Christian Soldiersʼ […] (s. 144)
5. Utbildning: Olive had graduated magna cum laude from college. (s. 109)
6. Namn, indelade i:
i. personnamn: Carrie A. Nation (s. 41)
ii. geografiska namn: Crosby, Maine (s. 152)
iii. smeknamn, öknamn och djurnamn:
Mr. Head Deacon Claptrap Nice Guy (s. 9)
iv. kommersiella namn: Midcoast Power (s. 17)

Kvantitativa analyser genomförs för elementen 1–3, medan 4–6 huvudsakligen analyseras kvalitativt. Jag undersöker färre kategorier än Pedersen
samtidigt som jag har lagt till och bytt ut en del kategorier. Beträffande kategori 1 har jag lagt till titlar och tilltal. Kategorierna 2, 3 och 5 är hämtade
från Pedersen och där har jag fritt översatt hans engelska termer. I kategori 4
har jag lagt till musik och i kategori 6 riktar jag uppmärksamheten mot
smeknamn, öknamn och djurnamn istället för Pedersens institutionella namn.
Pedersens övriga kulturspecifika element har jag valt att inte inkludera, eftersom de inte förekommer i någon större utsträckning eller för att deras
förekomst i de olika materialen är för obalanserad.
Innan jag går vidare med att presentera Pedersens metod vill jag nämna
att det, som Kahan (2009:38) påpekar, är viktigt att komma ihåg att Pedersens studie behandlar undertextning och att de kulturspecifika elementen där
oftast förekommer i dialog. Dessutom finns i undertextning en bild med ljud
där tv-tittarna kan se och också höra vad som händer. Textmaterialet för den
här studien består av både relation och dialog, men inga fler sinnesintryck än
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synen är inblandade i läsningen. Pedersens metod är utvecklad för att studera
undertextning, men har tidigare använts av bland andra Kahan (2009), Davidsson (2010), Linde (2011) och Sasaninejad & Delpazir (2015) för att analysera skönlitteratur och har visat sig vara användbar även för detta syfte.
Metoden är utarbetad för att jämföra skandinaviska språk och är därför användbar även i den här studien.
För att återgå till de olika kategorierna av kulturspecifika element kan det
nämnas att gränsdragningen mellan dem ibland är svår att göra och att de
kan överlappa. Exemplet om Suzanne Bernsteins olika titlar (M.D., Ph.D)
ovan kan till exempel passa in både som titel och utbildning. På grund av
sådana kategoriseringssvårigheter genomförs kvantitativa analyser huvudsakligen av de kulturspecifika elementen 1–3. De anses så lättavgränsade att
en replikering skulle vara möjlig med en hög grad av intersubjektivitet i excerperingen. Där torde reliabiliteten vara stor. Nedan beskriver jag grunderna
för excerperingen mer ingående.
Först och främst är det viktigt att påpeka att jag tar hänsyn till kontexten
vid tolkningen av de kulturspecifika elementen. För det andra kategoriserar
jag tvetydiga fall enligt principen om starkast tillhörighet. Suzanne Bernsteins titlar är till exempel enligt min bedömning viktigare än hennes utbildning
i exemplet ovan. För det tredje är det nödvändigt att skapa en bild av hur
främmande ett kulturspecifikt element är för en läsare för att det överhuvudtaget skall kunna kallas en krispunkt. Därför gör jag en bedömning av hur
pass mycket en person som inte kan källspråket eller är insatt i källkulturen
kan tänkas förstå av de kulturspecifika elementen. Jag gör en bedömning av
elementets ”grad av främmandeskap” (jfr Pedersens citat ovan). Översättaren
måste avgöra hur främmande ett element är för läsaren och jag som forskare
måste göra en liknande bedömning i excerperingen av kulturspecifika element, det vill säga var jag tror att översättaren har lagt ned extra mycket
energi.
Eftersom varken excerperingen eller analysen är självklar tydliggör jag
hur jag går tillväga genom några exempel. Dessa exempel presenteras i kursiv stil i löptexten följda av uppgifter om sidnummer samt ur vilken roman
exemplet är hämtat om detta inte framgår av texten. Texthänvisningarna görs
alltså enligt formeln exempel ur källtext (s.) → exempel ur måltext (s.). De
franska exemplen i kapitel 4 kommer alla från L’élégance du hérisson. När
exemplen består av endast ett ord eller kortare fraser som förekommer fler
gånger i romanen anges inget sidnummer. I dessa kortare exempel anges inte
heller uteslutningstecken ([…]) för utelämnade delar i början eller slutet av
exemplet, eftersom det är logiskt att det inte är hela källtextmeningen som
citeras. I analyskapitlet används denna formel för kortare eller mindre viktiga exempel, men de viktigaste exemplen ges enligt formeln nedan:
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Exempel x. Titel
Källtext (Författare, s. x)
Norsk måltext (Jensen, s. x)
Svensk måltext (Öjerskog/Enqvist, s. x)
Dansk måltext (Stjernfelt, s. x)

Alla exempel i kapitel 6 och 7 som analyseras närmare förses med en titel
där det kulturspecifika elementet preciseras. Detta gör jag för att underlätta
identifikationen av elementet i fråga. Jag anser att de skandinaviska översättningarna av de franska exemplen räcker som översättning och jag översätter endast exempel där jag anser det nödvändigt.
När jag diskuterar exempel refererar jag även till romanfigurer och händelser som inte har nämnts i de korta sammanfattningarna av romanerna i
3.1.1–3.1.4. Detta bedömer jag dock inte vara av någon betydelse för analyserna. När det är viktigt för diskussionen av ett exempel att förstå handlingen eller en viss romangestalts personlighet förklarar jag dessa.
4.1.1.1 Excerpering
Jag börjar med att manuellt excerpera alla förekomster av kulturspecifika
element ur källtexten och identifierar sedan översättningsmotsvarigheterna i
måltexten. Jag använder även OCR-programmet Adobe Fine Reader för att
skanna in texterna i pdf-format och sedan konvertera dem till wordformat för
att underlätta sökningar. Nedan beskriver jag hur jag avgränsar en viss typ av
kulturspecifikt element för att därefter kunna excerpera det.
Den första typen är den breda kategorin titlar, tilltal och yrkesbeteckningar. Framför allt titlar och tilltal är särskilt intressanta att undersöka när
det rör sig om översättning till de skandinaviska språken i och med att dutilltal numera kan ses som skandinavisk standard och att bruket av titlar inte
längre är särskilt vanligt (se bl.a. Halmøy 2000:43, Josephson 2004:91,
Norrby, Nilsson & Nyblom 2007:7–8). Ett niande kan, i alla fall i Sverige,
uppfattas som nedlåtande (jfr Josephson 2004:91). Att undersöka översättningen av titlar och tilltal anser jag vara speciellt intressant, eftersom det ger
en tydlig bild av översättarnas val av strategier och hur de fattar beslut om
personer skall nias eller duas eller tituleras på andra sätt. Eftersom denna
kategori är relativt frekvent i flera av studiens romaner är det även möjligt att
studera hur konsekventa översättarna är i sina val av strategier för att översätta olika titlar och tilltal. Elementet är särskilt intressant i Fingersmith, som
delvis utspelar sig bland herrskap och tjänstefolk på ett engelskt landsortsgods på 1800-talet. Kategorin är lättexcerperad och jag gör här kvantitativa
analyser. Jag väljer utifrån deras frekvens ut ett antal titlar eller tilltalsformer
ur varje roman och undersöker hur dessa översätts. Jag excerperar alla former av titlarna både när de förekommer som tilltal och omtal. Jag excerperar
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yrkesbeteckningar som även används som titlar vid tilltal. Det innebär att
yrkesbeteckningar såsom math teacher i Olive Kitteridge inte excerperas,
medan till exempel yrkesbeteckningen reverend i Gilead gör det. Utöver
dessa excerperas endast yrkesbeteckningar med en viss grad av ”främmandeskap”. Math teacher excerperas således inte, eftersom det är ett fenomen
som finns både i källkulturerna och i Skandinavien. Ett yrke som concierge,
däremot, som är typiskt för Frankrike, excerperas.
Den andra typen av de kulturspecifika element som jag excerperar omfattar valuta och myntenheter. Den tillhör en lättidentifierbar och lättexcerperad kategori och jag genomför här en kvantitativ analys där jag excerperar
samtliga förekomster av elementet. Eftersom länderna, där de olika källtexternas handling utspelar sig, alla har andra valutor än i Skandinavien, bedöms graden av främmandeskap i samtliga fall vara hög. Graden av främmandeskap är dock mycket högre när Sue i Fingersmith talar om farthings
än när Renée i L’élégance du hérisson talar om euro. Valuta och myntenheter förekommer i alla de undersökta romanerna, men är mest förekommande i Fingersmith.
Den tredje typen av kulturspecifika element består av mått- och viktenheter och även här är det lämpligt att utföra en kvantitativ analys. Det är en
kategori som är relativt lätt att definiera och lätt att avgränsa. Jag excerperar
ur de fyra källtexterna allt som anger någon typ av vedertagen vikt-, mått-,
mängd-, eller volymenhet som inte förekommer i målspråket. Till kategorin
räknar jag även temperaturangivelser i Fahrenheit och ”främmande” klädstorlekar. I L’élégance du hérisson förekommer en passage där Mme Michel
och hennes granne M. Ozu äter nudlar och Mme Michel beskriver mängden
nudlar med ett ytmått: nos derniers arpents de nouilles (s. 286) → våre siste
dekar med nudler [...] (Pinnsvinets eleganse, s. 238). I exemplet översätts
måttenheten arpents med dekar i den norska måltexten och det är ett exempel på en måttenhet i källtexten med en hög grad av främmandeskap och som
därför excerperats.
Litteratur och musik utgör tillsammans en stor grupp element som är
frekvent förekommande i framför allt Gilead och L’élégance du hérisson.
Här räknar jag in boktitlar, sångtitlar, citat, filmer, bevingade ord, litterära
referenser och allusioner. Till kategorin för jag även citat som hämtats från
muntliga källor, t.ex. då man i källtexten i Gilead påstår att Ulysses S. Grant
sagt att Iowa är the shining star of radicalism (s. 200). Allusioner är generellt svårexcerperade i och med att det är svårt att känna till alla verk som det
alluderas på.
När det gäller utbildning excerperar jag allt som har med skol- eller universitetssystem att göra, till exempel examina, årskurser, betyg och olika
typer av högskolor och universitet. Namn på olika studentbeteckningar tillhör också den här kategorin. Utbildning som kulturspecifikt element är betydelsefullt i alla romaner utom Fingersmith, där det i stort sett är helt frånvarande. Kategorin analyseras endast kvalitativt.
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Namn är frekventa i samtliga romaner. Jonasson (1997) och Englund
Dimitrova (2001) riktar uppmärksamheten mot namn och menar att de alltid
har utgjort klassiska översättningsproblem. Jag anser därför att detta element
är speciellt viktigt att undersöka. Namnöversättning är intressant, eftersom
namn utgör en viktig del av en författares tekniker för att skapa stämning och
kan innehålla inslag av symbolik och tematik (jfr Svedjedal 2004:53–54).
Namnens funktion relaterat till romanfigurens karaktär är speciellt intressant
(Newmark 1982:70–83; jfr Windt-Val 2009:27). Som tidigare nämnts delar
jag in kategorin i personnamn, smeknamn, öknamn (binamn) och djurnamn,
kommersiella namn samt geografiska namn. Kraven på ett personnamn i
den här studien är att det skall vara ett vedertaget namn på en enskild,
mänsklig individ (se Peterson 2013:98). Även namn på historiska personer
(såsom John the Baptist (Gilead, s. 36) excerperas här. Smek- och öknamn
samt djurnamn, är intressanta, eftersom dessa ofta har en så kallad öppen
förbindelse med det levande ordförrådet, det vill säga att de ”betyder” något
(se Nyström 2013:13, Brylla ibid. s. 115). Vad som är smeknamn och öknamn är inte alltid självklart, men inom onomastiken ingår de bägge i vad
som kallas binamn. Kravet för att något skall betecknas som ett binamn är att
det skall kunna förekomma självständigt. Det finns två syntaktiska typer av
binamn som uppfyller detta krav och det är binamn som används istället för
ett officiellt namn och binamn som används tillsammans med eller istället
för ett officiellt namn (Brylla 2013:114, 2010:10). The math teacher Olive
Kitteridge räknas inte som ett binamn eftersom math teacher inte kan stå
självständigt och beteckna endast Olive Kitteridge. Klassiska smeknamn
såsom honey excerperas trots att de inte fyller något identifikationsbehov
eftersom namnbrukarkretsen är mycket begränsad (jfr Andersson 2013:105).
Till kategorin för jag även djurnamn, vilka är betydligt mer lättavgränsade
än smeknamn och öknamn.
Termen kommersiella namn hämtar jag från Leibring (2013:158). Här
excerperar jag namn som betecknar företag eller varumärken som inte finns,
eller inte är lika vanliga i målkulturen. Kategorin analyseras endast kvalitativt. Kommersiella namn är inte högfrekventa i materialet och förekommer i
stort sett inte alls i Fingersmith.
Geografiska namn är en förhållandevis enkel underkategori att identifiera. I kategorin geografiska namn ingår det som namnforskarna kallar ortnamn, bebyggelsenamn, anläggningsnamn och naturnamn (se Nyström
2013). I Olive Kitteridge förekommer en del fiktiva orter i Maine (t.ex.
Puckerbrush Island (Olive Kitteridge, s. 33), men dessa excerperas som om
de vore verkliga och betecknas med ett (F) som i ”fiktiv” i excerptsamlingen.
Även Pedersen (2007:92) excerperar fiktiva namn, eftersom de i översättarperspektiv vållar samma problem som verkliga. Samtliga geografiska namn
excerperas, men de som är mest givande för analysen är de fiktiva samt de i
målkulturen mindre kända geografiska platserna. Att konstatera att America
översätts med Amerika är till exempel mindre intressant än hur översättaren
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hanterar ett litet samhälle i Iowas utkanter. Geografiska namn förekommer i
samtliga källtexter. Det förekommer ett visst inslag av kvantitativ analys i
studien av de geografiska namnen.
I excerperingskapitlet ovan har jag behandlat de olika kategorierna av kulturspecifika element, hur jag excerperar dem, vilka gränsdragningsproblem
som finns samt i vilka romaner de är mest förekommande. För en del kategorier har jag också framhållit varför de är intressanta att undersöka och hur de
kan vara intressanta på olika sätt. I tablå 3 nedan görs en översikt av de olika
kulturspecifika element som presenterats i kapitlet. Jag anger om de analyseras kvantitativt eller kvalitativt, vilka som excerperas och hur frekventa de är
i textmaterialet.
Tablå 3. Översikt över kulturspecifika element, hur de analyseras och excerperas samt en grov
bedömning av deras frekvens i materialet
Element
1. Titlar, tilltal och
yrkesbeteckningar
2. Valuta och myntenheter
3. Mått- och viktenheter
4. Litteratur och
musik
5. Utbildning
6. Namn:
i. personnamn
ii. binamn och djurnamn
iii. kommersiella
namn
iv. geografiska namn

Kvantitativ analys

Excerperar samtliga

Frekvent i material

Ja

Samtliga av ett fåtal

Fingersmith och
L’élégance du hérisson

Ja

Ja

Ja

Endast främmande

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej

Nej

Nej

Endast främmande

Ja
Förekommer i samtliga

Nej
I viss utsträckning

Endast främmande
Endast främmande

Ej i Fingersmith
Ja

Fingersmith
Förekommer i samtliga
L’élégance du hérisson och Gilead
Ej i Fingersmith

Som framgår av tablå 3 görs kvantitativa analyser vid elementen 1 (titlar,
tilltal och yrkesbeteckningar), 2 (valuta och myntenheter), 3 (mått- och viktenheter) och i viss utsträckning vid 6 iv (geografiska namn), medan de övriga i huvudsak analyseras kvalitativt. Att en typ av kulturspecifikt element
”förekommer” betyder att den är belagd i materialet, men att den inte är högfrekvent. De olika materialen är rika på olika element. I Gilead förekommer
till exempel många litterära referenser och Fingersmith är rik på valuta och
myntenheter. I Olive Kitteridge är musik mer förekommande än i de andra
verken. I L’élégance du hérisson är titlar och tilltal vanligt förekommande.
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4.1.2 Analys av översättningsstrategier
Ovan har jag redogjort för excerperingen av de olika typer av kulturspecifika
element som utgör avhandlingens huvudsakliga analysenheter. De olika kategorierna av kulturspecifika element är olika frekventa i materialet, men
sammantaget ger analysenheterna en bild av översättarnas tillvägagångssätt.
Pedersen (2007:110–126) gör en utförlig sammanställning och utvärdering av så kallade shift-analystaxonomier av bland andra Vinay & Darbelnet
(1958), Newmark (1988), Nedergaard-Larsen (1993), Leppihalme (1994),
Chesterman (1997) och Gottlieb (1997)112 och konstruerar därefter en egen
sådan utifrån dessa taxonomier. I den här studien tillämpar jag taxonomin i
modifierad form för att studera vilka strategier som använts för att översätta
kulturspecifika element i det tidigare beskrivna materialet. Som tidigare
framgått används shift-analystaxonomier för att blottlägga skillnader mellan
källtext och måltext. De skillnader (shifts) som finns mellan de två kan sägas
blotta de strategier som en översättare har använt i översättningen. Nästa
steg i analysen är att kategorisera de strategier som översättningen av de
kulturspecifika elementen ger prov på.
Pedersen identifierar sju olika strategier. Hans avhandling är skriven på
engelska och jag hämtar i huvudsak de svenska termerna från Kahan
(2009:10):
Överföring (Retention)
Specificering (Specification)
Direkt översättning (Direct translation)
Generalisering (Generalisation)
Ersättning (Substitution)
Utelämning (Omission)
Officiell ekvivalent (Official equivalent)

Pedersen kategoriserar överföring, specificering och direkt översättning som
adekvansinriktade strategier och generalisering, ersättning och till viss del
också utelämning som acceptansinriktade. Han illustrerar strategiernas grad
av adekvans eller acceptans genom att placera in dem på en skala där överföringen befinner sig längst till vänster, vid den adekvansinriktade polen och
utelämningen befinner sig längst till höger, vid den acceptansinriktade polen.
Som tidigare nämnts ansluter sig en adekvansinriktad översättning till källsystemets normer och en acceptansinriktad översättning till målsystemets
normer. För att kunna använda denna operationella definition rent konkret
använder jag kriterierna faktamässig närhet till källtexten, språklig närhet
112

Nedergaard-Larsen (1993), Leppihalme (1994) och Gottlieb (1997) omnämns endast i
denna andrahandsreferens i den här avhandlingen och återfinns därför inte i referensförteckningen. Se Pedersens (2007) litteraturförteckning för dessa referenser.
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till källtexten, stilistisk närhet till källtexten och grad av läsaranpassning
som mått på översättarnas grad av adekvans- eller acceptansinriktning.
Pedersen (2007:152–154) gör också en indelning i minsta möjliga förändring och ingripande strategier.113 Dessa motsvarar på flera punkter strategiernas grad av acceptans eller adekvans, men inte helt. Han kategoriserar
överföring, direkt översättning och den officiella ekvivalenten som minsta
möjliga förändring. Detta betyder att översättaren i dessa fall inte griper in
med ytterligare information. När det gäller den direkta översättningen och
den officiella ekvivalenten underlättar översättaren dock för läsarna genom
att ge det kulturspecifika elementet en form som är mer känd för läsarna.
Generalisering, specificering och ersättning kategoriserar Pedersen som ingripande strategier. Här griper översättaren på ett eller annat sätt in och förklarar, generaliserar eller byter ut en företeelse för att på så vis tillrättalägga
för läsarna. Specificeringen är alltså den strategi som skiljer sig från de andra
i och med att den är adekvansinriktad men samtidigt ingripande (se 4.1.2.2).
Utelämningen kategoriseras som varken eller, men Pedersen tenderar att
ändå se den som en ingripande strategi snarare än en strategi som bygger på
principen om minsta möjliga förändring.
Den sjunde kategorin, den officiella ekvivalenten (se även 4.1.2.7), har en
särställning. Pedersen placerar den utanför adekvans–acceptansskalan. Vid
en officiell ekvivalent föreligger redan en vedertagen översättningsmotsvarighet i målspråket och därför finns ingen valmöjlighet. Här gäller det bara
att översättarna känner till den eller slår upp den i en ordbok. I den här studien kategoriserar jag den officiella ekvivalenten som en adekvansinriktad
strategi, eftersom översättaren säkerställer att han eller hon inte begår något
normbrott när den officiella ekvivalenten används. Ytterligare en anledning
till att jag kategoriserar den som adekvansinriktad är att den kan föras till
principen om minsta möjliga förändring.
Termerna som beskriver de olika översättningsstrategierna är relativt
transparenta, men jag väljer ändå att exemplifiera dem nedan (4.1.2.1–
4.1.2.7). Jag hämtar exempel ur textmaterialet och anger liksom tidigare
sidnummer och ur vilka verk exemplen är hämtade. Jag utgår från Pedersen
(2007:129–152), men modifierar hans taxonomi på vissa punkter. Nedan
förklaras också hur jag definierar de olika strategierna och hur de används i
den här studien. Jag översätter Pedersens termer till svenska.
4.1.2.1 Överföring
Vid överföring görs ett direktlån från källspråket till målspråket. Strategin
kan enligt Pedersens (2007:129) taxonomi delas upp i total överföring eller
målspråksanpassad överföring. Vid en total överföring lånas källspråkets
formulering in i oförändrad form, medan den vid en målspråksanpassad
113

Översättningen av de engelska termerna är hämtade från Pedersens presentation vid
Svensk-finskt översättarseminarium (2008-09-12).
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överföring anpassas efter målspråkets system och ortografi. Det kan till exempel handla om en apostrof i en apostrofgenitiv som försvinner eller ett
plural-s som stryks. Total överföring delar Pedersen (2007:130–131) in i
markerad eller omarkerad överföring. Vid en markerad överföring kan
ordet kursiveras eller sättas inom citattecken eller på något annat vis markeras så att det signaleras att det egentligen inte hör hemma i målspråkssystemet. I de flesta fall kommer jag dock endast att tala om överföring som
den generella strategin och endast i ett fåtal fall uttala mig om någon underkategori. De olika typerna av överföring skulle kunna presenteras och exemplifieras på följande sätt:
Överföring: Dreambeam Ice Cream Machine (Olive Kitteridge, s. 240)
→ Dreambeam Ice Cream Machine (Olive Kitteridge, s. 333). I exemplet
behålls namnet på glassbaren med en överföring i måltexten.
Målspråksanpassad överföring: Olive Kitteridge was taking a Kleenex
from her big black bag (Olive Kitteridge, s. 41) → Olive Kitteridge tog en
kleenex ud af sin store sorte taske (Olive Kitteridge, s. 60). I måltexten används den generiska betydelsen ’pappersnäsduk’ och inte företagsnamnet
och därför är Kleenex översatt med ett litet k.
Markerad överföring: “Well, I hope he died gratefully,” Bonnie said.
(Olive Kitteridge, s. 89) → “Nå, jeg håber han fik en ‘gratefulʼ død,” sagde
Bonnie. (Olive Kitteridge, s. 126). I måltexten används citattecken för att
markera att grateful är ett främmande ord.114
Överföring kan karakteriseras som den mest adekvansinriktade översättningsstrategin. Egentligen är det inte helt korrekt att tala om översättning,
eftersom det inte handlar om översättning i det här fallet, men för enkelhetens skull väljer jag att benämna alla de olika strategierna utom utelämning
för ”översättning”.
4.1.2.2 Specificering
Specificering är en typ av översättning där översättaren gör en överföring,
men samtidigt bidrar med ytterligare information för att underlätta förståelsen för läsaren. Specificering är alltså ett tydligt exempel på översättarens
diskursiva närvaro (se 2.8). Denna information kan exempelvis bestå av att
man lägger till ett förnamn, skriver ut en förkortning eller att man kort förtydligar implicit information (Pedersen 2007:131–132). Specificering består
således alltid av en total överföring och ett tillägg. Man kan enligt Pedersen
identifiera två typer av specificering, nämligen specificering-komplettering
och specificering-tillägg. Jag beskriver dem båda nedan:
Specificering-komplettering: Mlle Badoise, qui fait son droit à Assas (s.
73) → unga fröken Badoise, som studerar juridik vid Panthéon-Assas (Igelkottens elegans, s. 59). I exemplet ovan skrivs information som finns impli114
Romanfiguren talar om rockgruppen Grateful Dead och exemplet är en del av en längre
passage som tillhör kategorin litteratur och musik.
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cit i källtexten ut. Det handlar om att namnet Panthéon skrivs ut i måltexten,
medan detta endast finns implicit i källtexten.
Specificering-tillägg: Some of the men had been in Andersonville and
came back almost beyond saving. (Gilead, s. 100) → Noen av mennene
hadde vært i krigsfangeleiren i Andersonville, Camp Sumter, og var nesten
hinsides ethvert håp om redning da de kom tilbake (Gilead, s. 96). I exemplet specificeras det genom det specificerande tillägget krigsfangeleiren tydligare för läsaren, varför personerna var bortom allt hopp när de kom tillbaka.
Även Camp Sumter är ett specificerande tillägg. Specificering-tillägg är en
mer acceptansinriktad strategi än en specificering-komplettering. I båda fallen handlar det egentligen om tillägg, men i specificering-komplettering
finns det tillagda redan implicit i källtexten, medan specificering-tillägg kan
betraktas som mer acceptansinriktat än specificering-explicitering, eftersom
översättaren lägger till information som inte nämns i källtexten.
4.1.2.3 Direkt översättning
Direkt översättning handlar, som namnet antyder, om att ett element i källtexten direktöversätts i måltexten (se Pedersen 2007:135–137). Direkt översättning är ingen vanligt förekommande strategi när det gäller kategorin personnamn, men något vanligare när det gäller smek- och öknamn. I ett kapitel
där Olive Kitteridge och hennes man hålls fångna på ett sjukhus talar de om
den maskprydde förövaren Pig-Face (s. 114) som översätts med Grisefjæset
(s. 161) i den danska måltexten.
4.1.2.4 Generalisering
I motsats till specificering innebär generalisering att måltexten blir mer
generell än källtexten (se Pedersen 2007:137–141). Ett exempel på detta är
när Mr Ibbs visslar en melodi: […] and started out with ʻThe Tarpaulin
Jacketʼ. (Fingersmith, s. 44) → […] och klämde i med en gammal sjömansvals (Ficktjuven, s. 48). I exemplet generaliseras The Tarpaulin Jacket till
sjömansvals som är en hyperonym eftersom The Tarpaulin Jacket är en av
flera sjömansvalser. Den här strategin kan dock ligga nära ersättning (se
4.1.2.5 nedan) och gränserna mellan de olika strategierna är som sagt inte
helt knivskarpa. För att identifiera en generalisering är det möjligt att använda en särdragsanalys (se Ingo 2007:90). Vid en generalisering innehar
måltextens element färre av de särdrag som källtextens element har.
4.1.2.5 Ersättning
Vid strategin ersättning handlar det om att översättaren byter ut ett kulturspecifikt element i källtexten mot ett annat element i måltexten (se Pedersen
2007:141–148). Det kan röra sig om en kulturell ersättning där översättaren ersätter ett kulturellt element med ett annat. Översättaren kan också välja
att använda en parafras där det kulturspecifika elementets betydelse framgår.
Denna strategi kallar jag ersättning-parafras. Det kan även röra sig om att
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översättaren byter ut det problematiska elementet och istället förklarar (ersättning-förklaring) vad det rör sig om. Nedan ger jag några exempel på de
tre olika typerna av ersättning.
Kulturell ersättning: I have come forty miles to see you. (Fingersmith, s.
18) → Jag har rest sju mil för att träffa dig (Ficktjuven, s. 24). I exemplet
ovan ersätts det engelska miles med det längdmått som används i svenskan,
nämligen mil. Det handlar alltså om en kulturell ersättning. Det är inte det
exakta avståndet som är intressant och därför kan strategin betraktas som en
kulturell ersättning, men i verkligheten är det också en generalisering, eftersom fyrtio miles är en avrundad distans som är kortare än sju mil.115
Ersättning-parafras: God didn’t get an A for you (Olive Kitteridge, s.
14) → Det var ikke Gud der skaffede dig din topkarakter (Olive Kitteridge,
s. 25). I exemplet används en parafras för att översätta ett betyg från det
amerikanska utbildningssystemet. Betydelsen är i stort sett oförändrad, men
översättningen är en parafras, alltså en omformulering av källtexten. Denna
strategi finns inte i Pedersen (2007), men däremot i Pedersen (2005).
Ersättning-förklaring: […] il m’a demandé s’il pouvait noter ma formule sur son moleskine. (s. 207) → […] han spurte om han kunne få skrive
ned min formulering i den skinninnbundne notisboken sin (Pinnsvinets
eleganse, s. 172). I exemplet ovan ersätter Jensen det kommersiella namnet
moleskine med en förklaring av fenomenet.
4.1.2.6 Utelämning
Vid en utelämning stryks hela det kulturspecifika elementet. Pedersen
(2007:148) förklarar strategin som ”replacing the ST ECR with nothing”.
Strategin innebär ingen typ av översättning, men är en strategi som kan visa
vad översättaren bedömer som viktigt eller mindre viktigt för romanen som
helhet. Strategin torde säga något om översättarens prioriteringar och var det
kan anses vara värt att lägga ner energi på att översätta ett kulturspecifikt
element och var ett element kan strykas utan att det får några större konsekvenser. I L’élégance du hérisson nämner Paloma varumärket Javel: Il y a
des gens qui se suicident en se jetant par la fenêtre du quatrième étage ou
bien en avalant de la Javel ou encore se pendant ! (s. 23) och detta varumärkesnamn utelämnas i den danska översättningen: Der er folk som begår
selvmord ved at kaste sig ud fra fjerde sal eller sågar ved at hænge sig!
(Pindsvinets elegance, s. 23). Att man kan dricka Javel är helt utelämnat i
den danska måltexten. I exemplet är också la fenêtre utelämnat i den danska
texten, men detta är inget kulturspecifikt element och analyseras inte närmare.
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När exempelvis amerikanska feet görs om till meter ser Pedersen (2007:149) detta som en
officiell ekvivalent (se 4.1.2.7), eftersom det finns ett officiellt beslut att detta är den enhet
som används i Skandinavien. I den här avhandlingen kategoriserar jag en sådan översättning
som en kulturell ersättning eftersom romanerna utspelar sig i olika tidsepoker. Fingersmith
utspelar sig under 1800-talet då metersystemet inte officiellt var infört i Sverige.
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4.1.2.7 Officiell ekvivalent
Pedersen (2007:149) menar att en officiell ekvivalent skiljer sig från de
övriga strategierna i och med att den snarare är administrativ än lingvistisk.
Han menar att om det finns ett (mer eller mindre) officiellt beslut om en
officiell ekvivalent så finns det en färdig lösning för översättaren. I den här
avhandlingen kommer jag till exempel att kategorisera bruket av redan existerande översättningar vid översättningen av citerade verk eller sånger som
officiella ekvivalenter. När Renée citerar Husserl: « Les problèmes constitutifs de l’ego transcendantal » (s. 64–65) och Stjernfelt översätter detta
med Bundgårds översättning av Husserl: „Udfoldelse af de konstitutive problemer angående det transcendentale ego selv“ (Pindsvinets elegance, s. 62)
är detta ett exempel på en officiell ekvivalent. När det gäller officiella ekvivalenter är det dock ofta så att källtexten inte består av ett speciellt betydande kulturspecifikt element, eftersom graden av främmandeskap är låg –
det finns ju en officiell ekvivalent i målspråket. Som tidigare nämndes kategoriserar jag den officiella ekvivalenten som adekvansinriktad.
4.1.2.8 Översättarbrådska
I en jämförelse av källtext och måltext kan det ibland hända att en viss översättning förvånar. Inom den deskriptiva översättningsvetenskapen gör man
inte normativa utsagor om rätt eller fel. Jag kommer därför att använda mig
av Gullins (1998:199–200) term översättarbrådska när det förekommer
översättningar som avviker kraftigt från vad man hade kunnat förvänta sig.
Gullin menar att termen är passande, eftersom översättaren ofta måste arbeta
inom snäva tidsramar. Översättarbrådskan är ingen strategi som Pedersen
identifierar och den kommer inte att vara med i de kvantitativa analyserna.

4.1.3 Sammanfattning
De sex huvudkategorier av kulturspecifika element som undersöks är 1) Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar, 2) Valuta och myntenheter, 3) Mått- och
viktenheter, 4) Litteratur och musik, 5) Utbildning och 6) Namn. De strategier jag urskiljer är 1) Överföring, 2) Specificering, 3) Direkt översättning,
4) Generalisering, 5) Specificering, 6) Utelämning och 7) Officiell ekvivalent. När resultaten från de kvantitativa analyserna redovisas i tabeller kommer endast de strategier som finns representerade att anges. Metoden som
används vid analysen av texternas mikronivå kan sammanfattningsvis presenteras i figur 1 som visar både det kronologiska tillvägagångssättet och
målet med de olika stegen i analysen:
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De kulturspecifika elementen 1, 2, 3, 4, 5, 6 och deras översättningsmotsvarigheter är analysenheter och de tolkas som exempel på olika översättningsstrategier, nämligen
↓
översättningsstrategierna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
↓
som därefter delas in i
↓
adekvans- (1, 2, 3, 7) och acceptansinriktade (4, 5, 6) strategier
↓
som visar hur översättarna har gått tillväga (praktik)
Figur 1. Arbetsgången vid analysen av kulturspecifika element.

Ett av studiens syften är att diskutera vad som kunnat påverka översättarna i
översättningsarbetet. Genom att genomföra de olika stegen: identifiera kulturspecifika element, excerpera dem, analysera och etikettera de adekvansinriktade eller acceptansinriktade strategier som använts kan jag alltså uttala
mig om hur översättarna har gått tillväga. Genom att jämföra deras val och
resultaten från intervjuerna (se 4.2 nedan) samt från de redan givna förutsättningarna att det rör sig om översättning av skönlitteratur i ett öppet system, kan jag få indikationer om vad som kan ha påverkat översättarna i
deras praktik.
Om figur 1 ovan är det nödvändigt att påpeka att det är att hårdra det en
aning att se strategierna som antingen helt adekvansinriktade eller acceptansinriktade. Även inom strategierna finns det grader av adekvans- och acceptansinriktning och detta är viktigt att vara medveten om i de kommande analyserna.

4.2 Intervjuer
Under hösten 2012 genomförde jag intervjuer med översättarna. Intervjufrågorna var indelade i ett antal teman utifrån vilka jag ville studera och jämföra dem med varandra. Dessa teman handlade om process, stil, strategier,
samarbete och hjälpmedel samt påverkande faktorer. Jag valde dessa teman
eftersom de ger en god bild av översättarna och visar på skillnader och likheter i deras sätt att arbeta.
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och renskrevs dagarna efter att de hade gjorts. Intervjuerna skedde i översättarnas hem, som också var
deras arbetsplats. De på förhand formulerade intervjufrågorna återfinns i
bilaga 1. Under intervjuerna ställdes både frågor som var gemensamma för
alla tre översättarna och sådana som var mer individuella. Vid de senare
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kunde det röra sig om spontant uppkomna frågor/följdfrågor. Det handlade
alltså om tämligen halvstrukturerade djupintervjuer där frågorna alltid fanns
till hands, men där både frågorna och intervjuerna fick ”löpa fritt” (jfr Saldanha & O’Brien 2013:172–173). De mer individuella frågorna individanpassades till viss del med tanke på de översättarspecifika fenomen som jag
hade funnit i översättarnas måltextproduktioner och som jag gärna ville veta
mer om. Översättarna hade inte fått reda på frågorna i förväg och det skall
nämnas att detta naturligtvis kan ha påverkat svaren, eftersom det behövs tid
för att tänka efter. När det gäller etiska överväganden har översättarna på
grund av studiens art inte kunnat vara anonyma och det skall framhållas att
detta kan ha påverkat intervjusvaren. Det är troligt att översättarna inte väljer
att berätta om sådant som kan framställa andra eller dem själva i dålig dager.
En av de stora fördelarna med intervju som metod är att forskaren får tillgång till en persons tankar och åsikter om ett specifikt ämne, något som kan
vara svårt att observera på annat sätt. I den här studien anser jag att det
främst finns fördelar med att använda intervju som metod. Att bygga hela
den här studien på översättarintervjuerna anser jag dock inte vara tillräckligt
eftersom översättarna av naturliga skäl inte alltid har en helt ”objektiv” bild
av sin verksamhet (jfr Mossop 2000:41). Det är dessutom svårt för översättarna att rekonstruera en specifik översättningssituation i minnet (jfr Toury
2012:213). Jag ser alltså inte på intervjuerna som någon ”absolut sanning”.
Översättarnas utsagor ger dock en värdefull insikt i hur översättarna som
praktiker uppfattar det fält där de är verksamma.

4.3 Några kritiska anmärkningar
Som tidigare nämnts är Igelkottens elegans översatt av två olika översättare,
nämligen Marianne Öjerskog och Helén Enqvist. Renées kapitel är översatta
av Öjerskog och Palomas kapitel är översatta av Enqvist. Jag har dessvärre
inte haft möjlighet att intervjua Enqvist. Jag har därför endast intervjuat Marianne Öjerskog och endast inkluderat henne i analysen av översättningarna
av det angloamerikanska materialet. Som tidigare nämnts finns ändå delar av
Enqvists partier inkluderade i kapitel 6. I Axelsson (2011) hade jag emailkontakt med Enqvist och jag använder en del av denna information vid
vissa tillfällen i den här avhandlingen.
Jag har hanterat ”problemet” med att det finns två översättare genom att i
de kvantitativa analyserna först redovisa Öjerskogs och Enqvists strategier
tillsammans och därefter isolera dem och ange om, och i så fall hur, deras
val av strategier skiljer sig åt. Enqvists exempel har även inkluderats i den
kvalitativa analysen och där har jag alltid markerat vems översättning som
diskuteras.
Öjerskogs utrymme i kapitel 6 är större än Enqvists och detta speglar
också romanen som helhet. Renées kapitel är fler än Palomas och utgör cirka
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två tredjedelar av romanen. Jämfört med Stjernfelt och Jensen blir Öjerskogs
utrymme mindre i L’élégance du hérisson, men detta kan till viss del kompenseras av att Fingersmith är nästan dubbelt så lång som Gilead och Olive
Kitteridge.
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5 Översättarnas praktik

I detta kapitel undersöker jag hur översättarna beskriver sin praktik och vilka
likheter och skillnader som finns i dessa beskrivningar. Nedan jämför jag
översättarna utifrån de olika temana process, stil, strategi, samarbete och
hjälpmedel samt påverkande faktorer. Jag har valt dessa fem aspekter, eftersom de ger en god beskrivning av översättarnas praktik. De fem aspekterna överlappar naturligtvis till viss del, men detta torde inte vara ett problem,
eftersom huvudsyftet med det här kapitlet är att brett kunna jämföra de tre
översättarna. Översättarnas utrymme i de lika delkapitlen nedan kan variera,
vilket beror på hur utförligt de svarade på olika frågor. I kapitel 5 kommer
Jensen att presenteras först, därefter Öjerskog och så Stjernfelt. I texten markerar jag övergångarna mellan dessa stycken med översättarnas namn i fetstil.

5.1 Process
Jag jämför översättarnas olika arbetssätt med utgångspunkt i hur de griper
sig an och organiserar själva översättandet. Hur lika eller olika är de tre
översättarna i det här avseendet? Nedan beskriver jag kortfattat de tre översättarnas så kallade processprofiler med hjälp av ett schema som jag har
hämtat från den kognitiva grenen av översättningsvetenskapen.
Englund Dimitrova116 har enligt Chandlers (1993) och Mossops (2000:44)
modell konstruerat ett schema där olika processprofiler illustreras:

116

Hennes schema finns inte publicerat någonstans, men det är hennes svenska termer som
används. Jag har hämtat de svenska termerna från en av hennes power point-presentationer
som jag har fått tillgång till och tillåtelse att använda.
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Tablå 4. Processer vid översättande (Englund Dimitrova efter Mossop 2000)
Processprofil

Planering före
skrivfasen

Arkitekt

Mycket omfattande

Murare

Omfattande
Inte så mycket, men
viss planering, idéer
etc.
Inte så mycket

Oljemålare
Akvarellmålare

Revideringar under
skrivfasen
Inte påfallande
många
Relativt mycket –
varje mening så
färdig som möjligt
En hel del
Inte så många

Revideringar efter
skrivfasen
Inte påfallande
många
Ganska få
Många, en stor del av
revideringarna sparas
till denna fas
Få eller inga

Mossop och Englund Dimitrova urskiljer tre olika faser i en översättares
arbete med utgångspunkt i om de planerar sin översättning före skrivfasen
och när och om de reviderar sina översättningar. De tre faserna är ”planering
före skrivfasen”, ”revideringar under skrivfasen” och ”revideringar efter
skrivfasen”. Med utgångspunkt i de olika faserna i tablå 4 kan fyra olika
processprofiler urskiljas. De olika profilerna känns igen från allmän forskning om skrivprocessen (se Chandler 1993), men här har de överförts för att
beskriva en översättningsprocess.
En arkitekt gör så grundlig efterforskning före skrivfasen att vederbörande efter denna fas inte gör fler revideringar i texten. En murare fördelar
jobbet jämnare och gör en hel del revideringar under skrivfasen. En oljemålare sparar en stor del av sina revideringar till efter skrivfasen och akvarellmålaren är en översättare som varken planerar eller reviderar i någon
större utsträckning, utan gör allt ”perfekt” från början (Englund Dimitrova,
Mossop 2000:40).
Under intervjuerna bad jag översättarna om att med utgångspunkt i schemat i tablå 4 försöka välja den processprofil som beskrev dem bäst. I samband med att vi behandlade deras översättningsprocesser talade vi även om
deras arbetstakt i form av ungefärligt antal översatta romaner per år. Det
skall nämnas att denna fråga enbart ställdes till Öjerskog och Stjernfelt. Det
var en fråga vars relevans jag insåg först efter intervjun med Jensen, den
intervju som gjordes först.
Jensen menar att hans processprofil varierar från roman till roman, men
att han främst skulle beskriva sig som en blandning mellan arkitekt och murare och kanske också oljemålare:
Kjell Olaf Jensen: Det vil selvfølgelig variere fra bok til bok, men den siste
kategorien (akvarellmålare) passer ganske dårlig. ”Revideringar efter
skrivfasen” – skjer stort sett i forbindelse med forlagets manusvask. De
gjennomgår manuskriptet og sender det tilbake med forslag på rettelser. Så
tar jeg stilling til de forslagene. Det kan variere i omfang, men det er jo
revideringer som jeg har fått idéer til utenfra i så fall. Ellers hva det gjelder
egne…nei, jeg setter meg ikke ned å reviderer utenom det.
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Marcus Axelsson: Det varierar. Så du skulle alltså ha svårt att placera dig
som att ”jag är den här typen?”
Kjell Olaf Jensen: Ja, for så vidt, men man kan jo si at det veksler mellom
kategoriene arkitekt och murare og kanskje og oljemålare hvis du inkluderer
de gjennomganger som da blir initiert av forlaget.

Under intervjun berättade Jensen också att det är vanligare att han läser
boken som han översätter samtidigt som han översätter den än att han läser
igenom den före ett översättningsprojekt, men han beskriver sig ändå till viss
del som en arkitekt.117 Han nämner att ”hvis det på side 117 viser seg at det
uttrykket jeg hadde brukt på side 15 var galt”, är det inte några problem att
gå tillbaka och rätta till det som har blivit felaktigt. Jensens revideringar efter
skrivfasen görs nästan enbart efter förlagens förslag på sådana. Om man
räknar med dessa revideringar är han en oljemålare, men inte annars. Han
nämner också i intervjun att han aldrig har träffat på en översättare av typen
akvarellmålare i sitt liv och undrar om de existerar överhuvudtaget.
Under intervjun frågade jag inte Jensen hur mycket han hade översatt,
men enligt en något förlegad information på Norsk Oversetterforenings hemsida118 tycks det variera mellan två och sex verk per år.
Öjerskog uppehöll sig ganska länge vid schemat med processprofilerna
och gav med utgångspunkt i detta konkreta exempel från sin översättarkarriär. Hon påstod att det inte handlade om så mycket planering före skrivfasen:
Marianne Öjerskog: Planering före skrivfasen är egentligen inte så mycket,
men viss planering. Alltså tankemaskinen går i gång då faktiskt måste jag
säga. Den är inte omfattande och den är inte mycket omfattande.

Men efter att vi hade pratat ett tag visade det sig dock att det handlade om ett
ganska omfattande planeringsarbete:
Marianne Öjerskog: Jag kan hinna gå till biblioteket och låna lite böcker om
jag vet att jag måste vara stridsflygare till exempel, som jag har varit i en bok.
Då kan jag börja låna böcker och se vad jag hittar.

Under skrivfasen beskrev hon sig som en oljemålare och hon visade Fingersmith-exemplaret som hon hade använt när hon översatte romanen och hur
hon där hade gjort många anteckningar, sidhänvisningar, understrykningar
och kommentarer, vilka hon nämnde var gjorda både före och under skrivfasen. Dessutom visade hon tjocka buntar papper som hon hade använt för
olika översättningsuppdrag. Dessa buntar bestod av dokument, utskrifter och
117

I Jensens fall händer det att han föreslår för förlaget att en roman bör översättas och då är
det troligt att han redan har läst boken ifråga.
118
Se ˂http://oversetterforeningen.no/m/webmedlem/client.php?do=get Production&s=1&medl_nr=118˃ [Tillgänglig 2014-10-24].
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referenstexter som hon hade använt före och under översättningsarbetet. Hon
har alltid anteckningsblock bredvid sig och tror att hon kanske har producerat mer anteckningar än översatt text när hon väl är färdig. Hon nämnde
också att hon agerar som en murare under skrivfasen och vill ha så många
meningar så färdiga som möjligt. Efter denna fas skriver hon om i stort sett
hela översättningen, men detta sker efter att hon har skickat in en version till
förlaget och fått kommentarer från redaktörer och språkgranskare. Hon berättar för dem att hon kommer att skriva om i stort sett hela översättningen
och att de brukar ta det ganska bra. Jag tolkar utsagan som om hon hade varit
en oljemålare även om hon inte hade fått särskilt många revideringsförslag
från förlaget.
Att döma av Öjerskogs beskrivning av de olika faserna skulle hon kunna
kategoriseras som allt utom akvarellmålare. Hon tycks vara arkitekt i planeringsfasen, murare under skrivfasen och oljemålare under revideringsfasen.
När det gäller Öjerskogs process skall det slutligen också nämnas att hon
översätter i snitt två romaner om året.
Stjernfelt kunde inte se att hon passade in som en specifik processprofil,
utan hon ville istället välja profil utifrån vilken fas av arbetet hon befann sig
i:
Agnete Stjernfelt: Så da er jeg akvarelmaler. Jeg planlægger ikke før
skrivefasen. Stort set… Jeg stiller mig nogle ganske få spørgsmål ved
gennemlæsningen af bogen, men jeg tillader mig først og fremmest at synke
ned i bogen og opleve den når jeg læser den, uden at – det er klart at jeg
stiller mig nogle spørgsmål, altså at jeg tænker mig at: wow, dette bliver
svært, eller hvordan gør man her – men jeg glemmer dem altid og går hurtigt
videre. Jeg vil helst opleve bogen. Det er den eneste gang man virkelig
oplever bogen det er når man læser den inden man går igang med den og det
er en oplevelse jeg gerne vil have så hel som muligt […]. Så jeg er bestemt
akvarelmaler hvad angår planlægning før skrivefasen. Revideringer under
skrivefasen: Nej, jeg har ikke så mange revideringer under skrivefasen. Da er
jeg stadig akvarelmaler. Revideringer efter skrivefasen, da er jeg oliemaler,
der har jeg mange. Altså jeg skriver det hele igennem en gang til. Der er
næsten ikke en sætning jeg ikke er inde og piller i.
Marcus Axelsson: Ok, du gör om…?
Agnete Stjernfelt: Det er meget sjældent at jeg ikke piller ved stort set alt
bagefter. Før og under er jeg akvarelmaler, men når det kommer efter
skrivefasen så er jeg oliemaler. Så sidder jeg og piller og pudser og som sagt:
Det er meget sjældent der er en setning der ikke lige på en eller anden måde
skal…

Stjernfelt beskriver sig alltså som en akvarellmålare trots att hon läser igenom romanen innan hon börjar översätta den. Hon nämner dock att hon inte
kommer ihåg de problem hon tycker sig se under genomläsningen och det
skulle möjligen kategorisera henne som en akvarellmålare enligt Englund
Dimitrovas schema. För henne är den första genomläsningen mer som ett
nöje än ett arbete. Genomläsningen, berättar Stjernfelt, är den som avgör om
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hon kommer att ta sig an uppdraget eller inte. Om det är en roman som inte
passar henne tar hon inte uppdraget, eftersom hon tror att hon då kanske inte
kan utföra ett gott arbete.
När hon väl påbörjar skrivfasen är processen enkel. Hon beskriver det
som att hon öppnar ett worddokument och börjar på sida ett. Även under
skrivfasen beskriver hon sig som en akvarellmålare, men däremot inte efter
själva skrivfasen. Då ser hon sig själv som en oljemålare. När det gäller processen kan man också konstatera att Stjernfelt är en snabb översättare. Hon
nämnde i intervjun hur hon hade fått i uppdrag att översätta J. K. Rowlings
Casual Vacancy på två veckor. Hon har sedan 2008 i genomsnitt översatt
mellan sex och sju romaner om året, vilket är överlägset mest av de tre översättarna. Detta ligger i linje med hennes beskrivning av sig själv som en akvarellmålare i planeringsstadiet.

5.2 Stil
Efter att ha jämfört översättarnas beskrivningar av översättningsprocessen är
det intressant att jämföra dem vad gäller personlig stil. Vad översättarna
lägger i ordet stil kan skilja sig åt mellan de tre och det är viktigt att vara
medveten om detta i jämförelsen nedan. Jag frågade dem ”Tror du/vet du
med dig om du har några specifika ord, uttryck, konstruktioner eller språkliga drag när du skriver och översätter som är typiska för dig? Brukar du
tänka på dessa språkliga preferenser när du översätter?” I samband med
denna fråga kom vi även in på källtextens och måltextens stil.
När det gäller stil sade Jensen att denna varierar från verk till verk, men
att han vill behålla ”stemningen, karakteren til den som snakker, og stilnivå”.
Han försöker vara uppmärksam både på stilen i källtexten och sin egen stil.
Han nämner att han någon gång kanske halkar ur romanens stil och att detta i
så fall brukar visa sig när han får tillbaka manus efter redaktionell genomgång. När det gäller stil är Jensen också mycket medveten om ”anglifieringen” av norskan och alla de uttryck som lätt direktöversätts från engelska.
Han anser också att det är viktigt att vara medveten om strukturella skillnader mellan de olika språken. Sin egen stil beskriver han annars som ett konservativt bokmål.
När det gäller stil frågade jag också översättarna om de upplevde någon
skillnad på att översätta manliga eller kvinnliga romanfigurer eller författare.
Jensen svarade att han själv aldrig har upplevt någon större skillnad i detta
avseende, men utesluter inte att det kan finnas de översättare som gör det.
Enligt honom handlar det istället om att det är mer problematiskt att översätta romaner och romangestalter vilkas personlighet ligger långt ifrån hans
egen. Han beskriver att det var ”latterlig” när han själv satt och översatte
Jason Bourne-böckerna och också någon roman av Dan Brown. Han nämner
att de böckerna fick ”rosende anmeldelser” och att det ju då visade sig att det
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var bra översättningar där han lyckats med stilen, trots att han inte var speciellt förtjust i dem.
Jensen tycker mest om att översätta romaner, men han arbetar också tidvis
med andra genrer. Han menar att man lever sig in mycket mer i en roman
och att det är mycket lättare att hitta rätt stilnivå när man blir fångad av texten. Då känner man intuitivt vad som är det rätta i en viss del av texten eller
för en viss romangestalt. Till exempel nämner Jensen att påven aldrig skulle
komma in genom dörren och säga ”hei folkens!”.
Om sin stil och sitt språk sade Öjerskog att hon är fast i sin egen språkvärld: ”Man har en viss ålder, man har en viss uppväxt, uppfostran, man
umgås i vissa kretsar”. På så vis kan hon tycka att hennes språk är begränsat.
Hon tycker inte att det vore bra om en läsare såg att det var hon som hade
översatt ett specifikt verk, men hon tror att fallet kan vara att hennes stil
syns. Hon nämnde under intervjun att hennes dotter hade sagt att ”jag tycker
bättre om den här boken, för det märks inte att det är du, mamma”, en kommentar som hon tyckte var bra eftersom den visade att hon hade lyckats med
att frigöra sig från sin egen stil. Eftersom Öjerskog är så medveten om sitt
eget språk försöker hon hålla sig ”neutral”, när hon översätter, men samtidigt
associerar hon ofta romanfigurers språk till personer med liknande karaktär
som hon själv känner, och hon låter sig inspireras av deras sätt att tala. Hon
berättade också att hon försöker ”vara” personen för att kunna tala som personen. I delkapitel 5.1 nämnde jag till exempel hur Öjerskog beskrev att hon
vid ett tillfälle skulle vara stridsflygare.
När det gäller källtextens stil nämnde Öjerskog att hon inte vill att källspråkets syntax skall skina igenom för mycket. Det som står på idiomatisk
franska i källtexten vill hon skall stå på idiomatisk svenska i måltexten. Hon
tycker inte att det skall synas att romanen egentligen är skriven på ett annat
språk.
Öjerskog tycker inte att det är någon skillnad på att översätta kvinnor och
män, utan menar att det är lika svårt att översätta ”alltifrån stridsflygare och
ungdomsgäng till gamla tanter och farbröder”. En av de största stilmässiga
utmaningarna menar hon är att få språket att låta trovärdigt för alla dessa
romangestalter. Hon nämner att det till exempel inte är naturligt för henne att
säga att hon ”är hemma och chillar”, men att det kan vara naturligt för någon
av romanfigurerna och att man då får ta reda på vilken stil som passar.
Under intervjun nämnde Stjernfelt att hon vet att hon blir anlitad av vissa
förlag för att de känner till hennes stil, och för att de vet vad de får för typ av
översättare och översättning. Hon tror dock inte att hennes vänner skulle
kunna se att det är just hon som har översatt en viss roman. Stjernfelt ser på
att översätta stil som att kasta upp papperen i luften och att sedan få dem att
landa igen på danska. Hon vinnlägger sig om att inte låta den engelska syntaxen ”ligge og knirke” i den danska översättningen. Hon tycker själv att det
är störande när hon läser andra översättningar där källspråkets syntax kan
skönjas. Hon tror att metaforen om att kasta upp papperen i luften hjälper
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henne att frigöra sig från källtextens syntax. Hon vill att källtextens mening,
språkton och det språkliga universumet skall återuppstå på danska, men hon
vill frigöra sig från källtextens tryckta mening. Om det finns något som är
speciellt stilistiskt framträdande i texten skall dock detta behållas på något
sätt menar hon.
Stjernfelt beskriver sig själv som ”et skønhedselskende menneske” och
hon vill att måltexten skall bli så vacker som möjligt på danska. Hon tycker
om att samla på ord och uttryck som hon kan använda i sina översättningar
och liknar sitt ordsamlande vid ett fjärilssamlande. Om någon av hennes
vänner skulle kunna känna igen hennes stil i en översättning tror hon att det
skulle handla om sådana speciella ord som skizoid eller båtnakke. Stjernfelt
vill variera språket och använda det danska utbud av varianter som finns av
ett ord eller uttryck. Hon ser en spännande utmaning i att försöka översätta
svordomar och tycker att det är svårt, eftersom danskan har importerat så
många svordomar direkt från engelskan. Hon tror att hennes sätt att variera,
speciellt den engelska svordomen fuck med danska svordomar skulle kunna
vara ett spår av hennes stil som man kan finna i måltexten. Hon tycker att det
blir gammalmodigt att låta romanfigurerna utbrista i uttryck som kors eller
milde himmel och menar att hon har ett uppdrag att hålla danskan levande
och att det är hennes moraliska uppdrag att se till att danskan är i ständig
växt och förändring samt att rädda danskan från anglifieringen.
Ett annat stilmässigt drag som hon tror kan vara typiskt för henne är humor och underfundigheter i måltexten. Att källtexten innehåller humor är
redan det ett kriterium för att hon överhuvudtaget skall ta sig an ett uppdrag.
I Pindsvinets elegance fick hon i recensioner mycket beröm för språket som
sprudlade av kvickheter och charm. I samband med detta kan det också
nämnas att Stjernfelt är mycket nöjd med de flesta översättningar hon har
gjort, utom några svenska deckare i början av karriären
Stjernfelt tycker inte att det är någon skillnad på att översätta kvinnliga eller manliga romanfigurer och hon tror heller inte att det finns någon stilmässig skillnad på manliga eller kvinnliga översättare. Hon menar att hon
kan identifiera sig med både manliga och kvinnliga romanfigurer när hon
översätter.

5.3 Strategier
Under intervjuerna frågade jag översättarna om de arbetade efter någon
medveten strategi eller filosofi. Jag ställde också frågan om vad de tyckte var
speciellt svårt att översätta och hur de ställde sig till att använda fotnoter.
Jensen nämnde att hans strategier kan variera beroende på vilket språk
han översätter från. Han tycker att det är lättast att översätta från danska och
svenska, eftersom dessa språk är så lika norskan. I engelskan har han som
strategi att dela upp långa meningar och ersätta participkonstruktioner med
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bisatser. När han översätter från franska beskriver han det som att man måste
”ta ned hele setningen og bygge fullstendig om på den og helt enkelt lage
den på nytt igjen”. Att översätta från tyska ser han som att leta sig igenom
avsnitt för avsnitt för att hitta verbet för att senare kunna ta reda på vad som
egentligen menas. Detta är hans översättningsstrategi när det handlar om
relativt oproblematiska passager, och de strategier han nämner ligger närmast på ett syntaktiskt plan.
Jensen säger att han måste finna andra strategier när han inte automatiskt
kan översätta till konservativt bokmål. Han nämner att det är ”forskjell på
hvordan en fjortenåring i et slumstrøk i Alger og hvordan en 70 år gammel
grevinne i Paris uttaler seg”. De skillnaderna framgår av källtexten och han
menar att de då också bör göra det i måltexten. Han har inte funnit någon
universell lösning på detta problem, men för det mesta har han försökt att
experimentera med olika norska dialekter med större eller mindre framgång,
oftast med mindre framgång tillägger han. I Pinnsvinets eleganse förekommer det att några ungdomar talar Oslo-Øst-dialekt och han menar att
detta var en strategi som fungerade ganska bra. Han menar att det var en
mycket bättre lösning än om de hade börjat tala engelska eller nordnorsk
eller något annat.
När jag frågade honom om han hade en övergripande översättningsstrategi eller filosofi svarade han att detta i så fall är ”troskapsforpliktelsen mot
forfatteren. Man har forpliktelser til å gjengi den romanen”. Samtidigt menar
han inte att detta betyder att man måste vara läsarfrånvänd:
Kjell Olaf Jensen: Resultatet skal jo selvfølgelig være den samme romanen
og den skal gi en norsk leser den samme følelsen, den samme opplevelsen, de
samme reaksjonene som originalen ville ha gitt en fransk leser. Samtidig skal
man ikke gi inntrykk av at det her er en norsk roman.

Han nämner också att han kan göra tillägg i texten för att underlätta för läsaren, men om det kan betraktas som ett ”svik” mot författaren gör han det
inte. Han nämner också att han inte vill ge läsarna intrycket av att de läser en
norsk roman. Han kommer in på att det har funnits situationer då han har fått
använda en mer målspråksorienterad strategi för att lösa ett problem. Han
översatte till exempel William Kennedys roman Iron weed med Jerngress
istället för det faktamässigt korrekta svartknoppurt, eftersom ingen i Norge
känner till denna växt. Han skulle dock aldrig gå så långt som att byta ut
Gare de l’Est mot Østbanehallen eller något liknande. Han menar att man
skall försöka återge källtexten så troget som möjligt, men att detta kan tolkas
på olika sätt. Trogenhet betyder alltså inte nödvändigtvis att följa källtextens
ordalydelse mening för mening, utan att man kan behöva ändra på ordalydelsen för att bevara viktiga egenskaper i texten. Stämningen, karaktären på
personen som talar och stilnivån är viktiga att rätta sig efter när man översätter menar han.
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När jag frågade Jensen om han använde fotnoter eller översättarens anmärkning svarade han att man bör försöka undvika dem eftersom de bryter
fiktionen mellan läsaren och romanen. Det förekommer en fotnot i Pinnsvinets eleganse där Jensen förklarar vad namnet Gégene betyder och han menar att det i just det fallet var nödvändigt med en fotnot så att läsaren inte
skulle missa något. Annars tycker han att det är bäst att försöka smyga in en
liten förklaring i texten. Han skulle dock kunna använda fotnoter om det var
i stil med romanen i övrigt.
Under intervjun frågade jag Öjerskog vad hon tyckte var det viktigaste
när hon översatte. Var det läsarens förståelse och upplevelse av källtexten,
eller var det att vara trogen mot författaren? Hon sade att hon hade fått frågan tidigare och att hon då spontant ville säga läsaren, men att det är något
som hon sedan har tänkt vidare på. Egentligen vill hon att översättning skall
vara enkelt och ”att det som står på franska i källtexten skall stå där på
svenska i måltexten”. Om den franska läsaren skrattar vill hon att den
svenska läsaren också skall skratta och så vidare. Samtidigt vill hon vara
författaren obrottsligt trogen. I intervjun tog Öjerskog upp ett intressant perspektiv på hur man kan tolka det att vara författaren trogen. Hon berättade
om när hon hade fått i uppdrag att översätta en roman där författaren hade
varit slapp och ouppmärksam och detta hade resulterat i att språket hade
blivit torftigt. Hon beskrev hur hon då ”hade fallit för frestelsen” att förbättra
språket och därmed också göra författaren en tjänst. I ET and the Green Planet var till exempel speciellt anföringsverben så enformiga att hon fick gripa
in. Detta beskriver hon dock som ganska sällan förekommande och hon signalerar en ödmjuk attityd genom att ta på sig skulden med uttrycket ”fallit
för frestelsen”. Hon berättade också att hon aldrig skulle gå in och ”pilla på
texten” om det gällde till exempel Sarah Waters eller Muriel Barbery eller
någon liknande författare.
I slutändan visar det sig att Öjerskog inte vet vem hon är mest trogen när
hon översätter. Öjerskog menar, liksom Jensen, att det att vara trogen författaren inte nödvändigtvis behöver innebära att man språkligt ligger nära källtexten:
Marianne Öjerskog: Nej, jag vill vara absolut obrottsligt trogen mot författaren, men det innebär ju att man är väldigt otrogen höll jag på att säga. Att
man får göra om väldigt mycket för att nå dit. Så det ser ju inte ut som att jag
har översatt särskilt ordagrant, utan det är så jag uppfattar vad författaren säger eller vill ha sagt eller vad som står där och vad som står mellan raderna
och vilka associationer det väcker, men det väcker ju fortfarande associationer i mitt huvud såsom jag läser boken och så som jag vill att den skall stå på
svenska. Så jag vet inte riktigt… bryr jag mig mest om författaren eller bryr
jag mig mest om läsaren? Jag vet inte.
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Öjerskog är tveksam när hon skall säga vad hon är för typ av översättare och
det framgår att hon verkar reflektera en hel del över vad det innebär att vara
trogen författaren.
Öjerskog berättar även att hon medvetet använder kompensation som en
strategi. När något går förlorat på ett ställe i texten försöker hon kompensera
det på ett annat ställe. Hon beskriver texten som ett bygge där alla bitar
måste finnas på plats. Hon tror att hennes medvetenhet om kompensationer
kom från när hon översatte serier och saker och ting gick förlorade, men som
hon två sidor senare lyckades kompensera. Hon såg framför sig en recensent
som satt med en rödpenna och pekade och sade ”det står inte så där”. Hon
kände att hon var tvungen att förklara för denna att det rörde sig om ett ställe
där hon hade lyckats kompensera för en förlust på ett annat ställe i texten.
Också till Öjerskog ställde jag frågan om vad hon tyckte om fotnoter och
översättarens anmärkning och svaret liknande i viss utsträckning Jensens.
Även hon undviker fotnoter om det inte är så att det finns fotnoter i källtexten eller om källtexten är ett mycket vetenskapligt verk. Hon uttrycker det
som att hon till varje pris vill försöka lösa problemet i texten: ”Jag skulle
inte vilja skriva ʼoöversättlig ordlekʼ och ʼegentligen är Grevisse en grammatikʼ och ʼegentligen står det så här i originaletʼ. […] Jag skulle undvika
det till varje pris om inte romanen har sådant. […] För då tycker inte jag att
jag har gjort mitt jobb.”
Vid tidpunkten för intervjun var Stjernfelt i färd med att översätta en roman av den irländska författaren Tana French. Hon berättade att ett av de
svåraste elementen i just den romanen var att översätta titlar och tilltal. Hon
hade problem med när det skulle vara du och när det skulle vara De (se
7.1.3). Hon tyckte att det var särskilt problematiskt att veta hur hon skulle
göra i måltexten när personer som använder titel och efternamn i boken beter
sig som om de vore du med varandra. Hon nämner att hon inte har en universell strategi för att lösa detta problem, utan att hon får finna olika typer av
lösningar.
En målsättning som hon nämner som en ledstjärna under översättningsarbetet är att inte lämna läsaren i sticket. När hon översatte deckarna av
Jean-Christophe Grangé till danska förekom det till exempel många förkortningar, och sådana fenomen ser hon alltid till att översätta på något förståeligt sätt för att läsaren skall hänga med. Hon säger att det är ovanligt att hon
använder källspråkets uttryck när det handlar om kulturspecifika element,
utan hon försöker använda ”den danske pendang til det franske begreb”. När
det gäller kända sånger däremot översätter hon dem inte, eftersom de ju inte
sjunger Lille Peter Edderkop utan de sjunger något annat, nämligen något
som är en institution inom den engelska källspråkskulturen. Mindre kända
sånger kan hon däremot översätta.
Jag frågade Stjernfelt om hon trodde att det fanns någon typisk översättarstrategi eller översättarfilosofi i Skandinavien, men hon trodde inte att så var
fallet. Hon trodde dock att det globalt finns två översättarfilosofier som båda
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kan vara lika riktiga. Den första är en källtexttrogen översättarfilosofi där
läsarna gott kan veta att de läser en översatt bok. Den andra filosofin är den
som Stjernfelt själv menar att hon företräder, nämligen den att en översättning skall låta så bra på målspråket som möjligt. Hon nämner dock samtidigt
att hon inte skulle gå så långt som att förflytta L’élégance du hérisson till
Østerport eller något liknande. En strategi som hon tror knyter samman alla
översättare är kärleken till språket och en vilja att göra det bästa för det.
När det gäller fotnoter och översättarens anmärkning sade Stjernfelt att
hon tyckte mycket om fotnoter, men att hon inte vågade använda dem
längre:
Agnete Stjernfelt: Jeg brugte det meget i starten fordi jeg kan godt lide det
selv. Jeg kan godt lide bøger med oversætterens fodnoter i og jeg synes tit at
det er relevant og interessant, men forlagene bryder sig ikke om det, så nu gør
jeg det ikke længere, eller jeg gør alt hvad jeg kan for at undgå det fordi jeg
har erfaring af at de stryger dem, så jeg bruger ikke tid på den slags – jeg
bruger tid på at integrere noget i teksten der kan have en forklarende effekt.
Nogle gange lægger jeg en eller anden hel sætning ind i teksten som ikke er
der, af forklarende karakter for at undgå at skrive en fodnote. Jeg har erfaring
af at forlagene ikke vil have det. Jeg tror at det skyldes en angst for at når
bogkøberen står hos boghandleren og bladrer i en bog, og hvis de da ser at
der er en fodnote tænker de ”Åh, det er altfor intellektuelt, den skal jeg ikke
have”.

Stjernfelt rättar sig alltså efter förlagens önskemål, eller vad hon tror vara
förlagens önskemål, och hon undviker numera fotnoter som en strategi, trots
att hon egentligen själv tycker om sådana. Hon nämner att strategin att integrera en förklaring i texten också fungerar bra och att det bara är ett annat
sätt att lösa problemet.
Stjernfelt är också medveten om att det finns element som oundvikligen
försvinner i en översättning och hon använder ibland kompensation för att
balansera detta. Hon säger att detta är speciellt tydligt i Pindsvinets elegance
där hon ibland har lagt in ”en lille charmerende drejning” för att kompensera
för de ställen där hon inte har lyckats att översätta en viss passage, ett visst
ord eller ett visst uttryck. Hon säger dock att hennes strategier, både när det
gäller kompensationer och andra strategier, har att göra med vem hon arbetar
för. När hon jobbar för Tiderne Skifter, som utgav Pindsvinets elegance, vet
hon att redaktören inte kommer att sitta med ett finger i måltexten och ett i
källtexten och jämföra. Där kan hon tillåta sig mer friheter och hon vet att
han vill att hon skapar något med liv i på danska. Hon har i Pindsvinets elegance alltså kunnat tillåta sig friheter och nämner att det är den friaste översättning som hon har gjort så här långt:
Agnete Stjernfelt: Det er den mest fri oversættelse jeg nogen sinde har lavet
og det var også den sjoveste. Og jeg synes også selv at det var den mest
vellykkede fordi det er den bog hvor jeg synes at charmen og humoren som

105

gennemsyrer den franske tekst er bedst repræsenterede. Den er blevet ligeså
charmerende og ligeså morsom som den var på fransk og det skyldes den
store frihed jeg har haft, og jeg har haft poetisk frihed også. Altså, et enkelt
sted ved jeg at jeg har lagt en sætning ind der ikke er der i den franske og jeg
ved at resultatet er blevet bedre af det, altså end om jeg ikke havde gjort det.
Så jeg ved at jeg har været loyal over for originalteksten, men på en ganske
anden måde end normalt.

I citatet ovan märks det tydligt att Stjernfelt tycker om att vara ”fri” när hon
översätter och att hon i Pindsvinets elegance också har kunnat göra något
tillägg i texten. Senare i intervjun nämner hon att dessa tillägg mest handlar
om kompensationer för sådant som har fallit bort på andra ställen i översättningen. När det gäller humor i källtexten nämnde Stjernfelt också att man
kan vara lojal mot källtexten på olika sätt. Det att vara fri i sin översättning
kan göra att humorn och charmen i källtexten blir lika väl representerade i
måltexten.

5.4 Samarbete och hjälpmedel
Under temat samarbete och hjälpmedel ställde jag frågor som handlade om
översättarnas samverkan med förlag, experter och andra översättare. Vi talade också om referenstexter, ordböcker och andra hjälpmedel som översättarna använde i sitt arbete.
När det gäller samarbete kan det först och främst nämnas att Jensen har
goda erfarenheter av att översätta i par. I översättarpresentationen i 3.3.1
nämnde jag att han hade mottagit riksmålsprisen för sin översättning av
Kundera. Jensen kan inte tjeckiska själv, men när han översatte tillsammans
med Michael Konupek blev det ett lyckat resultat. Jensen beskriver även sitt
samarbete och samröre med förlagen som tämligen friktionsfritt. Han tycker
att de som jobbar på förlagen är mycket professionella och om det skulle
finnas någon oenighet tycker han att det regleras mycket tydligt i kontraktet
vad som gäller. Något som visar på Jensens goda relationer med förlagen är
att han ofta föreslår för dem att de skall översätta ett eller annat verk som
han har upptäckt. Jensen berättar också att det händer att han kan kontakta
författaren till ett verk om det är något han behöver fråga om och att detta är
ännu vanligare om han känner författaren, vilket händer då och då. Förutom
att kontakta författarna har Jensen under sin tid som översättare också flera
gånger kontaktat andra experter inom olika områden för att lösa specifika
översättningsproblem.
Jensen nämnde att det förekommer en hel del kontakt mellan norska översättare då man pratar om erfarenheter och frågar varandra om översättar- och
översättningsrelaterade ting. Han nämnde att det för hans egen del inte förekommer personlig kontakt med andra skandinaviska översättare i någon
större utsträckning, men att ”det ofte er en hjelp å kunne støtte seg til en
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dansk eller svensk oversettelse, hvis den foreligger, for å se hvordan en
dansk eller en svensk oversetter har løst problemene”. Han har ibland också
fått telefonsamtal från svenska översättare som har frågat om vissa lösningar
som Jensen har valt och liknande ting. Jensen berättade också att han hade
en svensk översättning till hands när han översatte Herta Müllers Heute wäre
ich mir lieber nicht begegnet.
Flera av hans utsagor under intervjun vittnar om en stark och sammanhållen norsk översättarkår. Han berättar om en ”oversetteraksjon” när förläggareföreningen inte ville höja honorarsatserna och hela översättarkåren gick till
aktion. Förlagen ville inte betala för att få manus med revideringar elektroniskt från översättarna och översättarna lämnade då in pappersversioner av
revideringarna som förlagen sedan fick sitta och föra in i dokumentet för
hand. I detta fall var Jensen, tillsammans med många andra översättare,
alltså med om en friktion i samarbetet med förlagen.
Jensen berättar också om sitt arbete i norske PEN och hur detta uppdrag
har varit mycket fruktbart även för hans översättarkarriär. Han nämner att
han fick kontakter som han kunde använda i olika översättningssammanhang
och att han genom sitt översättaryrke hade kontakter som han kunde använda
inom PEN. Jensen fick, som redan nämnts, utmärkelsen Sankt Olavs orden
(ridder av 1. klasse) för sitt arbete i norske PEN. Han sade vid intervjun att
han inte är så begeistrad över sådana utmärkelser, men att det var ett erkännande av att man lade märke till arbetet som bedrevs.
Beträffande hjälpmedel använde Jensen först en gammal ”reiseskrivemaskin” och senare en Facit-Ericsson skrivmaskin. Han har tidigare också
använt diktafon under översättningsarbetet. Han har sett både skrivmaskiners
och datorers utveckling och har haft stor hjälp av dessa under årens lopp.
Internet beskriver han som ett stort hjälpmedel när det kom. Jensen använder
inga så kallade CAT-verktyg (computer aided translation tools) när han
översätter. Hans mest använda hjälpmedel är olika typer av ordböcker och
uppslagsverk. När jag frågade om bibelcitaten i Gilead sade han att det var
”greit å oversette bibelsitat” och att det bara var att kopiera från Bibeln. Han
berättar också att bibelcitat är ganska enkla att ha att göra med, eftersom det
finns så många bibelordböcker där man vid ett uppslagsord kan ta reda på
alla de olika ställen i Bibeln där ett ord förekommer.
Öjerskog har haft uppdrag för både små och stora förlag. Hon tycker att
det är mest sympatiskt att arbeta för små förlag och det är också där som hon
har mest att säga till om. När det gäller Igelkottens elegans arbetade hon för
det lilla förlaget Sekwa, där Enqvist var förläggare, och Öjerskog berättar att
hon där till och med fick ge sin åsikt om omslaget på måltexten. När det
gäller Fingersmith, som är utgiven av ett större förlag, gick dock inte samarbetet helt friktionsfritt och hon beskriver det som ett tillkortakommande både
från hennes och deras sida. Hon var sen med översättningen och upplevde att
förlaget gjorde ändringar utan att fråga henne. Öjerskog menar också att
titeln på den svenska romanen inte riktigt stämde med hennes ansträngningar
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att återge det svåröversatta fingersmith när det förekom i texten. Ficktjuven
beskriver hon av de här anledningarna som den mest ”stressade” av de översättningar hon har gjort. Ungefär samtidigt med denna händelse upplevde
hon också ett problem med ett annat stort förlag som inte kunde öppna hennes diskett. Annars nämner Öjerskog att hon oftast har haft tur som har fått
bra redaktörer på alla förlag. Hon tycker också att de har varit mycket medgörliga när det gäller deadline, i alla fall förr i tiden. När det gäller deadline
nämner Öjerskog att hon aldrig brukar lämna in sina översättningar före
deadline, utan att hon brukar lämna in precis vid deadline eller någon gång
be om mer tid. När det gäller förlagssamarbete nämner Öjerskog slutligen att
hon inte ser sig som en speciellt eftertraktad översättare och hon upplever
inte att hon alltid har uppdrag som väntar.
Beträffande hjälpmedel bör Öjerskogs buntar av referensdokument som
hon använder under översättningsarbetet ännu en gång nämnas. Utöver dessa
använder hon ordböcker, hon går till biblioteket, hon läser böcker och hon
lägger ner mycket tid på att saker och ting skall bli faktamässigt korrekta när
hon översätter. En annan hjälp, eller snarare ett knep, som Öjerskog brukar
använda är tänka på olika referenspersoner vilkas språk hon föreställer sig
när hon skall översätta vissa romanfigurers språk (se 5.2). Hon har sällan en
annan skandinavisk redan existerande måltext till hands när hon översätter,
men hon hade tillgång till den amerikanska översättningen av L’élégance du
hérisson under tiden då hon översatte den. Liksom Jensen använder hon inga
CAT-verktyg.
Som tidigare nämnts hade Enqvist och Öjerskog, tillsammans med flera
andra översättare från andra länder, tillgång till ett google-konto när de översatte L’élégance du hérisson. Där kunde de kommunicera och ställa frågor
både till varandra och till Barbery själv. Hon beskriver detta google-konto
som en välsignelse. Öjerskog nämner att hon för det mesta har kontakt med
författaren i samband med ett översättningsprojekt. Hon tycker dock att hon
är lat som inte tar kontakt vid översättningens början, utan först när hon har
lämnat in manuset och väntar på kommentarerna från förlaget. Hon menar
att det är först då som hon har tid med det. Först sonderar hon terrängen med
författarna och om de verkar vara tillmötesgående och villiga att svara återkommer hon ibland med fler frågor, annars nöjer hon sig med ett par. Hon
nämner att internets intåg har varit en stor hjälp i denna författarkontakt.
Öjerskog har också ett stabilt nätverk av kontakter inom översättarkåren
och hon känner både svenska och utländska översättare. Hon har bland annat
en del norska och danska kollegor som hon byter böcker med ibland. Hon är
medlem i Översättarsektionen, Översättarcentrum och med på Eufemialistan.119 Öjerskog har också rest på översättarseminarier under sin karriär
119

Eufemialistan är en diskussionslista för medlemmar i Översättarsektionen. Där kan översättare via e-mail ventilera problem eller konsultera andra översättare om översättningsrelaterade frågor. Se ˂http://oversattarsektionen.se/mejllistor˃ [Tillgänglig 2016-02-28].
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och har också mottagit stipendier som har möjliggjort sådana resor. Utöver
dessa kontakter har Öjerskog också flera vänner med språkutbildning.
Stjernfelt har ett förflutet inom förlagsbranschen och hon är också mycket lojal mot förlagen. Hon beskriver sitt samarbete med förlagen som ganska
problemfritt. Hon har några gånger tyckt att en del korrekturläsare har missförstått sin uppgift när de har kommit med andra översättningsförslag, men
utöver detta har hon aldrig varit med om några friktioner i samarbetet med
förlagen. När hon arbetar för små förlag rättar hon sig efter deras förslag och
när hon arbetar för större företag diskuterar hon tillsammans med redaktören
fram en passande lösning. Hon vet att de mindre förlagen satsar sina egna
pengar på en roman och att det är viktigt för deras överlevnad att det blir en
bra översättning. Hon arbetar också gärna för Tiderne Skifter även om honoraret inte är så högt, eftersom de ger henne en stor frihet i översättningen.
Inte heller Stjernfelt använder CAT-verktyg när hon översätter och hon
tror att hon är en ganska omodern översättare ur den aspekten. Hon sade att
Google och ordböcker är hennes viktigaste hjälpmedel och också vänner på
sociala medier, utan att de alltid vet om det, som hon själv uttryckte det.
Stjernfelt är den yngsta av de tre översättarna och hon har aldrig upplevt
översättaryrket utan internet. Hon har aldrig ringt till någon expert eller liknande och har heller aldrig kontaktat författaren. Hon känner en del danska
översättare, men inga utländska.
När hon översatte L’élégance du hérisson hade hon den norska översättningen till hands. Hon berättar att hon hade den att konsultera när hon tvekade över något, men att hon aldrig tog ”den norske oversætters oversættelsesvalg og bare satte dem ind”. Hon tyckte dock att den norska översättningen var till hjälp om hon stötte på något som hon inte lyckades få grepp om.
Hon nämnde att detta var det enda tillfället hittills som hon hade haft en annan skandinavisk måltext av samma verk att rådfråga när hon översatte.
Stjernfelt nämnde dock i intervjun att när det är riktigt svårt så finns det bara
en plats där hon kan finna det riktiga svaret och det är ”inne i sig själv”.

5.5 Påverkande faktorer
I intervjuerna frågade jag översättarna om de kunde komma på något som
påverkade dem i deras arbete, eller om de kunde formulera några normer. I
det här delkapitlet riktar jag uppmärksamheten mot deras olika svar, men jag
ämnar också med utgångspunkt i delkapitel 5.1–5.4 ovan sammanfatta vad
det kan finnas för faktorer som översättarna påverkas av i sin praktik.
När Jensen tillfrågades om påverkande faktorer och normer svarade han
att det främst hade att göra med vad det var för verk han översatte. Han sade
också att tidsfristen var en viktig faktor och nämnde sedan att om man skall
formulera en övergripande riktlinje för översättningsarbetet så är det att
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återge originalet så troget som möjligt, men att denna trogenhet kan tolkas på
olika sätt.
När jag ställde frågan till Öjerskog berättade hon om en konkret översättningssituation där hon vid ett tillfälle hade irriterats av en av romanfigurerna som hade en relation med en sextonårig romsk flicka. Hon tyckte
att hon agerade oprofessionellt som tonade ned språket i ett parti och hon
diskuterade denna problematiska passage med Helén [Enqvist]. Det var i en
beskrivning av den sextonåriga flickan som hon ”normaliserade” språket litet
grand, som hon beskriver det. Tillsammans med Enqvist kom hon fram till
att formuleringen lät mer rasistisk eller ”gubbig” på franska än vad den
gjorde på svenska. Att Öjerskog gav det här svaret på frågan tolkar jag som
att hon menar att måltextläsarnas uppfattning om hennes språkbruk kan vara
en påverkande faktor och att det helt enkelt tog emot att formulera sig så
explicit. Annars tycker Öjerskog att det är svårt att sätta fingret på vad det
kan finnas för påverkande faktorer, men hon är övertygad om att det finns
många sådana som hon säkert inte är medveten om eller tänker på. Jag frågade henne då om hon någon gång skulle kunna tänka sig att avlägsna sig
längre från källtexten på något sätt eller göra andra ingrepp för att romanen
skulle sälja bättre och då sade hon att hon inte alls bryr sig om försäljningssiffrorna, men att hon skulle bry sig om hur översättningen ser ut och vad
hon får för bedömning som översättare. Detta menar hon kan ”fresta” henne
att göra måltexten bättre än källtexten, såsom hon gjorde med ET and the
Green Planet. Öjerskog sade att hon måste erkänna att hon vill ändra texten
när hon tycker att källtexten gör henne till en dålig skribent.
Stjernfelt trodde att alla översättare, förutom faktorer såsom förlagens
önskemål och kontrakt och liknande, påverkas av kärleken till språket och
framför allt det språk de översätter till och att ”de vil gøre sig umage for at
sætte sit sprog i praktisk hævd”. Annars menade hon att översättare är mycket olika vad gäller normer.
Ovan har jag redogjort för vad översättarna svarade när jag frågade dem
om påverkande faktorer. Med utgångspunkt i delkapitel 5.1–5.5 går det att
urskilja sex faktorer som påverkar översättarna i deras arbete (se tablå 5).
Fyra av faktorerna är gemensamma för de tre översättarna, en gäller
Öjerskog och Stjernfelt och en gäller endast Stjernfelt.
Tablå 5. Faktorer som påverkar översättarna i deras arbete
Faktor
Romanens stil och karaktär
Trohet mot förlaget (deadline, kontrakt, föreslagna revideringar)
Att vara författaren/källtexten trogen
Att vara läsaren trogen
Att göra sitt jobb ordentligt/Hur andra ser mig som översättare
Personlig stil/språkvård
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Jensen Öjerskog Stjernfelt
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Samtliga översättare framhöll romanens stil och karakteristika som viktiga
ledstjärnor i ett översättningsarbete. De menade alla att källtextens exakta
ordalydelse kan behöva ”offras” för att stilen skall kunna bevaras. Källtextens stil är alltså en normkälla som utgör riktlinjer för översättningsarbetet
och doxa är att behålla källtextens stil.
Alla tre översättarna räknade också förlagen som en typ av normerande
faktor. Stjernfelt tänker på de små förlagens överlevnad, Jensen talar om
kontrakt, tidsfrister och föreslagna ändringar och Öjerskog nämner bland
annat deadline. För Öjerskog tycks dock trohet mot förlaget mindre viktigt
än för Stjernfelt. Öjerskog bryr sig till exempel inte om huruvida romanen
kommer att sälja bra, medan detta är en viktig fråga för Stjernfelt.
Jensen och Öjerskog nämnde det att vara författaren trogen som en viktig
faktor. Stjernfelt nämnde aldrig författaren, men sade att man kan vara trogen mot källtexten även genom att ändra den. Läsarens upplevelse av
måltexten är viktig för samtliga tre översättare. De vill alla att läsaren av
måltexten skall reagera på samma sätt som läsarna av källtexten.
Framför allt Öjerskog, men också Stjernfelt bryr sig om hur andra ser på
dem som översättare. Öjerskog är noga med att göra sitt jobb ordentligt. Om
Öjerskog sätter ut fotnoter tycker hon inte att hon har skött sitt arbete. Hon
tycker heller inte om när en något sämre källtext gör henne till en dålig översättare. Här kan det också nämnas att Öjerskog i intervjun nämnde att hon
helst inte läser den tryckta måltexten som kommit ut i handeln, främst på
grund av rädsla för att upptäcka fel. Stjernfelt nämnde under intervjun att
hon blir mycket glad när hennes översättningar säljer bra och när hon får
goda recensioner. Hon menar att hon har varit tursam som har fått så många
goda anmälningar.
Den personliga översättarstilen kan även den vara en påverkande faktor.
Jag menar att man kan se det så i och med att Stjernfelt inte tar sig an romaner som hon inte tycker om. Hon är orolig för att hon med hennes stil inte
kan göra dem rättvisa och tror att hon kan komma att ridikulisera dem. Hon
framhåller också humor och sitt sätt att variera det danska språket som faktorer som påverkar de översättningar hon gör.
I tablå 5 ovan urskilde jag sex faktorer som påverkar eller kan påverka
översättarnas praktik. Jag menar att dessa kan förenklas till fyra, vad jag
kallar normerande faktorer. Dessa faktorer illustreras i figur 2 och består av
förlag, kollegor, författare och läsare.
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Kollegor
Fack
Kontrakt

←

Tidsfrist
Kontrakt
Förlag
↑
Översättaren
förhåller sig till…

→

Läsare
Recensenter
Målspråk

↓
Författare
Verk
Innehåll
Stil
Källspråk
Figur 2. Normerande faktorer som påverkar översättarna

Högst upp i figuren har jag placerat förlag, som översättarna framhöll som
en normerande faktor. Översättare och förläggare ingår ett avtal och de tecknar ett kontrakt där båda parter har både rättigheter och skyldigheter (se 1.4).
Detta kontrakt är alltså normerande på flera sätt och den tidsfrist som anges i
kontraktet är viktig att respektera.
Till vänster i figuren har jag placerat kollegor. Översättarna är del av en
yrkeskår som de måste förhålla sig till på olika sätt och fackförbundet kan
vara en sådan normerande faktor. De svenska och norska standardkontrakten
är ju avtal som har formulerats av Förläggareföreningen och Författarförbundet. Av denna anledning har jag placerat den normerande faktorn kontrakt även under kollegor.
Längst ned i figuren har jag placerat författare. Författarens verk är själva
utgångspunkten för översättarnas arbete och innehåll, stil och källspråk är
alla faktorer som påverkar översättarna. Här ingår även faktorer som genrekonventioner och poetik för den skönlitterära översättaren.
Till höger i figuren återfinns faktorn läsare. Översättarna gör sig en föreställning om läsarnas och recensenternas krav på eller önskemål om måltexten. Även målspråket är en normerande faktor i och med att översättningen måste anpassas efter målspråkets normer.
I mitten av figuren har jag placerat översättaren, som förhåller sig till de
normerande faktorerna på olika sätt. De fyra normerande faktorerna medför
alltså olika krav eller förväntningar på översättarna. Av intervjuerna att
döma tycks de normerande faktorerna som oftast återaktualiserades i översättarnas dagliga praktik vara läsare och författare. Jag kommer att återkomma till denna figur i kapitel 8 efter att även textanalyserna har genomförts.
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5.6 Översättarprofiler och kapitalinnehav
Jag har i det här kapitlet riktat uppmärksamheten mot likheter och skillnader
i de tre översättarnas egna beskrivningar av sig själva och sin praktik. Det
visar sig att det finns två viktiga likheter mellan de tre översättarna. De menar alla att man för att vara trogen källtexten kan behöva avvika från dess
exakta ordalydelse. De anser också att källtextens stil är det viktigaste att
överföra i en översättning. På de flesta andra punkter skiljer sig åtminstone
en av översättarna från de andra.
Nedan sammanfattar jag de tre översättarnas upplevda praktik i tablå 6
med utgångspunkt i de fem aspekterna process, stil, strategi, samarbete och
hjälpmedel och påverkande faktorer/normer. På detta vis går det att urskilja
tre olika översättarprofiler.
Tablå 6. Sammanfattning av översättarnas profiler
Aspekt
Process
Stil
Strategi
Samarbete och
hjälpmedel
Påverkande
faktorer/normer

Jensen

Öjerskog

Stjernfelt

Arkitekt/Murare

Arkitekt, Murare och
Oljemålare

Bevara källtextens stil.
Konservativt bokmål
Adekvans

Bevara källtextens stil.
Idiomatik → idiomatik
Adekvans & acceptans

Akvarellmålare/Oljemålare
Bevara källtextens
stil. ”Smukt på
dansk”
Acceptans

Ja
Beror på verket

Ja
Göra sitt jobb
Andras syn

Ja
Kärleken till språket

Jensen menar att processen för hans del beror på verket han översätter, men
att han för det mesta ser sig som en blandning mellan arkitekt och murare.
Öjerskog är den som har svårast att placera in sig i processprofilschemat och
ser sig både som arkitekt, murare och oljemålare. Stjernfelt beskriver sig
som en blandning mellan en akvarellmålare och oljemålare. När det gäller
process skiljer sig de tre översättarna alltså ganska tydligt åt.
Angående stilaspekten anser alla tre översättarna att det är viktigt att bevara källtextens stil. Utöver detta håller Jensen sig till ett konservativt bokmål. Öjerskog i sin tur vill att översättning skall vara ”enkelt” och att idiomatiskt källspråk skall ersättas av idiomatiskt målspråk, medan Stjernfelt
arbetar efter devisen att måltexten skall låta ”smukt på dansk”.
När det gäller globala översättningsstrategier ser Jensen sig som en adekvansinriktad översättare, Stjernfelt som acceptansinriktad och Öjerskog ser
sig som både och. Utifrån översättarnas egna utsagor skulle de kunna placeras i följande ordning på en adekvans–acceptansskala:
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Adekvans
←
Jensen

Öjerskog

Acceptans
→
Stjernfelt

I textanalyskapitlen som följer använder jag ovanstående skala för att jämföra översättarna med varandra utifrån deras val av adekvans- eller acceptansinriktade strategier. Även Enqvist kommer att finnas med på denna skala
i kapitel 6, där det franskspråkiga materialet analyseras.
Samtliga översättare har ett visst samarbete med andra personer. Jensen
är medlem i norska PEN, han har varit verksam i branschen under lång tid
och han har goda kontakter med förlagen. Det händer också ofta att han känner författaren som han översätter. Han är del av en stark norsk översättarkår
och han är då och då recensent i Aftenposten.
Öjerskog tycks inte vara lika anlitad som Stjernfelt och Jensen och det
händer att hon går utan uppdrag. Öjerskog är också den av de tre översättarna som nämner att samarbetet med förlagen inte alltid löpt friktionsfritt.
Öjerskog har dock ett mycket stabilt och stort nätverk inom den svenska
översättarkåren, där hon är medlem i Översättarsektionen, Översättarcentrum
och med på Eufemialistan. Hon har också kontakter inom den norska och
danska översättarkåren.
Stjernfelt har goda kontakter inom förlagsbranschen, främst på grund av
att hon har en yrkesbakgrund därifrån. De känner till henne och vet också
vilken typ av översättare de får när de anlitar henne. Hon anpassar sig efter
förlagens önskemål, eftersom hon vet att de satsar sina egna pengar på en
översättning. Detta gäller speciellt när hon arbetar för små förlag. Hon har
ett nätverk av vänner som hon frågar när hon behöver hjälp.
Intressant att notera när det gäller samarbete är att ingen av översättarna
nämnde något om att det skulle finnas konkurrens mellan översättare i yrkeskåren. Istället nämndes samarbete och lojalitet, i alla fall hos Jensen och
Öjerskog. Beträffande hjälpmedel vill jag också slutligen nämna att ingen av
översättarna använde sig av CAT-verktyg, vilket egentligen inte är förvånande, eftersom de är skönlitterära översättare.
När det gäller påverkande faktorer och vad översättarna själva sade om
dessa fick jag skilda svar. Jensen svarade att det skilde sig åt från verk till
verk, men att tidsfristen alltid var en viktig faktor. Öjerskog nämnde bl.a. att
hur andra ser henne som översättare var något som påverkade henne i hennes
arbete. Stjernfelt svarade att hon styrdes av kärleken till språket och att hon
trodde att detta var gemensamt för alla översättare.
Utifrån resultaten i kapitel 5 framträder en bild av Jensen som en rutinerad översättare som ofta framhåller de rent språkliga aspekterna av översättning, men även resonerar om författartrohet och läsartillvändhet.
Öjerskog i sin tur framstår som en mycket noggrann översättare som lägger
ned mycket arbete i planeringsfasen och eftersträvar både faktamässig och
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stilistisk korrekthet. Stjernfelt talade ofta om sitt översättaruppdrag i metaforer och framhöll flera gånger den estetiska aspekten av översättaryrket och
hur hon eftersträvade att måltexten skulle bli vacker på danska.

5.6.1 Översättarnas kapitalinnehav
I det här avsnittet avser jag att diskutera och jämföra översättarnas position
på ett skandinaviskt översättningsfält utifrån deras innehav av olika typer av
kapital (se främst 2.6.2). I tablå 7 beskriver och jämför jag översättarnas
kapitalinnehav som lägre, medel, stigande, högt och mycket högt utifrån
resultaten i kapitel 5 och i delkapitel 3.3.1–3.3.3. Min avsikt är att diskutera
översättarnas kapitalinnehav och position på det översättningsfält där de är
verksamma och inte att etikettera dem som mer eller mindre ”framgångsrika”.
Tablå 7. Översättarnas kapitalinnehav
Socialt kapital
(förlagskontakter)
Jensen

Mycket högt

Öjerskog Lägre
Stjernfelt Mycket högt

Socialt
kapital
(andra
kontakter)

Översättarkapital
Ekonomiskt Kulturellt
(symboliskt kapikapital
kapital
tal)

Mycket högt Mycket högt Högt
Mycket
Högt
Lägre
högt
Medel
Stigande
Medel

Mycket högt
Medel
Stigande

I tablå 7 presenteras hur översättarna schematiskt kan beskrivas enligt en
Bourdieuinspirerad kapitalteori. Kapitalinnehavet ger en signal om översättarnas position på ett översättningsfält och hur långt de har nått i sin yrkeskarriär.
Det sociala kapitalet har jag valt att dela in i förlagskontakter och andra
kontakter. När det gäller förlagskontakter har jag beskrivit Jensens innehav
av socialt kapital som mycket högt. Han har numera arbetat så länge att de
flesta i förläggarbranschen känner till honom. Öjerskogs sociala kapital i
form av förlagskontakter får beskrivas som något lägre. Öjerskog ser sig inte
som en speciellt eftertraktad översättare och det händer att hon går utan uppdrag. Öjerskogs bakgrund som gymnasielärare har inte heller givit henne
några kontakter som har varit gynnsamma för översättarkarriären. Stjernfelts
kapital har jag beskrivit som mycket högt. Hon har ett förflutet inom förlagsbranschen och när hon ville byta karriär 2008 behövde hon bara meddela
sina förlagskontakter att hon ville börja översätta för att karriären skulle
komma igång. Hon har hela tiden uppdrag som väntar och kan kosta på sig
att tacka nej till uppdrag som hon menar inte passar henne.
I översättarnas sociala kapital ingår också andra typer av kontakter än
förlagskontakterna. Även här har jag bedömt Jensens kapitalinnehav som
mycket högt. Han är medlem i Norsk Oversetterforening och är därmed del i
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ett stort nätverk av översättare. Hans samröre med andra skandinaviska översättare är inte omfattande, men förekommer i viss utsträckning. Till hans
sociala kapital kan också räknas hans kontakter i PEN. När det gäller det
sociala kapitalet är det också viktigt att nämna att Jensen ibland känner en
del av författarna han översätter.
Öjerskog är medlem i Översättarcentrum och i Översättarsektion. Hon har
många översättarvänner och har även mottagit stipendier för att vara med på
översättarseminarier och liknande evenemang utomlands. Öjerskog har flera
kontakter med andra skandinaviska översättare och har även flera vänner
med språkutbildning. När det gäller socialt kapital i form av kontakter med
andra översättare och andra språkkunniga personer besitter Öjerskog alltså
ett högt socialt kapital.
Stjernfelt sade att hon hade kontakter inom den danska översättarkåren,
men att hon inte hade några översättarkontakter utanför landets gränser. När
det gäller socialt kapital i form av andra kontakter kan det också nämnas att
Stjernfelt ofta frågade sina vänner på facebook när det gällde översättningsproblem. Jag har bedömt Stjernfelts sociala kapital i form av andra kontakter
som medelstort. Här vill jag också framhålla att av intervjuerna att döma
tycks inte Stjernfelt se sig som en del av en översättarkår i lika stor utsträckning som Jensen och Öjerskog.
Det sociala kapitalet i form av förlagskontakter torde i översättarbranschen vara det viktigaste för att få uppdrag. Det sociala kapitalet kan
alltså konverteras till ekonomiskt kapital (se Broady 1990:213–214, 274 för
kapitalkonvertering). Med ekonomiskt kapital avser jag de materiella tillgångar som översättarna och deltagarna på fältet förfogar över (se 2.6.2.)
Genom att visa sin skicklighet för först och främst förläggarna och sedan för
läsarna och inte minst för kritiker, upparbetar översättarna sig ett namn på
översättningsfältet. Detta leder till en mer framflyttad position och ett
ökande totalt kapitalinnehav. Jensen har alltid uppdrag som väntar och de
norska honorarsatserna är de högsta i Skandinavien (se 1.4). Norska översättare har det ”gott ställt” jämfört med andra översättare och detta kan säkerligen till största delen tillskrivas Norsk Oversetterforening. Hans ekonomiska
kapitalinnehav får följaktligen beskrivas som mycket högt. Öjerskog nämner
att översättaryrket är ganska dåligt betalt. Att Öjerskog beskriver sitt lärarjobb som hon lämnade på 80-talet som välbetalt, signalerar också att översättargärningen inte inbringar något större ekonomiskt kapital. Dessutom händer det att hon går utan uppdrag. Hennes ekonomiska kapital har därmed
uppskattats till något lägre. Danmark har inte de högsta honorarsatserna,
men Stjernfelts arbetstakt är så hög att den inbringar ett hastigt stigande ekonomiskt kapital. Att leverera i tid och att vara pålitlig torde i högsta grad
befrämja det sociala kapitalet i form av förlagskontakter och här har det redan konstaterats att Stjernfelt har ett mycket högt kapitalinnehav.
Beträffande översättarnas kulturella kapital utgår jag främst från deras utbildning, d.v.s. deras utbildningskapital. Här innehar de alla tre ett högt kul116

turellt kapital som utgångspunkt, men jag har bedömt Jensens kulturella
kapital som högt, Öjerskogs som mycket högt och Stjernfelts som medel.
Jensen har examen i litteraturvetenskap och franska, Öjerskog har lärarexamen och examen i engelska och franska och viss översättarutbildning. Hon
är den enda av översättarna som har universitetsexamen i båda sina källspråk. Stjernfelt har en examen i litteraturvetenskap. Även om jag har koncentrerat mig mest på översättarnas utbildning skall Jensens gärning som
redaktör för flera antologier och Stjernfelts förflutna inom det danska kulturlivet, bl.a. som presschef på Dansk Filminstitut, räknas in här, vilket höjer
deras innehav av kulturellt kapital.
Broady (1990:213) skriver att ”[e]n individs innehav av socialt kapital
avgör hans möjlighet att förränta sitt utbildningskapital” och detta visar sig
till viss del även i den här studien. Framför allt Jensen har fått utdelning för
sin utbildningssatsning. Det var redan i samband med sina studier som han
fick sitt första översättningsuppdrag och påbörjade den yrkesbana som därefter utgjort hans huvudsakliga försörjning. Öjerskog, som innehar ett något
lägre socialt kapital har inte kunnat förränta sitt höga utbildningskapital i
samma utsträckning. Stjernfelts utbildning och tid i Bryssel blev så småningom ett kapital som hon kunde använda för att få fart på sin översättarkarriär, men det var hennes förlagskontakter som gav henne det första uppdraget. Det tycks alltså snarare vara det sociala kapitalet än det kulturella
som har varit avgörande för hennes karriär. Stjernfelt och Öjerskog har båda
haft andra yrken innan de påbörjade översättarkarriären, men det är endast
Stjernfelt som har kunnat förränta det sociala kapital som ackumulerats genom denna tidigare karriär inom förläggarbranschen.
Jag diskuterar även översättarnas symboliska kapitalinnehav – deras översättarkapitalinnehav. Som nämnts i 2.6.2 består översättarkapital av att få i
uppdrag att översätta erkända prestigeförfattare för väl ansedda förlag, att få
goda recensioner och gärna också motta någon typ av utmärkelse och på så
vis erkännas som värdig deltagare i kampen på översättningsfältet. Jensen
har ett mycket högt översättarkapital efter sin långa tid i branschen. Han har
översatt många prestigefyllda författare och skriver till och med recensioner
av översatt litteratur i Aftenposten. Genom att vara recensent är han också en
av konsekratörerna. Till översättarkaptitalet kan också det faktum att Jensen
föreslår verk som han menar bör ges ut föras. Något som också bör ha bidragit till hans översättarkapital är hans mottagande av riksmålsprisen 1984.
Öjerskog nämnde inte att hon hade föreslagit en roman någon gång, men hon
har flera gånger fått stipendium för att delta i översättarseminarier och andra
yrkesrelaterade resor, vilket visar på ett innehav av översättarkapital. Stjernfelt i sin tur har ett stigande översättarkapital. Att Stjernfelt har fått i uppdrag
att översätta J. K. Rowling och dessutom inom så snäva tidsramar borde
signalera att hon bland förlagen ses som en erkänt duktig och pålitlig översättare. Även Stjernfelt har recenserat romaner och föreslagit böcker för
förlag.
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I ovanstående avsnitt har jag jämfört översättarna utifrån deras kapitalinnehav. Nedan jämför jag dem utifrån mer ”konkreta” parametrar. Lindqvist
(2006:68) har utifrån Bourdieus teorier konstruerat en modell där en (framgångsrik) översättarkarriärs olika faser illustreras. Modellen består av fyra
olika faser. För varje fas som en översättare går igenom ökar hans eller hennes grad av konsekration. Faserna beskriver hur långt en översättare har
kommit i karriären bl.a. utifrån hans eller hennes erhållande av olika priser
och utmärkelser. I figur 3 nedan placerar jag in översättarna i en förenklad
version av Lindqvists modell.120
Hög konsekrationsgrad
Bekräftelsefas
Utmärkelser
Priser
Stipendier

↑

Erkännandefas
Recensioner i specialiserade
tidskrifter
Recensioner i dagspressen
Uppdrag av ett “positionerat”
förlag
Initieringsfas
Utbildning
Förbättring
Investeringsfasen

↑

Jensen
Öjerskog
Stjernfelt

↑

↑
Låg konsekrationsgrad

Figur 3. De fyra konsekrationsfaserna och översättarnas placering inom dessa

Modellen skall läsas nedifrån och upp. Till vänster i figuren återfinns de
olika faserna i fetstil. Dessa är investeringsfasen, initieringsfasen, erkännandefasen och bekräftelsefasen. I mitten av figuren anges graden av konsekration för de olika faserna. I början av yrkeskarriären befinner sig en översättare i investeringsfasen och han eller hon har då ännu inte konsekrerats, medan översättare som befinner sig i de högre skikten har en hög konsekrationsgrad. Modellen är kronologisk på så sätt att översättarna börjar i botten
och sedan genom investeringar och prestationer går vidare till nya faser och
därmed ökar sin konsekrationsgrad. Pilarna i figur 3 illustrerar denna kronologi och den ökade konsekrationsgrad som blir en följd av översättarnas
”klättrande”.

120

Se Lindqvist (2006:68) för den ursprungliga modellen. Modellen innehåller min översättning av Lindqvists engelska termer.
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Till höger i modellen i figur 3 har jag placerat in de tre översättarna i de
olika faserna. Samtliga översättare befinner sig i de övre faserna, men när
man använder konkreta mått, såsom stipendier, priser och utmärkelser, på en
översättares konsekrationsgrad blir jämförelsen av de tre översättarna något
annorlunda än när de jämfördes utifrån kapitalinnehav som i tablå 7. Jensen
mottog riksmålsprisen för översättningen av Kundera och han befinner sig i
de övre skikten av den så kallade erkännandefasen. Öjerskog har mottagit
resestipendier från Författarförbundet och detta placerar även henne i erkännandefasen. Hon placerar sig därmed i en högre fas än Stjernfelt, som befinner sig i de övre skikten av initieringsfasen. Här skall man dock komma ihåg
att den danska marknaden är avreglerad och att DOF har mindre ekonomiska
medel att dela ut i form av stipendier och liknande.
I kapitel 5 har jag riktat uppmärksamheten mot översättarna och deras
praktik och kunnat konstatera att det finns både likheter och skillnader mellan dem. I kapitel 6 och 7 övergår jag nu till mikronivån och avhandlingens
textanalyser. Under textanalysen kommer resultaten från ovanstående kapitel
då och då att återaktualiseras, när jag frågar mig om översättarprofilerna och
översättarnas utsagor reflekteras i valet av översättningsstrategier.
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6 Kulturspecifika element i det franska
textmaterialet

I kapitel 6 avhandlar jag kulturspecifika element i det franska textmaterialet.
Jag redovisar mina delstudier och diskuterar strategier som översättarna har
tillämpat på framför allt mikronivån. Textanalyserna går ut på att studera
översättarnas val av adekvansinriktade eller acceptansinriktade strategier,
men också på att studera enskilda fall på djupet för att diskutera vad översättarna tycks ha prioriterat i specifika exempel. En sådan analys innebär
oundvikligen en stor detaljrikedom, vilket är nödvändigt för att man i nästa
steg skall kunna uttala sig om återkommande mönster i översättarnas val av
strategier.
Jag inleder kapitlet med de kulturspecifika element där jag har genomfört
kvantitativa analyser och fortsätter sedan med de kvalitativa analyserna. Jag
kommer också vid några enstaka tillfällen att citera intervjuerna, när översättarna har kommenterat enskilda passager eller element i romanerna som
jag behandlar. Kapitel 6 inleds med titlar, tilltal och yrkesbeteckningar.

6.1 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar
Som tidigare nämnts torde titlar och tilltal orsaka översättare till skandinaviska språk svårigheter. I franskan är niandet utbrett och användningen av
titlar tycks också vara vanligare i franskan än i de skandinaviska språken. I
6.1.1 studerar jag översättningen av titlar genom att undersöka hur översättarna har behandlat M/Monsieur, Mme/Madame och Mlle/Mademoiselle. I
avsnitt 6.1.2 riktas uppmärksamheten mot översättningen av läsartilltal med
vous och tu. I 6.1.3 studerar jag översättningen av dialoger med vous och tutilltal. I 6.1.4 jämför jag sedan översättningen av ett antal yrkesbeteckningar.
Kapitlet sammanfattas därefter i 6.1.5.

6.1.1 Titlar
I den kvantitativa analysen excerperar jag alla förekomster av M/Monsieur,
Mme/Madame och Mlle/Mademoiselle/demoiselle i singular och plural ur
L’élégance du hérisson. Dessa titlar förekommer 264 gånger och i tabell 4
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nedan visas de översättningsstrategier som använts vid översättningen av
dessa titlar:
Tabell 4. Översättningsstrategier vid M/Monsieur, Mme/Madame och
Mlle/Mademoiselle/demoiselle
Strategi
ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers
ACCEPTANS
Varav generalisering
ersättning
utelämning
TOTALT

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

Antal
258
8
5
245

Andel
98 %

Antal
226
56
158
12

Andel
86 %

Antal
250
232
9
9

Andel
95 %

6
–
2
4

2%

38
1
23
14

14 %

14
2
3
9

5%

264

100 %

264

100 %

264

100 %

Av tabell 4 framgår att det är de adekvansinriktade strategierna som dominerar, framför allt hos Jensen och Stjernfelt, som båda använder adekvansinriktade strategier i 95 % eller mer av fallen där titlarna i fråga förekommer.
Öjerskog och Enqvist tycks variera valet av adekvansinriktade och acceptansinriktade strategier i något större utsträckning. Vad gäller de enskilda
strategierna väljer Jensen mycket konsekvent att direktöversätta de franska
titlarna, medan Stjernfelt i de flesta fall behåller dem. Öjerskog och Enqvist
väljer specificering i ett stort antal fall. Dessa specificeringar beror på att de
svenska översättarna skriver ut förkortningarna M., Mme och Mlle.
Av de 264 fallen då en av de ovan nämnda titlarna förekommer återfinns
161 i kapitel översatta av Öjerskog och 103 i kapitel översatta av Enqvist. I
tabell 5 nedan fördelar jag de olika översättningsstrategierna på Öjerskog
respektive Enqvist:
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Tabell 5. Översättningsstrategier hos Öjerskog respektive Enqvist vid M/Monsieur,
Mme/Madame och Mlle/Mademoiselle/demoiselle
Strategi
ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt översättning
ACCEPTANS
Varav generalisering
ersättning
utelämning
TOTALT

Öjerskog

Enqvist

Antal
133
44
79
10

Andel
83 %

Antal
93
12
79
2

Andel
90 %

28
1
15
12

17 %

10
–
8
2

10 %

161

100 %

103

100 %

I tabell 4 visade det sig att Öjerskog och Enqvist tillsammans använde adekvansinriktade strategier i 86 % av fallen. När Öjerskog och Enqvist isoleras
och man studerar deras val av strategier var för sig visar det sig i tabell 5 att
Öjerskogs användning av adekvansinriktade strategier är något lägre än hos
Enqvist. Detta är dock en mindre betydande skillnad, eftersom den textmassa
som representerar Öjerskog är större än Enqvists och Öjerskog har fler
”chanser” att variera sina strategier. Gemensamt för dem är den stora användningen av specificeringar.
Efter att ha tagit del av hur samtliga M./monsieur, Mme/madame och
Mlle/mademoiselle/demoiselle översatts kommer jag nedan att studera titlarna var för sig. Jag gör detta för att ta reda på om det finns några skillnader i
hur titlarna översätts hos de fyra översättarna. Jag granskar även huruvida
det finns några skillnader i översättningsstrategierna när titlarna är förkortade och när de är utskrivna. Jag börjar denna jämförelse med M.
I källtexten förekommer M. som förkortning av monsieur 92 gånger och i
tabell 6 nedan visas de översättningsstrategier som använts vid översättningen av denna titel.
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Tabell 6. Översättningsstrategier vid M. (monsieur)
Strategi
ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.
ACCEPTANS
Varav ersättning
utelämning
TOTALT

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

Antal
91
–
4
87

Andel
99 %

Antal
80
–
80
–

Andel
87 %

Antal
91
84
7
–

Andel
99 %

1
–
1

1%

12
6
6

13 %

1
–
1

1%

92

100 %

92

100 %

92

100 %

Av tabell 6 ser vi att översättarna uppvisar stor konsekvens i valet av översättningsstrategi vid M. och att dessa strategier är adekvansinriktade i 87 %
eller mer av det totala antalet fall. Strategierna är dock olika i de tre måltexterna. Jensen direktöversätter, Öjerskog/Enqvist specificerar och Stjernfelt
överför. Jensens översätter konsekvent M. med herr och detta har jag valt att
se som en direkt översättning. De fall där Jensen inte har återgivit M. med en
direkt översättning utgör de fem första M.:en i romanen. Denna ”avvikelse”
kan bero på att översättarens beteende då ännu inte har stabiliserats.
Öjerskog och Enqvist föredrar specificering för att översätta M. i Igelkottens elegans. Av källtextens M. förekommer 74 i kapitel översatta av
Öjerskog och 18 i kapitel översatta av Enqvist. Enqvist har översatt alla 18
fallen med specificering, medan Öjerskog sprider sina strategier något mer
och även står för samtliga acceptansinriktade strategier som förekommer. Än
en gång är det dock nödvändigt att påpeka att hon representeras av större
textmassa än Enqvist.
Stjernfelt är mycket konsekvent i valet att överföra M. och hon visar sig
vara den mest adekvansinriktade översättaren med 99 % adekvansinriktade
strategier. De flesta specificeringarna som förekommer hos Stjernfelt finns i
början av romanen och även i hennes fall är det möjligt att anta att strategierna då ännu inte har ”satt sig”. I återstoden av Pindsvinets elegance är hon
nämligen konsekvent i bruket av överföringar.
Om översättarnas strategier för att översätta M. går det att konstatera att
alla är mycket konsekventa. De är dock konsekventa genom att använda
olika strategier. Jensen direktöversätter, de svenska översättarna specificerar
och Stjernfelt överför.
Nedan studerar jag hur monsieur översätts de gånger det förekommer i utskriven form. Monsieur förekommer 25 gånger i källtexten och i tabell 7
nedan visas de översättningsstrategier som har använts vid översättningen av
monsieur i singular och plural.
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Tabell 7. Översättningsstrategier vid monsieur/messieurs
Strategi
ADEKVANS
Varav överföring
direkt övers.
ACCEPTANS
Varav ersättning
utelämning
TOTALT

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

Antal
21
4
17

Andel
84 %

Antal
17
11
6

Andel
68 %

Antal
17
13
4

Andel
68 %

4
1
3

16 %

8
4
4

32 %

8
1
7

32 %

25

100 %

25

100 %

25

100 %

I tabell 7 ovan har monsieur då det översatts med man kategoriserats som en
ersättning, men det kunde också vara möjligt att se det som en generalisering
(om inte alla män kan anses som herrar). Beträffande översättningen av
monsieur föredrar översättarna adekvansinriktade översättningsstrategier i
minst 68 % av fallen, men andelarna adekvans–acceptans är av någon anledning betydligt jämnare fördelade här än vid den förkortade varianten M., i
synnerhet hos Stjernfelt. Ingen av översättarna ligger över 85 % adekvansinriktade strategier i tabell 7. Jensens översättningsstrategier skiljer sig märkbart från de övriga översättarnas. Han direktöversätter monsieur med herr(e)
i 17 av 25 fall, medan Öjerskog, Enqvist och Stjernfelt ofta behåller monsieur i måltexten. I ett av fallen där Jensen använder monsieur nämner
Paloma att hon svarar Ja, vær så snill, monsieur, svarte jeg på japansk (Jensen, s. 146) och strategin att använda franskan istället för norskan signalerar
för läsaren att det rör sig om ett främmande språk i källtexten.
Öjerskog och Enqvist väljer i de flesta fall att använda överföringar och
detta kan förefalla naturligt, eftersom M. tidigare specificerades till monsieur. Av de fall där monsieur förekommer återfinns 15 i kapitel översatta av
Öjerskog och 10 i kapitel översatta av Enqvist och det kan nämnas att
Öjerskog varierar valet av strategier i större utsträckning än Enqvist. Än en
gång representeras hon dock av större textmassa. När det gäller skillnader i
Öjerskogs och Enqvists val av översättningsstrategi är det också viktigt att
dra sig till minnes att kontexten där det kulturspecifika elementet förekommer också kan påverka valet av strategi (jfr Rosell Steuer 2004:390).121
Som tidigare nämnts använder Stjernfelt för det mesta överföring för att
översätta monsieur men det kan också nämnas att hon gör några utelämningar, vilket kan ses som den mest ”extrema” formen av acceptansinriktning.
Om man skall gå händelserna något i förväg kan det nämnas att av de 264
förekomsterna av titlar använder Stjernfelt 9 utelämningar och 7 av dessa
121

Pedersen (2007:147) har en kategori av ersättningar som han kallar situational paraphrase,
som skulle kunna jämföras med denna kontextbundna översättning som Rosell Steuer nämner.
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förekommer vid monsieur. Dessa utelämningar förekommer när monsieur
används i betydelsen ’man’ eller när det ingår i en yrkestitel.
Till skillnad från M. ovan förekommer det alltså en större spridning i valet
av översättningsstrategi vid monsieur hos samtliga översättare. Efter att ha
studerat översättningarna av M. och monsieur går jag vidare med att nedan
studera översättningarna av Mme och madame.
Mme som förkortning av madame förekommer 79 gånger i källtexten och
i tabell 8 nedan visas de översättningsstrategier som använts vid översättningen av denna titel.
Tabell 8. Översättningsstrategier vid Mme (madame)
Strategi
ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.
ACCEPTANS
Varav ersättning
utelämning
TOTALT

Jensen (n)
Antal
78

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

Andel
99 %

Antal
77
–
77
–

Andel
97 %

Antal
78
76
2
–

Andel
99 %

1
1
–

1%

2
1
1

3%

1
1
–

1%

79

100 %

79

100 %

79

100 %

1
77

Om översättarna var konsekventa i sina adekvansinriktade val vid M. stämmer detta i ännu högre grad vid Mme. Enligt tabell 8 använder de adekvansinriktning i 97 % eller mer av fallen. Jensen är mycket konsekvent i översättningen av titlar och liksom vid M. använder han nästan i samtliga fall
direkt översättning. Av de 79 fall av Mme som förekommer återfinns 61 i
textpartier översatta av Enqvist och 18 i textpartier översatta av Öjerskog.
De använder specificeringar och en acceptansinriktning var. När det gäller
Stjernfelt är det än en gång överföringen som dominerar. Det kan också
nämnas att hennes två användningar av specificeringar förekommer i början
av romanen. Efter detta ”stabiliserar sig” hennes användning och hon gör då
i stort sett enbart överföringar.
Madame förekommer 53 gånger och mesdames 4 gånger i källtexten.
Dessutom förekommer det två gånger med den normavvikande stavningen
mâdâme för att markera romanfiguren Jacinthe Rosens typiska sätt att tala.
Detta utgör totalt 59 förekomster. I tabell 9 nedan framgår det vilka strategier översättarna har valt för att översätta dessa.
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Tabell 9. Översättningsstrategier vid madame/mesdames
Strategi
ADEKVANS
Varav överföring
direkt övers.
ACCEPTANS
Varav ersättning
utelämning
TOTALT

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

Antal
59
4
55

Andel
100 %

Antal
46
44
2

Andel
78 %

Antal
57
53
4

Andel
97 %

–
–
–

–

13
11
2

22 %

2
1
1

3%

59

100 %

59

100 %

59

100 %

De adekvansinriktade strategierna dominerar än en gång och då framför allt
hos Jensen, vars adekvansinriktning utgör 100 % i tabell 9. Han visar ännu
en gång en preferens att direktöversätta titlar vilket visar sig i hans 55 förekomster av fru. Liksom vid monsieur föredrar Öjerskog och Enqvist överföring. I tabell 9 varierar de sina strategier i större utsträckning än Jensen och
Stjernfelt. Det kan noteras att de använder hela 22 % acceptansinriktade
strategier, vilket är högt jämfört med de två andra översättarna. I den
svenska måltexten förekommer madame/mesdames 48 gånger i Öjerskogs
kapitel och 11 gånger i Enqvists kapitel. Till skillnad från vad fallet var vid
översättningen av framför allt M. är det Enqvist som i störst utsträckning
varierar översättningsstrategierna vid madame. Stjernfelt är än en gång
mycket konsekvent i valet att använda överföring.
Beträffande det normavvikande mâdâme kan det nämnas att översättarna
utnyttjar vad man skulle kunna kalla ett kreativt svängrum för att översätta
detta element. Både Jensen och Öjerskog har valt att översätta mâdâme med
maadaame och Stjernfelt med mædæme (s. 153) och mædæm (s. 169). Jag
har kategoriserat dessa som målspråksanpassade överföringar. De är alltså
överföringar, men mer acceptansinriktade sådana genom att de är anpassade
till målspråkets normer.
När det gäller de kvinnliga titlarna Mme och madame är det tydligt att
översättarna varierar valet av strategierna i mindre utsträckning än vid de
manliga titlarna M. och monsieur. Vid översättningen av monsieur återfinns
störst spridning i valet av översättningsstrategi, men de adekvansinriktade
dominerar alltid.
Beträffande kvinnliga titlar kan det också noteras att den portugisiska
Manuela en gång skämtsamt benämns la duègne (s. 222) av Renée. Vid
översättningen av denna titel är det Jensen som lägger sig närmast källtexten
genom att skriva duennaen (s. 184). Duenna finns inte i Bokmålsordboka
och det får alltså ses som ett lån från spanskan eller portugisiskan. Här har
Jensen utnyttjat kontexten, d.v.s. Manuelas nationalitet, för att översätta
duègne. Öjerskog skriver förkläde (s. 184) och Stjernfelt väljer det franska
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lånordet chaperone (s. 208) och lägger på så vis till en fransk stilmarkör. I
det här fallet är det Öjerskog som är mest acceptansinriktad, om man med
detta avser läsaranpassning, eftersom hon har använt ett svenskt lånord.
Den sista titeln jag undersöker är olika varianter av mademoiselle. I källtexten förekommer mademoiselle 4 gånger, demoiselle 3 gånger och Mlle 2
gånger. Titeln förekommer alltså endast 9 gånger och jag redovisar dessa
varianter tillsammans i tabell 10. Här redovisas inga procentandelar och
detta är något som gäller samtliga tabeller i avhandlingen som presenterar
element där det finns färre än 25 (<25) förekomster.
Tabell 10. Översättningsstrategier vid Mlle, mademoiselle och demoiselle
Strategi
ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

Antal
9
–
–
9

Antal
6
1
1
4

Antal
9
6
–
3

ACCEPTANS
Varav generalisering
ersättning
utelämning

–
–
–
–

3
1
1
1

–
–
–
–

TOTALT

9

9

9

Tabell 10 visar än en gång Jensens preferens att återge titlar med direkt översättning och Stjernfelts preferens att överföra dem. Jensen översätter samtliga fall av Mlle, mademoiselle och demoiselle med frøken. I Igelkottens
elegans är översättningen betydligt mer varierad och här förekommer så
mycket som 6 olika översättningsstrategier. Av de 9 förekomsterna av Mlle,
mademoiselle och demoiselle förekommer 6 i Öjerskogs kapitel och 3 i
Enqvists. De 4 direkta översättningarna i tabell 10 förekommer alla hos
Öjerskog. I Pindsvinets elegance är Stjernfelt mindre konsekvent än Jensen,
men hon är än en gång den mest adekvansinriktade av översättarna och översätter med överföring i 6 av 9 fall. Stjernfelt använder även här överföring på
förkortningen Mlle, vilket antagligen är den av förkortningarna M., Mme och
Mlle som är minst känd i Skandinavien och hon är ensam bland de fyra översättarna om att göra detta.
I delkapitlet ovan har det tydligt framgått att det vid förkortningarna M,
Mme och Mlle är Jensen som väljer den mest acceptansinriktade strategin i
och med att han gör direkta översättningar. Öjerskog och Enqvist väljer specificeringar och skriver ut den förkortade titeln, medan Stjernfelt överför
dem. När titlarna är utskrivna är tendenserna de samma hos Jensen och
Stjernfelt, medan de svenska översättarna väljer att göra överföringar. I ta127

blå 8 nedan återfinns en sammanställning av översättarnas vanligaste strategier för att återge titlarna som jag har undersökt ovan (se tabell 4–10).
Tablå 8. Översättarnas vanligaste strategier för att översätta titlar
Titel

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

M.
Monsieur
Mme
Madame
Mademoiselle etc.

Direkt översättning
Direkt översättning
Direkt översättning
Direkt översättning
Direkt översättning

Specificering
Överföring
Specificering
Överföring
Direkt översättning

Överföring
Överföring
Överföring
Överföring
Överföring

Tablån visar på ett mycket adekvansinriktat strategival och även om de
svenska översättarna varierar sina strategier är det en variation med systematik.
Det är de adekvansinriktade strategierna som dominerar i översättningen
av titlar och om man skall placera in Jensen, Öjerskog/Enqvist och Stjernfelt
på en adekvans–acceptansskala utifrån deras översättning av titlar är det
Stjernfelt som är tydligast adekvansinriktad:
Adekvans
←
Stjernfelt

Enqvist/Öjerskog

Acceptans
→
Jensen

Resultaten är motsatsen till vad som framkom under intervjuerna och detta
kan jämföras med Tourys (2012:213) uppfattning om graden av översättarutsagors tillförlitlighet (se 4.2). När det gäller skillnaden mellan Jensen och
Öjerskog/Enqvist kan Jensen kategoriseras som mest acceptansinriktad, eftersom han är den av översättarna som använder flest direkta översättningar,
vilket kan ses som den av de tre adekvansinriktade strategierna som är mest
acceptansinriktad. Å andra sidan är det Öjerskog/Enqvist och då Öjerskog
som varierar sina val av översättningsstrategier i störst utsträckning. Hon är
den av översättarna som använder flest acceptansinriktade strategier.
Öjerskog har av denna anledning placerats till höger om Enqvist.

6.1.2 Läsartilltal med vous och tu
I detta avsnitt redogör jag för huruvida läsaren tilltalas med vous eller tu och
hur dessa tilltal översätts. I källtexten förekommer det 117 enskilda fall där
läsaren tilltalas med vous. Det kan i vissa fall också röra sig om ett vous som
används som ett så kallat generiskt pronomen, alltså ett ’man’, men jag kategoriserar det som läsartilltal för att undvika gränsdragningsproblem. Mellan
dessa två fenomen finns det nämligen inte alltid tydliga gränser. För att excerperingen skall bli hanterbar räknar jag endast vous och inte olika former
av possessiva pronomen. Självklart blir en sådan analys inte helt rättvisande,
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eftersom det finns verb som är reflexiva i franskan, men som inte är det i de
skandinaviska språken. Utöver detta finns det också andra liknande strukturella skillnader mellan språken.122 Trots dessa faktorer menar jag ändå att
denna kvantitativa analys är intressant för att jämföra de tre skandinaviska
översättningarna sinsemellan och för att studera hur läsartilltalet eller de
generiska ”man”-konstruktionerna har översatts. I detta avsnitt presenteras
Jensen, de svenska översättarna och Stjernfelt var för sig. I tabell 11 nedan
redovisas hur Jensen översätter läsartilltal med vous.
Tabell 11. Jensens översättningsstrategier vid läsartilltal med vous
Strategi

Pronomen

ADEKVANS
Varav direkt översättning

Dere

ACCEPTANS
Varav ersättning

utelämning
TOTALT

Du/dig/din/ditt
Vi/oss
Meg
Man
En
Den

Antal

Andel

57
57

49 %

60
21
7
2
2
2
2
24

51 %

117

100 %

De strategier som Jensen använder för att översätta läsartilltal med vous är
direkt översättning, ersättning och utelämning. Av dessa är den direkta översättningen den mest använda. Som framgår av tabell 11 växlar Jensen mellan
7 olika typer av pronomen för att översätta läsartilltal med vous och med
utelämningarna inräknade varierar han mellan 8 översättningsmotsvarigheter. Av de 117 vous som förekommer återges endast 57 med direkt översättning till dere123 i den norska måltexten. Även om man tar hänsyn till strukturella skillnader mellan franskan och norskan märks det att översättaren alltså
ändrar läsartilltalet i mycket stor utsträckning. Färre än hälften av de vous
som riktar sig till läsaren är direktöversatta och de acceptansinriktade strategierna är i majoritet med 51 % hos Jensen. Här är det också mycket viktigt
att påpeka att dere med ett litet d alltid är plural i norskan. Detta betyder
alltså att Jensen när han använder dere menar att berättaren vänder sig till
flera läsare. Eftersom han i så många fall översätter vous med en form av du
borde detta betyda att Jensen som översättare alltid låter berättaren dua läsa122

Est-ce que ça vous fait le même effet à vous quand ça vous arrive (s. 130) är en mening
som Renée yttrar vid ett tillfälle och den är ett exempel på en sådan formulering med flera
vous som är helt naturlig i franskt talspråk, men som skulle bli oidiomatisk direktöversatt till
de skandinaviska språken.
123
Pronomenet dere är både subjekts- och objektsform.
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ren. Ibland ser han dock läsarna som flera personer och ibland som en person. Översättarens röst gör sig på detta sätt hörd och förändrar den narratologiska strukturen, eller snarare den ”narratologiska upplevelsen” en aning,
eftersom läsaren ibland blir tilltalad som en ensam läsare och ibland som en
av många läsare och dessutom överhuvudtaget blir tilltalad färre gånger än i
källtexten.
Det är tidvis svårt att skilja på ett vous som riktar sig till läsaren och ett
vous som används mer generiskt, men det tycks vara så att Jensen använder
dere när berättaren tilltalar läsaren och du när berättaren uttrycker sig generiskt. Ett exempel på detta är när Renée försöker förklara fenomenologernas
resonemang: Faites l’exercice de regarder votre chat et de vous demander
comme il se produit que vous sachiez comment il est fait (s. 70). Här tolkar
Jensen vouset mer som ett generiskt pronomen än ett läsartilltal och han
översätter med du: Gjør øvelsen med å se på katten din. Spør deg selv
hvordan du kan vite hvordan den ser ut (Jensen, s. 60). I ett annat exempel
däremot: Avez-vous idée des conceptions de Manuela en matière de coiffure ? (s. 221) är det mycket tydligt att vouset riktar sig till läsaren och Jensen översätter det med det plurala dere: Har dere noen anelse om Manuelas
oppfatninger når det gjelder frisyre? (Jensen, s. 183).
Av de 117 vous som förekommer i källtexten återfinns 56 i Palomas kapitel och 61 i Renées kapitel. Jensen gör en ersättning med ett du-tilltal vid 21
av 117 tillfällen och det är intressant att 6 av dessa återfinns i Palomas kapitel och 15 i Renées. Man skulle annars kunna förvänta sig att den äldre
Renée skulle vara mer återhållsam i bruket av du än den yngre Paloma.
När det gäller Öjerskogs och Enqvists översättningsstrategier för att översätta vous som riktar sig till läsaren redovisas dessa i tabell 12.
Tabell 12. Öjerskogs och Enqvists översättningsstrategier vid läsartilltal med vous
Strategi

Pronomen

ADEKVANS
Varav direkt översättning

Ni/Er

ACCEPTANS
Varav ersättning

utelämning
TOTALT

Man
En
Den
Sitt

Antal

Andel

54
54

46 %

63
15
3
2
1
42

54 %

117

100 %

Tabell 12 visar att det är de acceptansinriktade strategierna representerade av
direkt översättning som överväger hos Öjerskog och Enqvist. Balansen mellan adekvansinriktning och acceptansinriktning är dock tämligen jämn med
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46 % mot 54 %. De två översättarna växlar mellan 5 olika typer av pronomen för att översätta läsartilltal med vous. Med utelämningarna inräknade
varierar de alltså mellan 6 översättningsmotsvarigheter. I den svenska översättningen förekommer en översättning med antingen subjektsformen eller
objektsformen av ni 54 gånger, vilket är ännu lägre än hos Jensen. Av dessa
förekommer 31 i Enqvists textpartier och 23 i Öjerskogs. Som tidigare
nämnts återfinns 56 läsartilltal med vous i Palomas kapitel och 61 i Renées
kapitel och när det då förekommer färre ni-läsartilltal i Öjerskogs kapitel
betyder det att hon i något mindre grad än Enqvist ägnar sig åt direkt översättning av läsartilltal med vous. Det är tydligt att de svenska översättarna
oftare än Jensen har tolkat det som att vous fungerar generiskt, eftersom vous
är översatt med man hela 15 gånger. Det är också värt att notera att inget
läsartilltalsvous blir till du.
Under analysen visade det sig att det var något svårare att matcha coupled
pairs (se 2.2) i den danska måltexten, eftersom den innehåller fler kraftiga
omstruktureringar än den norska och den svenska.124 Tyvärr syns inte dessa
skillnader när jag i den här avhandlingen endast fokuserar på översättningen
av kulturspecifika element. Vid en strikt coupled pairs-analys visar det sig i
alla fall att Stjernfelt direktöversätter läsartilltal med vous med en form av
De/I (De, Deres, Dem, I och jer) 41 gånger, vilket är lågt jämfört med de
andra översättarna. Detta framgår av tabell 13 nedan.
Tabell 13. Stjernfelts översättningsstrategier vid läsartilltal med vous
Strategi

Pronomen

ADEKVANS
Varav direkt översättning

De/Deres/Dem/I/Jer

ACCEPTANS
Varav ersättning

utelämning
TOTALT

Man
En
Mig
Sit

Antal

Andel

41
41

35 %

76
21
5
1
1
48

65 %

117

100 %

Jag vill påpeka att jag har räknat både de plurala och singulara pronomenen
De/Deres/Dem och I och jer som direkt översättning, eftersom man inte kan
veta av källtexten om vous riktar sig till en eller flera personer. Det skall
dock nämnas att Stjernfelt översätter med de plurala I/jer 16 gånger och
De/Deres/Dem 24 gånger. Det betyder alltså att läsarna ofta nias. Endast ett
av dessa De förekommer i Palomas kapitel och det är i början av romanen,
vilket jag tidigare har antagit kan bero på att översättarbeteendet då inte ännu
124

Jfr Stjernfelts utsaga i 5.2 om att vilja frigöra sig från källtextens syntax.
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har stabiliserats. Av tabell 13 framgår att Stjernfelts adekvans–
acceptansbalans är ojämnare än hos de övriga översättarna med 35 % mot
65 %. När det gäller översättningsmotsvarigheter rör det sig om 6 stycken
med utelämningarna inräknade. Hennes mest frekventa strategi för att översätta läsartilltal med vous är utelämning, som hon använder 48 gånger. Eftersom utelämning är en acceptansinriktad strategi får hon alltså kategoriseras som en acceptansinriktad översättare när det gäller översättningen av
läsartilltal med vous. Hon är också den av översättarna som i störst utsträckning använder det generiska pronomenet man, nämligen 21 gånger. Det betyder att hon tolkar många vous som generiska pronomen istället för läsartilltal.
Beträffande läsartilltal med vous visar det sig alltså att det är Stjernfelt
som väljer att göra störst ingrepp i texten och som också uppvisar mest
spridning i valet av översättningsstrategier. Berättarrösten blir mindre personlig i och med att läsartilltalet minskar när Stjernfelt använder opersonliga
konstruktioner istället för ett vous-tilltal. Stjernfelt beskriver sig själv som
”et skønhedselskende menneske” och det skulle kanske vara möjligt att se en
återspegling av detta synsätt i denna spridning av översättningsstrategier som
ju skapar en förhållandevis stor variation. En översättares svängrum i Skandinavien är litet, vilket har framgått av kontrakt och tidigare forskning, men
vid översättningen av läsartilltal med vous visar det sig att det finns en del
utrymme att variera översättningsstrategierna.
När det gäller läsartilltal med vous är det tydligt att översättarna väljer att
återge dem med ett pronomen i andra person i förhållandevis låg grad. Här
menar jag även att översättaren påverkar berättarrösten och gör den mindre
personlig. Med tanke på att det finns 117 fall av läsartilltal med vous i källtexten och att direkt översättning endast förekommer i mindre av hälften av
dessa fall i samtliga tre måltexter tyder detta på ett mer acceptansinriktat
strategival än vad översättarna uppvisade beträffande översättningen av titlar
i 6.1.1 ovan. När det gäller skillnaderna mellan översättarna är Jensen den
som oftast väljer att behålla källtextens tilltal i andra person, medan Stjernfelt är den som gör det i minst utsträckning.
Efter att ha tagit del av översättarnas strategier vid översättningen av vous
som riktar sig till läsaren kan översättarna placeras enligt följande på en adekvans–acceptansskala:
Adekvans
←
Jensen

Enqvist/Öjerskog

Acceptans
→
Stjernfelt

Beträffande läsartilltal med vous stämmer alltså översättarnas strategival
överens med deras utsagor från intervjuerna. Jensen framstår nämligen som
den mest adekvansinriktade översättaren, Stjernfelt som den mest acceptans132

inriktade och Öjerskog placerar sig mellan de två. Öjerskog har placerats till
höger om Enqvist på grund av att hennes översättning av läsartilltal med
vous i något lägre grad var direktöversatt.
Beträffande läsartilltal med vous vill jag åter nämna att det i de flesta fall
är omöjligt att avgöra om författaren åsyftar en eller flera personer med detta
tilltal. Fyra vous som förekommer i romanen (se exempel 1) är dock tydligt
riktade till flera personer, eftersom Renée riktar sig till läsarna eller en obestämd grupp damer med tilltalet mesdames. Jag har valt att räkna med dessa i
resultaten, men till skillnad från övriga 113 vous framgår att dessa riktar sig
till flera personer:
Exempel 1. Vous
Mesdames, […] agissez en toute chose avec la même élégance. (1) Vous surprend-on,
(2) vous agace-t-on, (3) vous déconcerte-t-on, qu’il (4) vous faut conserver le même
raffinement […]. (Barbery, s. 389)
Mine damer [...] opptre med samme eleganse i alle ting. Enten (1) dere blir overrasket,
irritert eller forvirret, må (4) dere hele tiden opptre like raffinert uforstyrrelig [...].
(Jensen, s. 326)
Kära medsystrar […] uppför er då lika värdigt vad som än händer. Om (1) ni blir aldrig så överraskade, provocerade eller bestörta, bör (4) ni till varje pris bete er lika förtjusande oberört […]. (Öjerskog, s. 327)
Mine damer [...] bevar for alt i verden deres værdighed, hvad der end sker. Hvad
enten (1) De overraskes, lokkes i baghold eller på anden vis hyles ud af den, så må (4)
De bevare roen [...]. (Stjernfelt, s. 357)

I samtliga måltexter har översättarna föga överraskande valt att översätta
vous med andra person plural. Exempel 1 ovan visar att det kan vara
problematiskt att göra en kvantitativ analys på det sätt som jag har försökt
göra eftersom det finns strukturella skillnader mellan språken. Genom att
numrera de fyra vous som förekommer i exempel 1 och sedan studera hur
dessa ”översättningsenheter” har översatts i måltexten visar det sig att det
endast är det första och det fjärde vouset som har behållits, eftersom alla
översättarna har valt passiva eller subjektslösa konstruktioner där det inte
nämns vem eller vad det är som generar damerna ifråga. Översättningsenhet
2 och 3 räknas därför som utelämningar. Det er som förekommer i den
svenska måltexten i exempel 1 skall inte ses som en kompensation, eftersom
det är en del av en reflexiv konstruktion. Dessa och liknande fenomen
inträffar då och då, men de kvantitativa resultaten skall ses som tendenser till
översättningsstrategier hos översättarna. Att samtliga översättare ligger
under 50 % direkt översättning av läsartilltal med vous menar jag kan ses
som säkra tendenser.125
125

I den här avhandlingen undersöker jag kulturspecifika element som krispunkter, men i
exemplet ovan är det tydligt att det även finns andra krispunkter som orsakar översättarna
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Efter att ha analyserat hur översättarna har översatt läsartilltal med vous
går jag nu vidare med att studera översättningen av läsartilltal med tu. Till
denna typ av tilltal räknar jag även den betonade formen toi och objektsformen te/t’.126 Detta gör jag eftersom motsvarande former inkluderades när
jag räknade vous, där dessa former är homografer. I L’élégance du hérisson
förekommer endast 20 fall där läsaren tilltalas med tu, toi eller te och det är
ofta oklart om det handlar om ett läsartilltal eller om pronomenet används
generiskt. I 18 av de 20 fallen är det Paloma som använder dessa tu, vilket är
föga förvånande med tanke på hennes ålder. Hon inleder alltid sina pensées
profondes med haikuinspirerade dikter och här förekommer det ibland visdomsord där en form av tu används. Det är i dessa dikter som de flesta läsartilltal med tu återfinns.
Jensen direktöversätter källtextens läsartilltal med tu med duande i 17 av
20 fall, vilket är mycket högre jämfört med hans strategival vid läsartilltal
med vous. Detta framgår av tabell 14 nedan.
Tabell 14. Jensens översättningsstrategier vid läsartilltal med tu
Strategi

Pronomen

ADEKVANS

17

Varav direkt översättning

Du/Deg

ACCEPTANS
Varav ersättning
utelämning

Den

TOTALT

Antal
17
3
2
1
20

Tabell 14 visar att det rör sig om en mycket liten spridning i översättningsstrategierna hos Jensen och att duandet dominerar. Detta är inte överraskande, eftersom han tidigare visade sig översätta läsartilltal med vous med
du vid flera tillfällen. Han varierar mellan endast 2 typer av pronomen och
utelämning som översättningsmotsvarigheter.
I tabell 15 nedan visas hur läsartilltal med tu översätts i den svenska
måltexten:

problem. Översättningen av agacer och déconcerter i exemplet skiljer sig en del åt i alla tre
måltexterna och detta torde tyda på att de utgör svåröversatta element. Även Öjerskogs
översättning av mesdames med medsystrar i exempel 1 kan uppmärksammas och den utgör en
av de ersättningar som hon i tabell 9 konstaterades använda.
126
Inga possessiva pronomen förekommer.
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Tabell 15. Öjerskogs och Enqvists översättningsstrategier vid läsartilltal med tu
Strategi

Pronomen

ADEKVANS
Varav direkt översättning
ACCEPTANS
Varav ersättning

Antal
16

Du

Man
Sitt

utelämning
TOTALT

16
4
1
1
2
20

Paloma står som sagt för 18 av 20 läsartilltalstu och Enqvist direktöversätter
dessa med en form av du 16 gånger, vilket betyder att hon, liksom Jensen, är
betydligt mer adekvansinriktad vid översättningen av tu än vid läsartilltalsvous. Övriga två fall utelämnar hon. Öjerskog representeras endast av två
läsartilltalstu och översätter inte något av dem till du. Detta kan vittna om
Öjerskogs intervjuutsaga om att försöka leva sig in i romangestalternas
språk. Det är ju som sagt mindre troligt att Renée skulle dua läsaren, än att
Paloma skulle göra det. Öjerskog väljer i stället att översätta med man och
sig: si tu veux faire carrière (s. 317) → vill man göra karriär (s. 263) och
consacre une année de ta vie (s. 318) → ägnar ett år av sitt liv (s. 264). De
svenska översättarna använder direkt översättning i 16 fall och Jensen i 17,
vilket i stort sett betyder att det inte finns någon skillnad mellan Jensen och
de svenska översättarna (Enqvist) på denna punkt.
Som framgår av tabell 16 direktöversätter Stjernfelt med en form av duande i 12 av 20 fall.
Tabell 16. Stjernfelts översättningsstrategier vid läsartilltal med tu
Strategi

Pronomen

ADEKVANS

12

Varav direkt översättning

Du

ACCEPTANS
Ersättning

Man

TOTALT

Antal
12
8
8
20

I tabell 16 visar det sig att direkt översättning är den vanligaste strategin
även hos Stjernfelt. Hon använder endast 2 olika översättningsstrategier och
översättningsmotsvarigheter för att översätta läsartilltal med tu, men hon
fördelar sina översättningar jämnare över dessa två än vad Jensen och de
svenska översättarna gör. Det visar sig också att Stjernfelt är den av översät135

tarna som i minst utsträckning använder sig av direkt översättning. Detta
känns igen från tidigare i kapitlet då Stjernfelt var den av översättarna som i
lägst grad använde sig av direkt översättning vid läsartilltal med vous. I och
med att hon använder den acceptansinriktade strategin ersättning kan hon
kategoriseras som den mest acceptansinriktade av de tre när det gäller läsartilltal med tu. Det kan också nämnas att Stjernfelt liksom Öjerskog undviker
att översätta med du när Renée är berättare.
Om man skall sammanfatta översättarnas strategier för att översätta tilltal
med tu kan man konstatera att Jensen, Enqvist och Stjernfelt alla föredrar att
översätta med du, men att Stjernfelt gör det i en något lägre grad. Det visar
sig också att samtliga översättare uppvisar större konsekvens i valet av översättningsstrategi för att översätta tilltal med tu och att de använder även direkt översättning i större utsträckning än i översättningen av tilltal med vous.
På en adekvans–acceptansskala kan översättarna placeras på följande sätt i
förhållande till varandra:
Adekvans
←
Jensen

Enqvist/Öjerskog

Acceptans
→
Stjernfelt

Här skall man dock komma ihåg att de svenska översättarna, i det här fallet
Enqvist ligger mycket närmare Jensen än Stjernfelt. I de kapitel Öjerskog har
översatt förekommer det så få läsartilltal med tu att man inte kan uttala sig
generellt om hennes översättningsstrategier, men i de två fall som förekommer har hon inte direktöversatt med du, utan funnit andra lösningar. Jag har
på grund av detta placerat henne till höger om Enqvist på skalan.

6.1.3 Dialoger med vous- och tu-tilltal
Nedan studerar jag hur olika romanfigurer tilltalar varandra och hur dessa
tilltal översätts. I den kvantitativa analysen excerperar jag ur källtexten alla
förekomster av niande som riktar sig till en person. Jag räknar formerna
vous, vos, votre, och vôtre(s). Jag excerperar också källtextens alla former av
duande (tu, toi, te, t’, ton, ta, tes, tien(s), tienne(s). Här räknar jag alltså även
possessiva pronomen. Jag excerperar inte samtliga former av niande och
duande som förekommer, utan jag räknar de romangestalter som niar eller
duar en annan romangestalt. Statistiken bygger alltså på ”dialogpar” mellan
olika romanfigurer. Jag menar att en sådan kvantitativ analys är mer tillförlitlig, eftersom de strukturella skillnaderna mellan språken, till exempel sådana som har att göra med reflexiva verb, då inte påverkar analysen lika
mycket.
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I källtexten finns 45 dialogpar där en person tilltalas med vous.127 I tabell
17 nedan visas de strategier som har använts vid översättningen av dessa.
Tabell 17. Översättning av dialoger med vous
Strategi och pronomen

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

ADEKVANS
Varav direkt övers.

32
32

71 %

38
38

84 %

38
38

84 %

ACCEPTANS
Varav ersättning
du
monsieur
parafras
utelämning

13

29 %

7

16 %

7

16 %

TOTALT

45

11
1
–
1

2
1
3
1

–
1
4
2

100 %

45

100 %

45

100 %

I de flesta fall (se tabell 17) har översättarna använt direkt översättning,
d.v.s. en form av ni i de tre språken, för att återge dessa vous och de adekvansinriktade strategierna överväger därmed.
Mot bakgrund av det vi har sett tidigare är det inte förvånande att Jensen
är den av översättarna som i störst utsträckning ersätter vous med du. Jensen
visade sig ju tidigare vara den av översättarna som tidvis bytte ut ett läsartilltalsniande mot ett duande. Detta sker 11 gånger när romangestalter niar
varandra. Studerar man de fall där Jensen har valt att ersätta vous med du
finner man att dessa består av samtal mellan bifigurer, personer ur en lägre
social klass eller tilltal till barn.
Öjerskog och Enqvist direktöversätter vous med ni i 38 fall av 45 (84 %).
Här skall det dock nämnas att längre konversationer där vous återkommer
flera gånger i källtexten ofta är fattigare på ni i måltexten. Detta visar på att
översättarna har ansträngt sig för att inte överanvända ett niande och istället
har försökt att med omskrivningar begränsa det. Ett exempel på detta är ett
samtal mellan Renée och Olympe Saint-Nice i ett kapitel översatt av
Öjerskog. När Olympe Saint-Nice talar med Renée niar hon henne till exempel med vous fyra gånger i källtexten, men endast en gång i måltexten. I tre
av dessa fyra tillfällen fungerar det med omformuleringar såsom i fallet Il
faut que je vous raconte (s. 140) → Jag måste berätta (s. 115), men i fallet il
n’y qu’avec vous (s. 144) är en sådan parafras inte möjlig och Öjerskog använder då ett niande: det är bara med er (s. 118). När det gäller översättning

127

Fyra av dessa fall inträffar inte ”på riktigt” i romanen, utan romangestalterna föreställer sig
att en dialog äger rum.
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av dialoger med vous går det inte att urskilja några större skillnader mellan
Öjerskog och Enqvist.
Liksom de svenska översättarna nyttjar Stjernfelt den direkta översättningen 38 gånger (84 %). Hon ersätter två vous med du och då handlar det
om vuxna personer som tilltalar barn. Resultaten när det gäller översättningen av vous-tilltal generellt hos Stjernfelt är tydliga. Hon gör stor åtskillnad
på om det är läsaren eller en romangestalt som tilltalas. Hennes strategier för
att översätta dialogpar med vous är mycket mer adekvansinriktade än när
hon översätter läsartilltal med vous (se tabell 13).
Beträffande analysen av översättningen av dialogpar med vous är det mest
noterbara att Jensen översätter med du i mycket större utsträckning än speciellt de svenska översättarna (som aldrig använder du), men även Stjernfelt.
På adekvans–acceptansskalan hamnar han denna gång längst till höger av
översättarna:
Adekvans
←
Öjerskog/Enqvist
Stjernfelt

Acceptans
→
Jensen

Jag har dock valt att inte placera Jensen längst ute till höger, eftersom de
adekvansinriktade strategierna har en klar övervikt.
I källtexten förekommer det 19 fall av konversationspar där deltagarna
duar varandra i en eller flera riktningar. Jag har då även räknat med sådana
tu-tilltal när protagonisterna talar med sig själva eller med djur. Samtliga
konversationer med tu-tilltal utom en har översatts till du i alla tre måltexterna och därför redovisar jag inte dessa resultat i en tabell. Vid översättningen
av tu är översättarna alltså mycket mer konsekventa än vid översättningen av
vous och detta är egentligen inte heller överraskande, eftersom du som sagt i
det närmaste är standard i de skandinaviska språken som tilltalsform. Det
enda fallet där tu inte har översatts med du förekommer hos Öjerskog och
har översatts med en parafraserande omskrivning. Det är Olympe Saint-Nice
som tilltalas och Renée föreställer sig hur hennes klasskamrater under hennes skolgång ridikuliserat hennes namn: Eh, Olympe, je peux grimper sur ton
mont? (s. 139) → Tjena Olympen, får man bestiga toppen? (Öjerskog s.
114). Att Öjerskog inte har översatt ton med din här rör sig antagligen bara
om en tillfällighet och det skall inte dras några stora växlar på att hon avviker vid detta enda tillfälle. Det är ju högst troligt att Olympes jämnåriga
klasskamrater skulle dua henne.
Nedan går jag vidare med en mer kvalitativ analys och studerar ett par exempel på de strategier som översättarna har visat sig använda. Exempel 2
nedan är hämtat från en passage i romanen där Renée har varit på ett frisörbesök och Manuela uttrycker sitt gillande över resultatet:
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Exempel 2. Manuela tilltalar Renée
Mais Renée, vous êtes superbe ! (Barbery, s. 235)
Men du er jo strålende, Renée! (Jensen, s. 194)
Det är ju ursnyggt, Renée! (Öjerskog, s. 195)
Men Renée, De er jo smuk! (Stjernfelt, s. 219)

Exempel 2 visar att Manuela i källtexten niar Renée. I den norska texten är
detta niande omgjort till ett duande. Faktiskt duar Manuela och Renée konsekvent varandra genom hela den norska måltexten: Å, du skulle ha sett det
(Jensen, s. 195), Hva skal jeg gjøre uten deg? (ibid.) m.fl. I den svenska
översättningen i exempel 2 undviker Öjerskog återigen niandet och använder
en ersättning-parafras med en opersonlig konstruktion. I exempel 2 är det
den danska texten som är den mest adekvansinriktade genom att Stjernfelt
behåller niandet. Man kan alltså konstatera att Öjerskog använder ni/er när
en annan konstruktion inte är möjlig och att Stjernfelt behåller De/Dem utan
att i någon större utsträckning försöka undvika niande.
Det finns två fall i romanen där niande i ”verkliga” konversationer övergår till duande. Det första tillfället inträffar när Paloma tvingas träffa psykoanalytikern doktor Theid. Hon tilltalar honom först med vous, men hon skäller sedan mer eller mindre ut honom och då använder hon tu. Denna tilltalsväxling översätts direkt från niande till duande i samtliga tre måltexter. Det
andra fallet där niande övergår till duande inträffar i slutet av romanen. Där
kommenteras i källtexten det niande som Manuela och Renée under årens
lopp har ägnat sig åt när de talat med varandra:
Exempel 3. Renée duar Manuela
Manuela mon amie.
Au seuil de la mort, je te tutoie enfin.
Te souvient-il de ces tasses de thé dans la soie de l’amitié ? Dix ans de thé et de
vouvoiement […] (Barbery, s. 399–400)
Manuela, venninnen min.
På dødens terskel føler jeg meg endelig nær deg.
Husker du det silkemyke vennskapets utallige tekopper? Ti års te og høflighetsfraser
[…] (Jensen, s. 336)
Min kära Manuela.
Inför döden duar jag dig äntligen.
Säg, minns du alla magiska testunder tillsammans på tu man hand? I femton år har vi
suttit och druckit te och niat varandra […]. (Öjerskog, s. 337)
Manuela, min ven.
Her på dødslejet tillader jeg mig omsider at sige du til dig.
Husker du de uendeligt mange kopper te indtaget i venskabelig elskværdighed? Ti år
med te, hvor vi har sagt De til hinanden […]. (Stjernfelt, s. 367)
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Som tidigare nämnts översätter Jensen genom hela måltexten vous med du
när Manuela och Renée talar med varandra och när kommentaren i exempel
3 förekommer i slutet av romanen går han inte tillbaka i texten och ändrar
deras tilltal till varandra, utan ändrar istället formuleringarna i texten så att
den passar med Renées och Manuelas duande: føler jeg meg endelig nær
deg. Det är möjligt att det har gått till på det här sättet, eftersom Jensen i
intervjun sade att det ofta händer att han börjar översätta en roman utan att
ha läst den först. I det norska exemplet handlar det alltså om en ersättningparafras där romangestalternas vänskap i största delen av romanen blir svagare än i källtexten och i den svenska och danska måltexten, eftersom det är
först nu som hon kommer nära sin väninna. Kommentaren om duandet, je te
tutoie enfin, har bytts ut mot høflighetsfraser, vilket får kategoriseras som en
ersättning. Efter passagen i exempel 3 duas Manuela i resten av romanen i
alla tre måltexterna. Öjerskog och Stjernfelt använder direkt översättning i
exempel 3. Det är i exemplet också noterbart att Öjerskog översätter med
femton år, trots att det står dix ans i källtexten. Detta gör hon också några
rader tidigare i romanen när Renée talar om alla de år som katten Léo har
hållit henne sällskap. Det visade sig under intervjun att Öjerskog är en
mycket noggrann översättare och det är möjligt att hon har räknat ut att det
måste röra sig om femton års vänskap och att hon därmed har ändrat i
måltexten. Renée berättar nämligen tidigare i romanen att hon varit änka i
femton år och att katten hållit henne sällskap under denna änketid. När det
gäller Renées utsaga i källtexten om att det skulle röra sig om tio år går det
att spekulera om att hon skulle kunna vara en så kallad otillförlitlig berättare
(jfr Booth 1961:158–159, Chatman 1989:148–149). Renée är inte en allvetande berättare, utan är en romanfigur som kan begå misstag och missminna
sig och Barberys beslut att skriva dix ans kan signalera att Renée är just en
sådan otillförlitlig berättare.
När det gäller titlar och tilltal förekommer det också ett intressant fenomen när Renée är inbjuden på middag hos Kakuro Ozu första gången och
denne föreslår att de två skall vara på förnamn med varandra.
Exempel 4. Kakuro och Renée lägger bort titlarna
– J’aimerais que vous m’appeliez Kakuro, c’est quand même moins emprunté. Est-ce
que ça vous ennuie que je vous appelle Renée ? (Barbery, s. 286)
«Jeg ville sette pris på om De kunne kalle meg Kakuro, det virker tross alt mindre
søkt. Har De noe imot at jeg kaller dem Renée, og at vi er dus?» (Jensen, s. 238)
–Jag vill gärna att ni kallar mig Kakuro, det låter inte lika krystat. Har ni något emot
att jag kallar er Renée? (Öjerskog, s. 237)
„Kald mig bare Kakuro, det andet er så stift. Generer det Dem, hvis jeg kalder dem
Renée?“ (Stjernfelt, s. 264)
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I exempel 4 ovan är det än en gång Jensen som avviker från källtexten i
störst utsträckning. I samband med att Renée och Kakuro lägger bort efternamnstilltalet låter han också Kakuro genom ett tillägg i måltexten föreslå att
de skall dua varandra, at vi er dus, något som inte står i källtexten. Trots att
Renée och Kakuro nu använder förnamn när de tilltalar varandra fortsätter de
att nia varandra i källtexten. Detta niande behålls i den svenska och den
danska måltexten. Vous avez un magnétoscope ? (s. 287) blir till exempel
Har du videospiller? (Jensen, s. 239) i den norska måltexten, Har ni video?
(Öjerskog, s. 238) i den svenska och Har De en VHS? (Stjernfelt, s. 265) i
den danska måltexten. Det norska duandet blir dock inte konsekvent mellan
Renée och Kakuro. Duandet behålls kapitlet ut, men när Kakuro och Renée
senare i romanen talas vid när också andra är närvarande låter Jensen dem
nia varandra igen, för att sedan låta dem dua varandra när de är ensamma
igen. Denna växling mellan duande och niande är ett exempel på hur översättaren utnyttjar ett kreativt svängrum och anpassar tilltalet efter romanens
kontext. Översättaren griper in i texten, fattar egna beslut att ändra den, och
sätter på så vis spår i den genom en diskursiv närvaro.
En sista kommentar om duande och niande i L’élégance du hérisson har
att göra med tilltal i skolsammanhang. När Renée i källtexten återger episoder från sin barndom och sin skolgång på landet duar hennes lärare henne.
Detta duande är behållet i måltexterna. Flyttar man sig litet mer än en generation framåt i tiden och till Palomas skolgång i Paris finare kvarter visar det
sig att Palomas lärare niar sina elever i källtexten. Mme Maigre, som är en
av lärarna, använder också titlarna M. och Mlle när hon i ett kapitel tilltalar
sina elever. Detta niande direktöversätts av Stjernfelt och Enqvist medan
Jensen ersätter med du. Det är oklart om detta niande i källtexten riktar sig
till en eller flera personer, men det är troligt att Enqvist tolkar niandet som
om Mme Maigre riktar sig till hela klassen. Hon översätter nämligen vous
med niande när så tycks vara fallet och undviker niande när Mme Maigre
senare i kapitlet enbart tilltalar Paloma med vous. I detta fall har hon istället
valt en annan lösning: Et qu'en savez-vous, mademoiselle Josse ? (s. 195),
översätts nämligen med Och vad vet mademoiselle Josse om det? (Enqvist, s.
161).
Avslutningsvis kan man beträffande tilltal säga att det är helt tydligt att
framför allt vous är ett kulturspecifikt element som utgör en krispunkt. Eftersom tu i mycket större utsträckning är direktöversatt skulle man kunna
påstå att översättarnas strategival vid detta pronomen är mycket mer automatiserat än när de träffar på ett vous. I det senare fallet måste de beakta tilltalskonventioner i franskan och i målspråket och avgöra vilket pronomen,
om något, som det är lämpligt att använda.
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6.1.4 Yrkesbeteckningar
I detta avsnitt behandlar jag i huvudsak fem olika yrkesbeteckningar som jag
betraktar som mer eller mindre kulturspecifika. Dessa fem utgör i stort sett
hela romanens förekomst av kategorin. Av dessa yrkesbeteckningar måste
naturligtvis concierge nämnas först. Detta är nämligen Renées yrke och kan
betraktas som kulturspecifikt. Yrket innehas, eller snarare innehades eftersom det blir alltmer ovanligt, ofta av kvinnor som städade, tog hand om
post och utförde likande sysslor i finare franska lägenhetshus. Liksom Renée
bodde de också ofta i huset där de arbetade. Översättarna har valt portnerkone, portvakt och portnerske för att översätta detta fenomen och dessa får
kategoriseras som direkta översättningar. Här har Jensen och Stjernfelt genom femininändelsen signalerat att det rör sig om en kvinnlig portvakt. I
svenska är femininändelsen på portvakt ovanlig och Öjerskog har kompenserat för detta genom att vid ett par tillfällen översätta till portvaktstant (s. 9,
137). Detta sker när Renée föreställer sig hur de boende i huset ser på yrkeskategorin som helhet och hur de inte har några höga tankar om dessa kvinnors intellektuella kapacitet. Öjerskog har på så vis utnyttjat den omliggande
kontexten och romanens karaktär då hon har använt denna översättning.
Ett annat yrke som nämns i romanen är conseiller d’État. Detta är en befattning som inte har en direkt motsvarighet i Skandinavien och yrket återfinns i en passage där Paloma beskriver hur konservativ M. de Broglie är:
Exempel 5. Conseiller d’État
Mme de Broglie est la femme de M. de Broglie, (1) le conseiller d'État qui habite au
premier, qui est entré au (2) Conseil d'État sous Giscard et est tellement conservateur
qu'il ne salue pas les personnes divorcées. (s. 170)
Fru de Broglie er gift med herr de Broglie, (1) dommeren i administrasjonsdomstolen
som bor i annen etasje, han som var (2) statsråd mens Giscard var president, og som
er så konservativ at han ikke hilser på personer som er skilt. (Jensen, s. 143)
Madame de Broglie är gift med monsieur de Broglie, (1) statsrådet på första våningen
som blev värvad till (2) högsta förvaltningsdomstolen under Giscard d'Estaing och är
så konservativ att han inte hälsar på människor som är frånskilda. (Enqvist, s. 142)
Mme de Broglie er gift med M. De Broglie, (1) dommer i Conseil d'Etat, som er den
øverste franske domstol i forvaltningsretlige spørgsmål. De bor på første sal, og han
blev udnævnt under Giscard og er så konservativ, at han nægter at hilse på fraskilte
personer. (Stjernfelt, s. 162)

I exempel 5 ovan har jag numrerat två översättningsenheter som det är lämpligt att se närmare på beträffande översättningen av conseiller d’État. Dessa
är först och främst titeln i sig sedan även institutionen där personen är verksam. När det gäller översättningen av (1) conseiller d’État i exempel 5 visar
det sig att översättarna har valt olika lösningar och att det är ett svåröversatt
kulturspecifikt element. Enqvist har valt en ganska direkt översättning med
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statsrådet medan både Jensen och Stjernfelt koncentrerar sig på att det rör
sig om en typ av domare. Att översätta conseiller d’État med statsrådet är ett
exempel på en direkt översättning med conseiller → råd och d’état → stats-,
men det behöver inte nödvändigtvis röra sig om samma referent i källtext
och måltext. Även Jensen översätter med statsråd, men det gör han först i
översättningsenhet 2. ”Statsråd” betyder på norska och svenska ungefär det
samma som ’minister’, något ”conseiller d’État” inte behöver göra på
franska. Man skulle alltså kunna påstå att källtextens stil – här i form av
syntax – prioriteras över det faktamässiga innehållet exempel 5, framför allt
hos Enqvist, som skriver att M. de Broglie enbart var statsråd. Jensen nämner att M. de Broglie var både domare och statsråd och på så vis ”garderar”
han sig. Stjernfelt använder en adekvansinriktad strategi när hon behåller
namnet på den franska institutionen i översättningsenhet 1, Conseil d’Etat
(utan accent) och hon utelämnar, eller slår samman översättningsenhet 2 med
enhet 1 genom att direkt efter Conseil d’État förklara vad det är för typ av
institution. Vilket yrke M. de Broglie egentligen har klarnar sedan även i den
norska och i den svenska måltexten när läsaren i exempel 5 tar del av översättningen av Conseil d’État, där de använder en ersättning-förklaring för att
ange vid vilken institution M. de Broglie är verksam. Det är oklart i källtexten vilken roll M. de Broglie hade vid Conseil d’État – om han var statsråd
och domare, eller bara statsråd – men det är helt klart att han var högt uppsatt inom det franska förvaltningsväsendet.
Exempel 5 är ett textparti som naturligtvis är mycket lättare att tillgodogöra sig för en fransk läsare än för en skandinavisk, och de tre översättarna
balanserar mellan adekvans- och acceptansinriktade strategier för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Här är det svårt att kategorisera en översättare
som mer adekvans- eller acceptansinriktad än en annan, men det är tydligt att
det finns en omsorg om läsarna och att det är denna faktor som har prioriterats. Omsorgen om läsarna signaleras i det här exemplet tydligast hos Stjernfelt med formuleringen som er den øverste franske domstol i forvaltningsretslige spørgsmål och texten vittnar om en ingripande översättare som vill
leda läsaren samtidigt som hon behåller romanens ”franskhet” genom att
överföra namnet på den franska myndigheten. I den danska måltexten kan
man tydligt märka översättarens diskursiva närvaro, eftersom läsarna är
medvetna om att detta antagligen är översättarens förklaring. Exempel 5
speglar också hennes intervjuutsaga om läsartillvändhet. Om exempel 5 kan
det slutligen också nämnas att våningsplanen utgör en krispunkt i och med
att det finns olika konventioner om hur dessa anges i Frankrike och i de
skandinaviska länderna. Jensen har nämligen ersatt au premier med annen
etasje och därmed anpassat till norska konventioner.
Efter att ha analyserat exempel 5 och conseiller d’État går jag i exempel 6
vidare med yrkesbeteckningen institutrice. Yrkesbeteckningen förekommer
när Renée blickar tillbaka på sin barndom. Vid ett tillfälle ifrågasätter
143

Paloma Renées beslut att avvisa en förfrågan från Kakuro Ozu och Renée
tycker då att hennes röst liknar en av hennes gamla lärarinnors.
Exempel 6. Institutrice
– On peut savoir à quoi vous jouez ? me demande-t-elle d’un ton qui me rappelle
Mme Billot, ma toute dernière institutrice. (Barbery, s. 356)
«Går det an å få vite hva De leker for noe?» spør hun i en tone som minner meg om
frøken Billot, min aller siste lærer. (Jensen, s. 298)
–Vad håller ni på med, egentligen? frågar hon strängt i en ton som påminner om min
lärarinna i avgångsklassen. (Öjerskog, s. 298)
„Hvad er det egentlig for en leg, De leger?“ spørger hun i en tone, der minder mig om
Mme Billot, min første lærerinde. (Stjernfelt, s. 329)

Det är tydligt att alla översättarna har översatt institutrice olika, om än inte
med olika strategier enligt den här studiens taxonomi. När det gäller institutrice betecknar detta enligt Larousse en lärare på de lägre stadierna, viket
skulle tyda på att det rör sig om hennes sista lärare i det man i svenska sammanhang skulle kunna benämna förskoleklass eller grundskolans lägre år. I
den norska och svenska måltexten får läsaren intrycket av att det rör sig om
Renées lärare i avgångsklassen, men genom att generalisera institutrice till
lærer och lärarinna undviker Jensen och Öjerskog att göra en översättning
som faktamässigt skulle strida mot källtextens innehåll. ”Lärare” är nämligen en beteckning som kan användas för personer som undervisar på både
högre och lägre stadier. I den danska måltexten står det att det är Renées
første lærerinde, trots att det står dernière i källtexten. Här handlar det om en
typ av generalisering och ersättning och kanske också om översättarbrådska.
Samtliga översättare väljer acceptansinriktade strategier när de generaliserar
institutrice till lærer, lärarinna och lærerinde, men dessa översättningar är
ganska naturliga, eftersom det inte finns en yrkesbeteckning som helt skulle
motsvara källtextens yrke. Renées exakta ålder i exempel 6 nämns nämligen
aldrig och det är därför inte möjligt att veta vilken yrkestitel (”förskolelärare”, ”lærer på barneskolen”, ”småskolelärare” el. dyl.) som är den rätta att
använda. Både Öjerskog och Stjernfelt översätter med femininändelserna i
exempel 6 och kan i och med detta ses som de mest adekvansinriktade översättarna, men skall Stjernfelts översättning av dernière inkluderas blir hon
den mest acceptansinriktade.
Paloma går på högstadiet och har profs som lärare. Mme Maigre kallar
hon la prof. I den norska och den svenska måltexten används ingen femininändelse här, men i den danska texten används både lærer (s. 185) och
lærerinde (ibid.) om Mme Maigre. Dessa beslut visar på hur översättarna
påverkar och påverkas av berättarrösterna. Paloma är en yngre berättare och
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använder ett mer könsneutralt språk i den svenska och norska texten, medan
Renée är äldre och enbart använder den mer arkaiska femininändelsen.
I exempel 6 har Mme Billot blivit frøken Billot i den norska måltexten och
att frøken valts istället för en direkt översättning av Mme till Fru har antagligen att göra med idiomatik eftersom en kvinnlig lärare för de yngre åldrarna
ofta får yrkesbeteckningen ”frøken” av de norska barnen enligt Bokmålsordboka. Här rör det sig alltså om ett fall där strategin att behålla källtextens stil
och åstadkomma en idiomatisk formulering i målspråket har prioriteras över
rena fakta. I den svenska texten har Öjerskog valt en utelämning för att översätta Mme Billot, en strategi som hittills har varit ovanlig för henne. I den
danska texten ser vi däremot total överföring av både namn och titel.
Ett sista exempel ur kategorin yrkesbeteckningar är sapeur. När Renée
kommer hem efter ett besök hos Kakuro ligger hennes katt Léo och sover. I
källtexten snarkar han: ronfle comme un sapeur (s. 289), vilket har översatts
med snorker som en ingeniørsoldat (Jensen, s. 241), snarkar som en borstbindare (Öjerskog, s. 239) och sover som en kampesten (Stjernfelt, s. 267).
Här rör det sig om ett idiom i källtexten, eller snarare en katakres som Renée
använder och som har en komisk effekt. I franskan snarkar man som en
”sonneur”, men röker som en ”sapeur”.128 Öjerskog har använt en kulturell
ersättning och använt det svenska uttrycket att ”röka som en borstbindare”
för att få till denna katakres. Här har Öjerskog gjort precis som hon sade sig
göra under intervjuerna, nämligen att vara författaren trogen genom att vara
fri. Det är inte yrket i sig som är av intresse, utan det idiomatiska uttrycket.
Jensens översättning är betydligt mer adekvansinriktad än Öjerskogs och
yrket är det samma som i källtexten. Enligt Bokmålsordboka är ”sappør” ett
äldre ord för ”ingeniørssoldat” och genom att använda det senare har han
underlättat för läsaren att förstå vilket yrke det rör sig om. Även han behåller
det komiska i och med att det är ett uttryck som inte finns i norskan, men det
är dock inte längre en katakres. Stjernfelt är alltid vaken för källtextens komiska inslag och har här utnyttjat sin egen fantasi och förstärkt uttrycket
genom att katten sover som en kampesten, där kampesten är mycket större än
det vanliga ”sten”. Här har hon också varit friare än Jensen och Öjerskog i
och med att Léo inte längre snarkar, utan endast sover.
I den kvalitativa analysen av yrkesbeteckningar har jag gjort en djupdykning i fem yrkesbeteckningar, nämligen concierge, conseiller d’État, instituteur/-trice och till viss del också prof samt slutligen sapeur. Det visar sig
att översättarna har läsaranpassat texten genom att förklara den franska institutionen och vad M. de Broglie har för yrke. Vid de övriga yrkesbeteckningar som förekommer i romanen är graden av främmandeskap något lägre,
men översättarnas val av strategier skiljer sig ändå åt vid flera tillfällen. I
128

Se ˂http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ronfler/69840?q=ronfler#69079˃ och
˂http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fumer/35549/locution?q=fumer#155936˃
[Tillgängliga 2016-02-28].
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detta kapitel är det betydligt svårare att placera in översättarna på adekvans–
acceptansskalan, eftersom det endast rör sig om fem förekomster, men jag
har placerat dem på följande sätt:
Adekvans
←
Jensen

Enqvist/Öjerskog

Acceptans
→
Stjernfelt

Enqvist har placerats till vänster om Öjerskog, eftersom statsråd morfologiskt sett är en direktöversättning av conseiller d’état. När det gäller de övriga översättarna har de placerats efter en samlad bild av de olika yrkesbeteckningarna.

6.1.5 Sammanfattning
I delkapitel 6.1 har jag studerat översättarnas strategier när de stöter på kulturspecifika element bestående av titlar, tilltal och yrkesbeteckningar. I delkapitlet ovan är det tydligt att de återkommande globala strategierna för att
översätta Monsieur, Madame och Mademoiselle med förkortningar är de
adekvansinriktade. Jensen visar sig göra flest direktöversättningar och
Stjernfelt använder flest överföringar. Jensen klassificerar jag som den mest
acceptansinriktade av de tre eftersom han använder flest direkta översättningar, som är den mest acceptansinriktade av de adekvansinriktade strategierna. Stjernfelt klassificerar jag som den mest adekvansinriktade, eftersom
hon i störst utsträckning använder överföringar. De svenska översättarna
växlar översättningsstrategier beroende på om de översätter förkortade eller
utskrivna titlar och detta gör att de varierar sina strategier mer än Jensen och
Stjernfelt. Speciellt Öjerskog tycks balansera adekvans- och acceptansinriktade strategier i störst utsträckning, men de adekvansinriktade strategierna överväger. Enqvist och Öjerskog hamnar följaktligen någonstans mellan
Jensen och Stjernfelt på adekvans–acceptansskalan.
Beträffande läsartilltal med vous är samtliga översättare betydligt mer acceptansinriktade än vid översättningen av titlar. De använder direkt översättning i majoriteten av fallen, men i mindre än hälften av källtextens totala
antal. Att strategierna varierar så mycket tyder på att vous utgör en krispunkt
för de skandinaviska översättarna. Vid översättningen av detta element är det
Jensen som är den mest adekvansinriktade översättaren och Stjernfelt som är
den mest acceptansinriktade. De svenska översättarna placerar sig mellan
Jensen och Stjernfelt på adekvans–acceptansskalan, men något närmare Jensen.
Beträffande läsartilltal med tu är situationen annorlunda och samtliga
översättare använder konsekvent direkt översättning. Efter att ha analyserat
översättningen av läsartilltal tycker jag mig även kunna säga något om hur
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översättarnas val av strategier påverkar romanens berättarröster. Samtliga
berättarröster blir mindre personliga och mindre läsartillvända i och med att
översättarna i lägre grad använder ett pronomen där läsaren eller läsarna
tilltalas direkt.
När det gäller studien av niande eller duande mellan romangestalter i romanen är det Jensen som använder flest acceptansinriktade strategier i och
med att han vid flera tillfällen ersätter vous med duande. Stjernfelt och de
svenska översättarna använder lika många direkta översättningar, men
Öjerskog använder färre ni i måltextens konversationer än vad källtextens
konversationer innehåller vous, vilket kan ha att göra med svenska tilltalskonventioner där niande helst undviks. När det gäller duande i romanen finner vi direkt översättning i nästan samtliga fall.
Genom att studera fyra yrkesbeteckningar kvalitativt har det varit möjligt
att göra djupdykningar där jag har diskuterat översättarnas val av strategier.
Där visar det sig att översättarna ibland har använt källtextens kontext för att
översätta yrkestitlar som kan framstå som svåra att förstå för läsarna. Jag
menar att översättarnas föreställning om läsarnas preferenser har en viss roll
att spela för deras val av översättningsstrategi. Stjernfelt sade till exempel
under intervjun att hon inte vill lämna läsaren i ovisshet och detta märks i
översättningen av Conseil d’État.
Nedan går jag vidare med det kulturspecifika elementet valuta och myntenheter. Även här företar jag kvantitativa analyser, men jag kommer att diskutera exempel på djupet i större utsträckning än tidigare, eftersom denna
kategori är betydligt mindre frekvent än titlar och tilltal.

6.2 Valuta och myntenheter
Vid det kulturspecifika elementet valuta och myntenheter genomför jag en
kvantitativ analys. Jag har excerperat alla förekomster av kategorin ur
materialet och bedömer att alla förekomster är främmande, eftersom
L’élégance du hérisson utspelar sig i ett land med annan valuta än i Skandinavien. I verket förekommer kategorin 13 gånger och i tabell 18 nedan redovisas vilka strategier de olika översättarna har använt vid återgivningen till
norska, svenska och danska. I tabellen anges inga procentandelar, eftersom
elementet endast förekommer 13 gånger.
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Tabell 18. Översättningsstrategier vid valuta och myntenheter i L’élégance du hérisson
Strategi

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

ADEKVANS
Varav direkt övers.
officiell ekv.

Antal
10
1
9

Antal
8
–
8

Antal
9
–
9

ACCEPTANS
Varav generalisering
ersättning
utelämning
övrigt

3
–
2
1
–

5
1
3
–
1

4
1
3
–
–

13

13

13

TOTALT

Resultaten i tabell 18 visar inte på några anmärkningsvärda tendenser och
översättarnas strategival skiljer sig inte åt i någon större utsträckning. De
adekvansinriktade strategierna är än en gång de vanligaste. Vad gäller duon
Öjerskog och Enqvist finns det inga större skillnader dem emellan.
I L’élégance du hérisson förekommer valutan euro tio gånger och denna
valuta, som visserligen inte används i Skandinavien, är så välkänd att den i
samtliga fall översätts med den officiella ekvivalenten euro. Jag väljer att
definiera denna översättning som en officiell ekvivalent, eftersom översättarna knappast har någon annan valmöjlighet än att översätta med euro. Förekomsterna av denna valuta är därför inte av största intresse här. Något
överraskande har Enqvist vid ett tillfälle valt att göra om cent trente euro (s.
272) till trettio euro (Enqvist, s. 226). Valutan i sig är bibehållen men inte
beloppet. Denna strategi har jag kategoriserat som ”övrigt” i tabell 18 och
klassificerat som acceptansinriktad
Förutom euro förekommer tre fall av mer okända valutor och myntenheter
i romanen och dessa behandlas nedan. Ett av dessa fall återfinns när Renée
talar med uteliggaren Gégène efter matkritikern Pierre Arthens död. Renée
förvånas över hur Gégène talar om denne ganska impopuläre man i positiva
ordalag och hon undrar om han möjligtvis gav Gégène pengar. Gégène svarar att han aldrig fick något:
Exempel 7. Piécette
– Rien, en dix ans pas une piécette, que croyez-vous ? (Barbery, s. 147)
«Ingen ting, ikke en slant på ti år, hva trur’u? (Jensen, s. 125)
– Inte ett skvatt, inte en kopek på tio år, vad trodde ni? (Öjerskog, s. 121)
„Intet, i ti år, ikke en skilling, er De da tosset? (Stjernfelt, s. 138)

148

Den norska översättningen i exempel 7 är den mest generella, men också den
som rent faktamässigt ligger närmast källtexten. Enligt Larousse betyder
piécette ett ’litet mynt’, precis som slant, vilket betecknas som ’mynt’ i
Bokmålsordboka. Jag väljer att kalla detta en direkt översättning. I den
svenska måltexten är användningen av kopek värd att notera. Enligt SAOB är
”inte en kopek” ett fast, förhållandevis arkaiskt uttryck och det är intressant
att Öjerskog i detta exempel har valt en kulturell ersättning med detta kopekuttryck och inte det mer vanliga ”öre” eller uttrycket ”fem öre” eller något
liknande. Detta kan ha att göra med att Gégène tidigare beskrivits som att
han i sin rock ser ut som en ryss från tsartiden. Dessa ryska konnotationer
har utelämnats tidigare i kapitlet i Igelkottens elegans och möjligtvis kan
Öjerskogs strategi här vara en kompensation för denna utelämning. Detta är i
så fall ytterligare ett exempel på att översättarna utnyttjar kontexten för att
finna en god översättningsstrategi. Det är även ett exempel på hur Öjerskog
bevarar källtextens stil på ett annat sätt än genom att vara bokstavstrogen,
vilket hon nämnde i intervjun att hon ofta gjorde. Öjerskogs översättning av
piécette kategoriserar jag som en kulturell ersättning, men det är inte målspråklandets myntenhet som använts, utan ett annat lands. Måltexten förs här
snarare längre bort från målkulturen. Stjernfelt har, antagligen av stilistiska
skäl, valt det idiomatiska uttrycket ikke en skilling för att översätta pas une
piécette. Ikke en skilling är ett idiomatiskt uttryck där myntet ifråga är av
mindre intresse, men jag väljer ändå att se det som en kulturell ersättning,
eftersom ”skilling”, enligt Den danske ordbog är en myntenhet som användes i Danmark fram till 1875. Stjernfelts översättning är liksom Öjerskogs
också betydligt mer specifik än källtextens, eftersom piécette kan vara ett
litet mynt i vilken som helst valuta medan kopek och även skilling refererar
till en specifik valuta. Stjernfelt och Öjerskog tillför alltså här något till
måltexten som inte finns i källtexten. Detta kan vara ett exempel på att de
”gör författaren en tjänst”. Under intervjun nämnde Öjerskog, men framför
allt Stjernfelt att detta var något som de ibland kunde tillåta sig. Slutligen bör
det nämnas att det egentligen inte förekommer ett kulturspecifikt element i
källtexten men jag har valt att excerpera piécette eftersom Öjerskog och
Stjernfelt översätter ordet med en myntenhet.
Ett annat exempel från L’élégance du hérisson där en annan myntenhet än
euro används är när Paloma berättar att hon inte kan låta bli att ägna sig åt en
del psykologiska reflektioner om sin syster Colombe.
Exempel 8. Quatre sous
[…] on ne peut pas s’empêcher de faire un peu de psychologie à quatre sous […]
(Barbery, s. 298)
For, nå ja, man kan jo ikke la være å bedrive litt godtkjøpspsykologi, eller hva […]
(Jensen, s. 247)
För man kan ju inte låta bli att utöva lite femörespsykologi […] (Enqvist, s. 246)
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Man behøver jo ikke at være psykolog […] (Stjernfelt, s. 275)

Paloma menar att Colombe är ”lätt att läsa” och i exempel 8 är det inte valutan i sig som är av intresse, utan det idiomatiska uttrycket med ursprung i en
pengametafor. I detta uttryck används sou, som enligt Larousse är en äldre
fransk myntenhet värd fem centimes. Uttrycket betyder alltså att något är
utan större värde. Detta tar alla tre översättarna fasta på och de använder alla
någon typ av ersättning. Detta är alltså ett exempel på att samtliga översättare prioriterar källtextens stil. Enqvist, som har översatt kapitlet i fråga,
behåller pengametaforen och gör en kulturell ersättning genom att använda
det svenska närmaste motsvarande begreppet femöres-. Här lyckas Enqvist
också översätta med en myntvalör som inte längre finns i målkulturen. Den
norska och den danska översättningen lutar ännu mer åt acceptansinriktning,
eller i alla fall åt en ökad distansering från källtexten, eftersom källtextens
pengauttryck försvinner.
Om man bortser från det kulturspecifika elementet i exempel 8 är det den
danska översättningen som ligger längst från källtextens struktur. Stjernfelt
har gjort det som hon säger sig göra, nämligen att frigöra sig från källtextens
syntax och inte låta den ”ligge og knirke” i den danska måltexten. Strukturellt ligger Enqvists översättning närmast källtexten, vilket speglar hennes
devis ”så troget som möjligt och så fritt som nödvändigt” (se avsnitt 3.3.2).
I romanen förekommer även ett annat exempel där sou ingår. Detta återges i exempel 9.
Exempel 9. Sou
Sa femme est morte, ses enfants n’ont pas le sou mais ont eux-mêmes plein d’enfants
qu’il faut nourrir et élever. (Barbery, s. 155)
Hans kone er død, barna hans eier ikke nåla i veggen, og de har fullt opp av barn selv,
som de må oppdra og skaffe mat til. (Jensen, s. 131–132)
Nu har hans fru dött, barnen har inga pengar men i sin tur massor av barn som måste
försörjas och fostras. (Enqvist, 127)
Konen er død, børnene bor langt væk og har ikke mange penge, men en hel masse
unger selv, som de har nok at gøre med at tage sig af. (Stjernfelt, s. 146)

Det idiomatiska uttrycket être sans le sou betyder att ha dåligt med pengar
och det är alltså inte myntets värde som är det viktigaste i källtexten. Jensen
har valt att ersätta det idiomatiska uttrycket med ett norskt idiom med
samma betydelse och behåller på så sätt källtextens stil. Han kan på grund av
detta ses som den mest adekvansinriktade översättaren i exempel 9. Enqvists
och Stjernfelts översättningar är något mer generaliserande, eftersom de inte
översätter med ett idiomatiskt uttryck i målspråket. Betydelsen är dock behållen utan någon förändring.
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Det är svårt att dra några större slutsatser utifrån den kvantitativa analysen
av valuta och myntenheter i Igelkottens elegans av två anledningar. För det
första är kategorin lågfrekvent i materialet och för det andra består den nästan enbart av euro, som översätts med en officiell ekvivalent. Vad som däremot är intressant är att analysera de fall där en annan valuta eller myntenhet
förekommer och hur översättarna då har gått tillväga. Samtliga översättare
bevarar då det stilistiska i texten. Om euro räknas bort från den kvantitativa
analysen, ger en samlad bild av översättarnas val av strategier dem följande
placering på adekvans–acceptansskalan:
Adekvans
←
Jensen

Enqvist
Stjernfelt

Acceptans
→
Öjerskog

Denna placering skall dock tas med en nypa salt, eftersom det rör sig om
mycket få förekomster. Öjerskog representeras till exempel endast en gång,
men hon har på grund av sin översättning av piécette med en kulturell ersättning hamnat närmare acceptanspolen.
Efter att ha studerat hur översättarna tar sig an valuta och myntenheter
undersöker jag i delkapitel 6.3 nedan hur översättarna har hanterat det kulturspecifika elementet mått- och viktenheter.

6.3 Mått- och viktenheter
Främmande mått- och viktenheter förekommer endast 5 gånger i L’élégance
du hérisson och därför presenteras översättningsstrategierna inte i en tabell. I
det här kapitlet redovisar jag elementets samtliga förekomster. Jag tillåter
mig här också att beröra kontexten i exemplen utöver det kulturspecifika
elementet i fråga.
Jag börjar med ett exempel som utgör ett gränsfall inom den undersökta
kategorin. Den återfinns i ett av Palomas kapitel. När familjen Josse bjuder
Colombes pojkväns, Tibères, familj på middag irriteras Paloma över att
Tibères far har missuppfattat det japanska spelet go. I exemplet handlar det
om ett rankingsystem i spelet med ”graderna” kyu och dan:
Exempel 10. Kuy och dan
Alors quand monsieur-j’ai-mis-au-monde-une-pustule a dit : « Le système de classement des joueurs commence à 1 kyu et ensuite on monte jusqu’à 30 kyu puis après on
passe aux dans : 1er dan, puis 2e, etc. », je n’ai pas pu me retenir, j’ai dit : « Non, c'est
dans l’ordre inverse : ça commence à 30 kyu et après on monte jusqu’à 1. »
Mais monsieur-pardonnez-moi-je-ne-savais-pas-ce-que-je-faisais s’est obstiné
d’un air mauvais [...] (Barbery, s. 136–137)
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Da herr Jeg-har-satt-til-verden-en-pestbyll sa: «Spillernes rangordning begynner med
1. kyu, deretter stiger man til 30. kyu før man går over til dan: 1. dan, deretter 2. dan,
og så videre,» klarte jeg ikke å holde meg. «Nei,» sa jeg, «rekkefølgen er omvendt.
Det begynner med 30. kyu, og derfra stiger man til 1. kyu.
Men herr Unnskyld-jeg-visste-ikke-hva-jeg-gjorde insisterte, med et ondskapsfullt
uttrykk [...] (Jensen, s. 116)
Så när Monsieur-jag-har-satt-en-varblåsa-till-världen sade: ”Spelarnas rankingsystem
börjar på 1 kyu och går upp till 30 kyu och sedan går man över till dangrader: 1 dan, 2
dan och så vidare”, kunde jag inte hålla mig utan sade: ”Nej, det är tvärtom: det börjar
på 30 kyu och sedan går man upp till 1.”
Men Monsieur-ursäkta-mig-jag-visste-inte-vad-jag-gjorde envisades med elak min
[…] (Enqvist, s. 112)
Så da monsieur Jeg-har-bragt-en-pestbyld-til-verden oven i købet hævdede, at:
„Systemet er, at man starter med 1 kyu og bevæger sig op til 30 kyu, hvorefter man går
videre til dan: 1. dan, 2. dan og så fremdeles,“ kunne jeg ikke holde det ud længere. Jeg
afbrød: „Nej, det er omvendt. Man starter ved 30 kyu og bevæger sig op til 1“
Men monsieur Undskyld-mig-men-jeg-ved-ikke-en-skid blev ond i sulet [...]
(Stjernfelt, s. 127–128)

I exempel 10 ovan visar det sig att samtliga översättare har valt en överföring av gradbeteckningarna, en strategi som tycks vara vanlig när översättarna stöter på främmande språk, d.v.s. ett annat språk än källspråket, i källtexterna. Detta är också den enda adekvansinriktade strategin som förekommer
inom den här kategorin. Paloma är mycket påläst om japansk kultur i allmänhet och det japanska spelet som Paloma talar om är antagligen lika
främmande för läsarna av källtexten som för läsarna av måltexten. Det är
dock inte förståelsen av spelet som är det viktiga, utan Palomas expertis
inom området. Det handlar alltså om en passage där fiktion och stil är överordnade läsarens förståelse av texten och genom översättarnas överföringar
får måltextläsarna samma upplevelse av texten som en källtextläsare.
Enqvist är den av översättarna som har avlägsnat sig längst från källtexten
genom att använda strategin specificering-tillägg och göra om källtextens
dan till dangrader vid ett tillfälle. När det gäller öknamnen i exemplen har
översättarna valt direkta översättningar.
Samtliga övriga strategier som översättarna använder för att översätta
mått- och viktenheter är acceptansinriktade. I exempel 11 använder de generaliseringar eller kulturella ersättningar för att översätta hur Paloma beskriver Colombes omdömeslöshet med hjälp av viktenheten once:
Exempel 11. Once
Cerise sur le gâteau, pour une obscure raison, Colombe, qui n’a pas une once de discernement, a compris […] (Barbery, s. 99)
Toppen på kransekaken er at Colombe, som ikke eier forstand for fem øre, har forstått
[…] (Jensen, s. 83)
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Till råga på allt har Colombe, som annars är fullständigt omdömeslös, på något outgrundligt sätt förstått […] (Enqvist, s. 80–81)
Som prikken over i’et har Colombe, som ellers ikke har for to øre indlevelsesevne,
forstået […] (Stjernfelt, s. 93)

I Larousse förklaras det att en ”once” kan vara fyra olika viktenheter, eller
att ordet kan användas för att beskriva en mycket liten kvantitet av något. I
exempel 11 ovan ingår once i ett idiomatiskt uttryck och det är inte den exakta vikten i sig som är intressant, utan det är Colombes totala omdömeslöshet som betonas. Både Jensen och Stjernfelt har valt att återge källtextens
once med ett uttryck innehållande en myntenhet. De väljer alltså att använda
en kulturell ersättning med ett likvärdigt idiomatiskt uttryck på målspråken
med fem øre och to øre. Enqvist har gjort en generaliserande översättning,
eftersom uttrycket fullständigt omdömeslös inte innehåller en måttenhet och
inte heller längre är ett lika typiskt idiomatiskt uttryck. Vad beträffar den
syntaktiska strukturen i exempel 11 är det även i detta avseende Enqvist som
avlägsnar sig längst från källtexten i och med att negationen är borta. Vid en
närmare analys av exemplen ovan visar det sig emellertid att Enqvist är den
enda av översättarna som inte har utelämnat källtextens pour une obscure
raison. Angående exemplet ovan är det också intressant att notera hur översättarna har hanterat det idiomatiska uttrycket cerise sur le gâteau
(ʼkörsbäret på kakanʼ). Samtliga översättare har använt sig av en ersättning
där ett idiomatiskt uttryck i källtexten ersätts av ett idiomatiskt uttryck i
måltexten. Jensens översättning är den som tydligast framstår som en kulturell ersättning, eftersom han håller sig kvar inom konditorvärlden och har
valt ett bakverk som är typiskt för Norge, nämligen kransekake. Detta har
resulterat i en översättning där översättarnas föreställning om läsarnas preferenser kan vara en normkälla.
I de tre övriga fallen av mått- och viktenheter som förekommer i
L’élégance du hérisson använder samtliga översättare ersättningar. Detta
sker till exempel när Renée avfärdar fenomenologin och slår vad om att den
är nonsens. Hon är till och med beredd att satsa en viss mängd mirabeller på
detta:
Exempel 12. Livre
[…] je parie dix livres de mirabelles […]. (Barbery, s. 66)
[…] jeg skal gjerne vedde fem kilo plommer […]. (Jensen, s. 56)
[…] jag sätter fem kilo mirabeller på att […]. (Öjerskog, s. 52)
[…] jeg vil godt vædde fem kilo mirabeller […]. (Stjernfelt, s. 63)
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Enligt Larousse är en livre ett halvt kilo. I exempel 12 har samtliga översättare valt den acceptansinriktade kulturella ersättningen och ersatt livres med
kilo. Mängden mirabeller är exakt den samma i alla tre texterna och översättarna kan utan problem ligga nära källtexten faktamässigt. I den här avhandlingen inkluderas inte främmande växter eller maträtter, men det är noterbart
att Jensen har avlägsnat sig något längre från källtexten genom att översätta
mirabelles med plommer.
Ett annat exempel ur kategorin mått- och viktenheter hämtas från en episod i romanen där Kakuro och Renée äter stora mängder nudlar:
Exempel 13. Arpents
[…] appréciant nos derniers arpents de nouilles […] (Barbery, s. 286)
[...] verdsetter våre siste dekar med nudler [...] (Jensen, s. 238)
[…] glatt vräker i oss det sista av nudelberget […] (Öjerskog, s. 237)
[…] nyder de sidste rester af vores bjerg af nudler [...] (Stjernfelt, s. 264)

I exempel 13 beskriver Renée den stora mängden nudlar med ytmåttet arpents. I Larousse definieras ”arpents” som en gammal måttenhet som kunde
variera mellan 35 och 51 ar beroende på region. Det är endast i den norska
översättningen som en måttenhet används och Jensen gör en kulturell ersättning till ytmåttet dekar.129 Både Stjernfelt och Öjerskog väljer en ersättningparafras där de liknar den stora mängden nudlar vid ett b(j)erg. I det här
exemplet är det alltså Jensen som ligger närmast källtexten både stilistiskt
och innehållsmässigt. Jensen och Barbery beskriver mängden nudlar med ett
ytmått medan Öjerskog och Stjernfelt beskriver den på höjden med en bergmetafor. Tidigare i det kapitel som exemplet hämtats från beskrevs nudlarnas
mängd i meter, men detta har inte excerperats, eftersom det är en SI-enhet
och inte är främmande i målkulturerna. Det kan dock nämnas att samtliga
översättare har valt att återge detta med meter. Samtliga SI-enheter översätts
med samma SI-enheter i måltexten, utom ett fall där quinze centimètres har
blivit en och en halv decimeter och une quintaine de kilomètres har blivit
fem mil i Öjerskogs översättning. I svenskan är det betydligt vanligare att
använda måttenheten mil än kilometer när sträckan är längre än 10 kilometer
och detta är alltså snarare en officiell ekvivalent än ett acceptansinriktat val
från Öjerskogs sida.
Det fjärde fallet av en främmande mått- eller viktenhet i romanen förekommer när Paloma berättar hur mycket honung som produceras på Tibères
föräldrars gods i Toscana, och det återges i exempel 14.

129

I Bokmålsordboka definieras dekar som ’ti ar’.
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Exempel 14. Quintal
[…] un quintal de miel par an. (Barbery, s. 296)
[…] 100 kilo honning i året. (Jensen, s. 246)
[…] hundra kilo honung om året. (Enqvist, s. 245)
[…] hundrede kilo honning om året. (Stjernfelt, s. 273)

Exempel 14 är ett fall som är lättanalyserat och där det är tydligt att samtliga
översättare använder sig av en kulturell ersättning där det franska, något
arkaiska, måttet quintal (’100’),130 översätts med hundra kilo och inte ”fem
tjog kilo” eller något liknande med en mer arkaisk klang. Här är det alltså ett
tydligt exempel på acceptansinriktning hos samtliga översättare.
Utifrån de få mått- och viktenheter som finns i L’élégance du hérisson visar det sig att det är de acceptansinriktade strategierna som är de vanligaste.
Utöver dessa resultat är det svårt att göra generella uttalanden om översättarnas strategival i denna kategori. Vad som kan konstateras är att de alla väljer
mycket likartade strategier och att det även händer att de använder samma
översättningsmotsvarigheter. Översättarna kan inte skiljas från varandra på
adekvans–acceptansskalan, utan de placerar sig samtliga nära den acceptansinriktade polen.
Adekvans
←

Acceptans
→
Jensen
Öjerskog
Enqvist
Stjernfelt

I kapitlet nedan kommer jag att undersöka förekomster av litterära citat, referenser och allusioner i L’élégance du hérisson och de strategier översättarna
har använt för att översätta dessa. I kapitlet nedan kommer även fotnoter och
metaspråkliga kommentarer att behandlas, eftersom de förekommer i anslutning till att några verk citeras.

6.4 Litteratur och musik
I L’élégance du hérisson förekommer det flera gånger att Renée eller Paloma
nämner eller refererar till litterära verk. Dessa förekomster är mer problematiska att avgränsa än de tidigare undersökta analysenheterna och därför före130
Se ˂http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/quintal/65746?q=quintal#64998˃ [Tillgänglig 2016-02-28].
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tas endast kvalitativa analyser i detta delkapitel. Nedan presenterar jag några
framträdande förekomster som jag har identifierat i romanen och som säger
något om hur översättarna har gått tillväga. De flesta svenska exempel som
studeras nedan återfinns i textpartier översatta av Öjerskog.
Renée är mycket intresserad av litteratur och Tolstojs verk ligger henne
särskilt varmt om hjärtat. I L’élégance du hérisson citerar hon både Anna
Karenina och Krig och fred. Exempel 15 är hämtat från ett textparti där
Renée berättar att det är fältmarskalk Kutuzovs ord ur Krig och Fred som
hon inspireras av när hon tidigare i romanen säger till läkaren Chabrot att
tout vient à son heure:
Exempel 15. Citat ur Krig och Fred
M’a-t-on fait assez de reproches, et pour la guerre, et pour la paix… Mais tout est venu en son temps... Tout vient à son heure pour qui sait attendre… (Barbery, s. 126)
Som om jeg ikke er blitt bebreidet nok, både på grunn av krigen og på grunn av freden… Men alt skjedde til sin tid… Alt skjer til sin tid for den som kan vente… (Jensen,
s. 107)
”Ja, man har förebrått mig, först för kriget, och sedan för freden, men det var nog så
att allt kom i rätt tid…” (Öjerskog, s. 103)
„Man har gjort mig bebrejdelser nok, både for krigen, og for freden… Men alt har sin
stund… Alt kommer til den, der kan vente…“ (Stjernfelt, s. 118)

I exempel 15 är det rent typografiskt den norska måltexten som ligger närmast den franska, eftersom citatet står i kursiv utan citattecken. Den danska
måltexten har både kursiv och citattecken, medan citatet endast markeras
genom citattecken i den svenska måltexten. Huruvida detta säger något om
de tre översättarna är tveksamt, eftersom det rör sig om rent typografiska
skillnader.131 När det, som i exempel 15, rör sig om referenser till litterära
verk är det intressant att studera i vilken utsträckning översättarna har använt
tidigare översättningar av de citerade verken i fråga, det vill säga officiella
ekvivalenter. När det förekommer flera officiella ekvivalenter är det också
intressant att notera vilka av dessa översättarna då har valt. Först och främst
bör det nämnas att det inte finns någon referens i källtexten där det signaleras att det franska citatet är hämtat från en specifik översättning av Tolstoj.132
Längst bak i Igelkottens elegans anges i slutkommentarer varifrån man hämtat översättningarna när litterära verk citeras och här framgår det att man har
använt citat från svenska översättningar av Husserl, Tolstoj och Racine. Om
131

Enqvist var vid tiden för utgivningen av Igelkottens elegans förläggare och chef på Sekwa
och bör alltså vara den person som haft sista ordet i den typografiska utformningen av citatet i
exempel 15.
132
Det franska citatet kommer inte från översättningen gjord av ”une russe”, som finns tillgänglig på Project Gutenberg: ”Oui, ils m’ont accablé de reproches là-bas, et pour la guerre et
pour la paix... et pourtant tout a été fait à son heure, car tout vient à point à qui sait attendre.”
Se ˂http://www.gutenberg.org/files/17950/17950-h/17950-h.htm˃ [Tillgänglig 2016-01-18].
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citatet i exempel 15 ovan påpekas att det är hämtat ur Hjalmar Dahls översättning av Krig och fred från 1973 och att ”översättaren har lagt till ett
kommatecken för att stödja Renées grammatiska resonemang på s. 110
[sic]”.133 Jag kommer att återkomma till denna slutkommentar nedan.
I den danska måltexten förekommer vid några tillfällen fotnoter och i ett
fall gäller en fotnot en sådan redan existerande översättning som Stjernfelt
har lånat, i det fallet ett citat från en dansk översättning av ett verk av Husserl (se 4.1.2.7). Vad citatet i exempel 15 angår finns ingen hänvisning till
någon tidigare översättning och det är därför mycket troligt att det är Stjernfelts egen översättning av källtexten som läsaren får ta del av. Inte heller i
den norska källtexten finns någon referens angiven och det är alltså troligt att
även Jensens översättning av citatet är hans egen. Nasjonalbiblioteket har
som mål att skanna in alla böcker som någonsin givits ut i Norge och Krig
og Fred är en av de romaner som redan har skannats in. När jag har sökt på
Jensens formulering i Nasjonalbibliotekets inskannade version ger denna
ingen träff.
Metaspråkliga kommentarer utgör en annan krispunkt i översättningssammanhang och angående exempel 15 ovan är det intressant att Renée resonerar över hur elegant och rytmisk texten är och hur formuleringen kan
liknas vid tidvattnet. Hon funderar över om det kan vara den franska översättaren som har orsakat denna rytmiska formulering och hon önskar att hon
kunde ta del av källtexten:
Exempel 16. Metaspråklig kommentar om Krig och Fred
Je donnerais cher pour lire dans le texte. Ce qui m’a toujours plu dans ce passage,
c’est la césure, le balancement de la guerre et de la paix, ce flux et ce reflux dans
l’évocation, comme la marée sur la grève emporte et rapporte les fruits de l’océan.
Est-ce une lubie du traducteur, enjolivant un style russe très sage – on m’a fait assez
de reproches pour la guerre et pour la paix – et renvoyant dans cette fluidité de la
phrase qu’aucune virgule ne rompt, mes élucubrations maritimes au chapitre des extravagances sans fondement, ou bien est-ce l’essence même de ce texte superbe qui,
aujourd’hui encore, m’arrache des larmes de joie ? (Barbery, s. 126)
133

I ett kommentarsfält på hemsidan bokhora.se ställer en läsare en fråga om översättaren har
valt att använda en redan existerande översättning av Tolstoj i romanen och Öjerskog svarar
på detta i ett inlägg: ”Ja, jag har använt den svenska översättningen (en av de svenska översättningarna? minns inte nu om det visade sig finnas flera) direkt från ryska, ej via franskan,
vilket som du påpekar hade inneburit ytterligare ”förluster”. Om detta kunde jag skriva en
roman i sig, ett avsevärt forskningsarbete, där jag bl.a. hade hjälp av Staffan Skott, rysköversättare av Tolstoj. Har tyvärr inte tillgång till alla mina digra anteckningar och div. korrespondens kring översättningen av Igelkottens elegans, har möjligtvis hunnit städa undan en
del av dem i samband med att romanen gick i tryck, men minns att det tydligen finns fler än
en rysk originaltext, eftersom Tolstoj arbetade om sina manus, och att den franska översättningen inte verkade bygga på samma ordalydelse i originalet som den svenska. Därav den
kommentar, som jag har för mig finns i efterordet till den översatta romanen, har inte boken
framför mig för tillfället.” http://bokhora.se/2009/om-oversattningar/ Tillgänglig 2014-12-08.
Detta citat understryker än en gång Öjerskogs noggrannhet i de faktamässiga detaljerna när
hon översätter och hur intertextualitet i form av referenser till andra litterära verk tydligt utgör
en krispunkt där det går att lägga ner mycket forskningsarbete.
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Jeg skulle ha gitt mye for å kunne lese det på originalspråket. Det jeg alltid har likt i
denne passasjen, er cesuren, likevekten mellom krigen og freden, strømningen frem
og tilbake i omtalen, som når tidevannet skyller inn over stranden og tar med seg
havets frukter igjen. Er det et påfunn fra oversetterens side for å pynte på en svært
måteholden russisk stil – jeg er blitt bebreidet nok på grunn av krigen og freden?
Hører mine maritime utgytelser over en lettflytende setning uten noe komma egentlig
hjemme blant de grunnløse, merkverdige overdrivelsene, eller er det selve essensen i
denne strålende teksten som idag presser frem gledestårene? (Jensen, s. 107)
Jag skulle ge mycket för att kunna läsa det i original. Det jag fäst mig vid i den här
passagen är rytmen, växlingen mellan krig och fred, det suggestiva flödet i skildringen, som när tidvatten spolar upp och sköljer bort snäckor och skaldjur på stranden. Är
det något översättarknep för att försköna ett tämligen slätstruket original – ”jag har
kritiserats en hel del för kriget och freden” – så att mina lyriska utgjutelser om havet
kan avfärdas som ogrundade fantasier jämfört med den lediga okommaterade normalprosan i exemplet ovan, eller är det själva andemeningen i denna suveräna text som än
idag får mina ögon att tåras av glädje? (Öjerskog, s. 103)
Jeg ville give meget for at læse den på originalsproget. Det, som altid har tiltalt mig
ved denne passage, er cæsuren, balancen mellem krigen og freden, denne ebbe og flod
i udsagnet, som tidevandet på sandbanken, der giver og tager af havets overflod. Er
det blot oversætterens indfald der besmykker en mere nøgtern russisk stil – man har
bebrejdet mig både krigen og freden – ved at indføre denne bølgegang i en
fuldstændig enkel sætning, så mit maritime hjernespind er baseret på en ekstravagance
uden grundlag, eller er det denne pragtfulde teksts egen essens, der stadig den dag
idag, aftvinger mig tårer af lykke? (Stjernfelt, s. 118)

Jensen har tolkat den metaspråkliga kommentaren i exempel 16 något annorlunda än Öjerskog och Stjernfelt och det faktum att måltexterna skiljer
sig så pass mycket åt tyder på att passagen har utgjort en krispunkt. Renée
undrar om källtexten egentligen består av en enkel okommaterad fras utan
tidvattenliknande rytm och hon ger ett exempel på hur källtexten skulle
kunna tänkas vara formulerad. Hon gör sedan en jämförelse mellan måltexten och den ordalydelse som källtexten kan tänkas ha. I Jensens översättning
får Renée maritima associationer både av den kommalösa meningen som
hon exemplifierar med och måltextens formulering, medan Öjerskog och
Stjernfelt har tolkat det som att Renée får dessa maritima idéer av kommateringen och av formuleringen i måltexten och inte av den formulering som
hon tänker att källtexten kunde ha. Öjerskog har valt att tydliggöra denna
tolkning för läsaren med formuleringen jämfört med den lediga okommaterade normalprosan i exemplet ovan, så att det framgår att hon jämför den
kommaterade måltexten med den okommaterade möjliga källtexten. Stjernfelt har valt att skriva ved at indføre denne bølgegang i en fuldstændig enkel
sætning och på så vis markerar hon också för läsaren att det handlar om en
jämförelse av de två texterna. I exempel 16 ovan är det tydligt hur Öjerskog
och Stjernfelt har försökt att vara trogna både författare och läsare genom att
framhålla att det är kommateringen som ger Renée maritima associationer.
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Det är bland annat i exempel 16 som Renée talar om det kommatecken
som man i en slutkommentar i Igelkottens elegans nämner att Öjerskog nödgats att sätta in i Dahls översättning. Den främsta anledningen till att detta
extra kommatecken lagts till kommer dock några sidor längre fram när
Renée mottar ett meddelande från Sabine Pallières. Detta meddelande innehåller ett kommafel och Renée resonerar om detta:
Exempel 17. Metaspråklig kommentar om kommatering
[…] Pourriez vous, réceptionner les paquets du pressing […]
D’un côté, nous avons ce prodigieux usage de la virgule qui, prenant des libertés
avec la langue parce que d’ordinaire on n’en place point avant une conjonction de
coordination, en magnifie la forme :
M’a-t-on fait assez de reproches, et pour la guerre, et pour la paix…
Et de l’autre nous avons les bavouilleries sur vélin de Sabine Pallières transperçant
la phrase d’une virgule devenue poignard. (Barbery, s. 130–131)
[…] Skulle ni, vilja kvittera ut paketen från kemtvätten […]
Å ena sidan har vi den geniala kommateringen, där man tar sig friheter med språket för att försköna det och framhäva rytmen, trots att man normalt inte sätter komma
före samordnande konjunktion som inleder en ofullständig sats.
Ja, man har förebrått mig, först för kriget, och sedan för freden…
Och å andra sidan har vi Sabine Pallières slabbiga visitkortsklotter, där meningen
stympas av ett komma som blir till ett knivhugg. (Öjerskog, s. 107–108)

I exempel 17 ovan kan Öjerskog, i och med att hon har lagt till detta extra
komma, direktöversätta källtextens resonemang, eftersom kommateringsreglerna före et i franskan och och i svenskan överensstämmer i detta fall.
Passagen vittnar om Öjerskogs noggrannhet i och med att hon har gått till
Dahls översättning, valt att använda denna och därefter valt att lägga in en
slutkommentar om att hon har ändrat i hans översättning, istället för att göra
en egen översättning av Tolstoj och kunna styra kommateringen på egen
hand.
I den norska översättningen av den franska meningen som återgivits i exempel 17 är den metaspråkliga grammatiska kommentaren: […] vanligvis
plasserer vi ikke noe komma foran en setning som bare inneholder et komplement: Som om jeg ikke er blitt bebreidet nok, både på grunn av krigen og
på grunn av freden (Jensen, s. 107). Detta är en förklaring som är i enlighet
med Jensens översättning av källtextens citat av Tolstoj. I den danska
måltexten finns inte denna metaspråkliga kommentar med överhuvudtaget,
utan Stjernfelt skriver endast att det finns den frie omgang med kommaet, der
tjener den sproglige skønhed (Stjernfelt, s. 122).134
Som framgick i delkapitel 5.3 frågade jag i intervjuerna översättarna om
de använde fotnoter och det visade sig att de alla angav olika anledningar till
134

Det finns en debatt om det danska språkets strikta satskommatering och Stjernfelt sade att
hon alltid ville översätta på ett sätt som gynnade det danska språket. Det finns ingenting som
tyder på att Stjernfelt skulle ha undvikit att förklara kommabruket närmare på grund av denna
debatt, men det är en intressant tanke.
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varför de inte gjorde det. I samtliga översättningar av L’élégance du hérisson
förekommer det dock fotnoter eller slutkommentarer, medan det i källtexten
inte förekommer några sådana överhuvudtaget. I Pinnsvinets eleganse förekommer det endast en fotnot och där förklarar Jensen namnet Gégène och
skriver att det betyder en generator franske soldater brukte under Algériekrigen for å produsere strøm til elektrodene ved tortur (Jensen, s. 125). I
Igelkottens elegans förekommer slutkommentarer under titeln Referenser
och kommentarer till citat och dikter i Igelkottens elegans. Där förekommer
nio kommentarer, men inga förklarande sådana i stil med Jensens kommentar om Gégène. Däremot rör det sig om referenser och förklaringar till varifrån en översättning är hämtad och varför man har översatt ett citat på det
ena eller det andra sättet. Pindsvinets elegance innehåller åtta fotnoter och
det faktum att Stjernfelts översättning är rikast på fotnoter ligger i linje med
hennes förkärlek för sådana. Pindsvinets elegance gavs nämligen ut vid en
tidpunkt då Stjernfelt fortfarande satte ut fotnoter. Som framgick ovan handlar en av dessa fotnoter om att hon har lånat en redan existerande översättnings formulering. I övrigt gäller två av hennes fotnoter förklaringar av litterära referenser till Stendahl och Proust. De övriga fotnoterna utgör förklaringar av orden inkunabel, soumaintrain, maigre och musjik, som alla används i måltexten.
När det gäller fotnoterna är det tydligt att det är Stjernfelt som är den klart
mest acceptansinriktade översättaren om man med acceptansinriktning menar läsartillvändhet. Egentligen torde fotnoter vara den ultimata lösningen
för att åstadkomma både en adekvansinriktad och en acceptansinriktad översättning. Det är nämligen möjligt att vara adekvansinriktad och författaren
bokstavstrogen i löptexten för att sedan vara maximalt läsartillvänd i fotnoten.
Efter att ha ägnat en hel del uppmärksamhet åt Tolstoj, fotnoter och metaspråkliga kommentarer går jag nedan vidare med andra referenser i romanen.
I L’élégance du hérisson förekommer en del hänvisningar till japansk film
och litteratur. Paloma inleder till exempel alltid sina pensées profondes med
en hokku eller en tanka. När det gäller dessa dikter har man i den svenska
måltexten valt att infoga en slutkommentar där det nämns att översättarna
endast har följt Palomas krav för att en dikt skall kunna kallas en hokku eller
en tanka men att de i övrigt har förhållit sig fria i översättningen, liksom
Barbery också har förhållit sig fri till dessa dikters versmått. Vid något tillfälle citeras en dikt av den japanske poeten Basho och eftersom det inte i
någon av de tre måltexterna finns någon not som signalerar att översättningarna skulle vara hämtade från ett tidigare översatt verk, torde dessa vara
översättarnas egna.
Beträffande japanska referenser talas det även vid ett tillfälle om en film
av regissören Ozu, som Renée tycker mycket om:
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Exempel 18. Filmtiteln Le Goût du riz au thé vert
Le Goût du riz au thé vert (Barbery, s. 186)
Smaken av ris med grønn te (Jensen, s. 155)
Flavour of Green Tea Over Rice (Öjerskog, s. 154)
Smagen af ris og grøn te (Stjernfelt, s. 176)

Vid internetsökningar som jag har gjort ger den norska och den danska filmtiteln i exempel 18 inga träffar. Jensen och Stjernfelt tycks alltså ha översatt
filmtiteln direkt från källtexten. Öjerskog har däremot valt att återge den
franska titeln med den engelska översättningen av det japanska originalet.
Under intervjun nämnde Öjerskog hur hon förgäves hade försökt finna filmen och se hur den hade översatts och undertextats på svenska. I L’élégance
du hérisson citerar nämligen Renée en episod ur filmen och denna undertextning skulle ha varit till hjälp för Öjerskog även i denna passage. Oftast
kan svenskar förstå engelska och antagligen är det den engelska titeln som
används även i Sverige när det talas om filmen. Titeln som Öjerskog har valt
att använda gör hennes översättning till den faktamässigt mest korrekta, eftersom den refererar till en film med en titel som finns i verkligheten135 och
den engelska titeln gör att läsarna har större möjlighet att förstå titeln än om
hon hade valt den franska. När det gäller Öjerskogs val av översättningsstrategi handlar det om en kulturell ersättning, men inte en kulturell ersättning
från målspråkets sfär utan om en ersättning hämtad från en annan kultur,
precis som i fallet med kopek. I Jensens och Stjernfelts fall rör det sig om
direkta översättningar och läsarna förstår vad filmens titel är, men den refererar inte till ett fenomen som finns i verkligheten. Här kan man alltså mäta
översättarnas grad av adekvans eller acceptans utifrån faktamässig närhet till
källtexten (Öjerskog) och grad av läsaranpassning (Jensen och Stjernfelt).
Ett annat exempel på det kulturspecifika elementet litteratur och musik förekommer i ett av Palomas kapitel där hon alluderar på Bibeln. Paloma drar
följande slutsats om sin lärare och om andra som inte reflekterar över språk
på samma sätt som hon gör:
Exempel 19. Bibelallusion
Et sur le chemin de la maison, je me suis dit : malheureux les pauvres d’esprit qui ne
connaissent ni la transe ni la beauté de la langue. (Barbery, s. 197)
Og på veien hjem sa jeg til meg selv: Ulykkelige er de fattige i ånden, som hverken
kjenner transen eller språkets skjønnhet. (Jensen, s. 164)
Och på hemvägen tänkte jag: Stackars alla enfaldiga personer som aldrig får uppleva
vare sig hänförelsen över språket eller dess skönhet. (Enqvist, s. 162)
135

Se ˂http://www.imdb.com/title/tt0044982/˃ [Tillgänglig 2016-02-28].

161

På vejen hjem fra skole tænkte jeg: Usalige er de fattige i ånden, som ikke kender til
sprogets skønhed og fortryllelse. (Stjernfelt, s. 185)

Formuleringen i exempel 19 liknar mycket den från Bergspredikan och Salighetsprisningarna i Matteus 5:3–11. I måltexterna tycks det endast vara
Stjernfelt och Jensen som har valt att behålla denna bibliska allusion. Stjernfelt är den av de tre översättarna som ligger närmast källtexten stilistiskt,
eftersom hon använder den officiella ekvivalenten, nämligen en översättning
hämtad från den danska bibelöversättningen från 2007136 som lyder ”Salige
er de fattige i ånden, for Himmelriget er deres”. Jensen väljer att översätta
malheureux med ulykkelige istället för Bibelns ”salige”137, men han behåller
annars textens stilnivå. I den svenska översättningen är bibelallusionen generaliserad och utjämnad och stilnivån ligger ganska långt ifrån Bibelns formulering. Enqvist behåller betydelsen av det som Paloma säger, men stilnivån
förändras. I den danska och den norska måltexten behålls både stil och innehåll, medan innehållet prioriteras över stilen i den svenska.
En tydligare bibelallusion återfinns i slutet av romanen när Renée är döende efter att just ha blivit påkörd av en bil tillhörande ett kemtvättföretag.
Hon utbrister: Les voies de Dieu sont si explicites pour qui se pique de les
déchiffrer... (s. 398) vilket refererar till Bibelns formulering i Romarbrevet
11:33. Det Renée menar är att hon nu har fått sitt straff för att hon inte talade
om för expediten i kemtvätten att hon hämtade ut och behöll en klänning
som inte var hennes. Både Öjerskog och Stjernfelt har valt att prioritera källtextens stil och använda den officiella ekvivalenten i målspråket. Öjerskog
översätter med formuleringen Outgrundliga äro Herrens vägar för den som
skryter med att kunna utröna dem (s. 336). I Öjerskogs fall har explicites
blivit till motsatsen outgrundliga, men hon behåller ironin i Renées uttalande. Stjernfelt väljer en friare formulering som dock fortfarande har en
tydlig biblisk karaktär i och med att hon använder ordet uransagelige: Guds
veje er aldeles ikke uransagelige. De er nærmest overtydelige for den, der
gider åbne øjnene (s. 365–366). Jensen generaliserar bort källtextens bibelcitat: Guds veier er så eksplisitte for den som får det for seg å ville tyde dem
(s. 334–335). Jensen översätter mycket adekvansinriktat när han använder
samma kognat (eksplisitte) (jfr Tourys law of interference i delkapitel 2.2),
men han avlägsnar sig längre från källtextens stil med denna översättning.
Förutom bibliska referenser förekommer det även en del sociologiska begrepp i L’élégance du hérisson. Vid ett tillfälle lyssnar Renée på ett radioprogram där en sociolog talar. Sociologen talar bland annat om un habitus
social dominant (s. 89), vilket översätts med dominerende sosial allmenntilstand (Jensen, s. 76), utbredd vana (Öjerskog, s. 72) och en trend (Stjernfelt,
136

Se ˂http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=matt&id=3&
chapter=5b&highlight=salige˃ [Tillgänglig 2014-11-04].
137
Se ˂http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=matt&id=3&
chapter=5b&highlight=salige˃ [Tillgänglig 2014-11-04].
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s. 84). Betydelsemässigt menar jag att Jensens och Öjerskogs översättningar
är de som ligger närmast Bourdieus egen definition och Stjernfelts den som
ligger längst ifrån. Det är högst troligt att Renée, som är mycket beläst, har
läst Bourdieu. Att använda habitus i måltexterna, där termen i första hand är
bekant för dem som känner till Bourdieus teorier, torde vara ett osäkert kort
och samtliga översättare har valt andra, acceptansinriktade och mer läsartillvända, lösningar. Stjernfelt har valt att generalisera termerna och vi befinner
oss inte längre i Bourdieus sfär, något som vi till viss del fortfarande gör i
den svenska och kanske framför allt den norska texten där även dominerende
används.
Sociologen Renée hör på radion är en forskare som utgår från Bourdieus
kultursociologi och i samma passage beskrivs sociologens studie och tillvägagångssätt mer konkret:
Exempel 20. Pratiques, MC Solaar och John le Carré
Étudiant l’évolution des pratiques culturelles d’intellectuels autrefois baignés de haute
éducation du lever au coucher et désormais pôles de syncrétisme par où la frontière
entre la vraie et la fausse culture se trouvait irrémédiablement brouillée, il décrivait un
titulaire de l’agrégation de lettres classiques qui eût autrefois écouté du Bach, lu du
Mauriac et regardé des films d’art et d’essai, et qui, aujourd’hui, écoute Haendel et
MC Solaar, lit Flaubert et John Le Carré, s’en va voir un Visconti et le dernier Die
Hard et mange des hamburgers à midi et des sashimis le soir. (Barbery, s. 88–89)
Han hade studert utviklingen i den kulturelle praksisen hos intellektuelle som tidligere
badet i høyere utdannelse fra morgen til kveld, men som nå var synkretiske poler som
rotet til grensen mellom ekte og falsk kultur på uopprettelig vis. Han skildret en
innehaver av en universitetseksamen i klassisk litteratur som tidligere ville ha hørt på
Bach, lest Mauriac og sett på kunstnerisk eksperimentelle filmer, men som idag hører
på Händel og MC Solaar, leser Flaubert og John Le Carré, går og ser en Visconti og
den siste Die Hard-filmen og spiser hamburger til lunsj og sashimi om kvelden. (Jensen, s. 75–76)
I en sociologisk studie av förändrade kulturvanor hos en grupp högutbildade intellektuella och före detta elitistiska kulturkonsumenter, vars preferenser förändrats radikalt
i riktning mot en alltmer flytande gräns mellan fin- och skräpkultur, beskrevs en universitetslektor i klassiska språk som brukade lyssna på Bach, läsa Mauriac och se kvalitets- och avantgardefilmer, men som numera lyssnar på Händel och MC Solaar, läser
Flaubert och John le Carré, går och ser Visconti och den senaste Die Hard, samt äter
hamburgare om dagarna och sashimi på kvällen. (Öjerskog, s. 72)
Han havde studeret udviklingen i de intellektuelles vaner, som tidligere var finkultur
morgen, middag, aften, men som åbenbart i dag udgør en smeltedigel for en række
modsatrettede tendenser, så grænserne mellem fin- og populærkultur udviskes. Han
beskrev en typisk universitetsuddannet litterat, som tidligere ville have lyttet til Bach,
læst Mauriac og set smalle, kunstneriske film, men som i dag lytter til Händel og MC
Solaar, læser Flaubert og John Le Carré, ser Visconti og den nyeste Die Hard og
spiser hamburgers til frokost og sashimi om aftenen. (Stjernfelt, s. 84)

I exempel 20 förekommer även termen pratiques, som är vanlig hos Bourdieu och i många typer av sociologisk forskning. Jensen har här valt en di163

rekt översättning med praksis och befinner sig därmed fortfarande inom den
norska vedertagna sociologiska terminologin, medan Öjerskog och Stjernfelt
båda har valt -vanor/vaner och generaliserat termen mer.
Det är tydligt att formuleringen i exempel 20, et désormais pôles de
syncrétisme par où la frontière entre la vraie et la fausse culture se trouvait
irrémédiablement brouillée är svåröversatt, eftersom det förekommer tre
ganska olika översättningar av den här formuleringen. Även i det här exemplet är det Jensen som håller sig närmast källtexten både strukturellt och lexikalt. Han översätter bland annat syncrétisme med synkretiske. Den svenska
och danska texten är för läsarna mer lättförståelig än både den norska översättningen och den franska källtexten och det är tydligt att Öjerskog och
Stjernfelt har använt en acceptansinriktad strategi för att göra texten mer
lättbegriplig. Samtliga översättare har också valt olika översättningar av la
fausse culture. Jensen ligger även här närmast källtexten med en direkt översättning. ”Fausse culture” är ett vedertaget begrepp i franskan, men inte i
norskan och här rör det sig alltså om en mycket adekvansinriktad översättning. Öjerskog har valt att översätta med skräpkultur och Stjernfelt har valt
populærkultur.
I samband med det sociologiska resonemanget i exempel 20 nämns även
ett antal namn på kompositörer, artister, författare och filmskapare. Dessa
namn är samtliga översatta med överföringar och de flesta är också mer eller
mindre kända för en skandinavisk publik, även om både MC Solaar och
Visconti säkerligen utgör gränsfall. I Haendel har samtliga översättare valt
att översätta med vad man får kalla en målspråksanpassad översättning till
Händel, men i ärlighetens namn finns det i och med de skandinaviska språkens närmare släktskap med tyskan inget annat alternativ, i alla fall inte i
svenskan som har samma ä som i tyskan. John Le Carré har i den svenska
måltexten blivit John le Carré och här framgår det tydligt hur noggrann
Öjerskog är i sin research inför och under ett översättningsprojekt. Öjerskog
rättar de fel som finns i källtexten.
I exempel 20 förekommer också ett fenomen som egentligen passar bättre
i följande delkapitel om kulturspecifika element i utbildningssystemet. Sociologen som Renée lyssnar på ger exempel på en person som blandar finkultur och populärkultur. Denna person är un titulaire d’agrégation de lettres classiques.138 Denna examen översätts på olika sätt i de tre måltexterna,
nämligen med en innehaver av en universitetseksamen i klassisk litteratur
(Jensen, s. 76), en universitetslektor i klassiska språk (Öjerskog, s. 72) och
en typisk universitetsuddannet litterat (Stjernfelt, s. 84). I detta exempel är
det översättningen i Pindsvinets elegance som är den mest acceptansinrik138
En agrégation är en fransk concours som är en typ av uttagningsprov som personer som
vill undervisa vid de högre skolformerna måste genomgå. Se
˂http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/agr%c3%a9gation
/1755?q=agr%c3%a9gation#1759˃ [Tillgänglig 2016-02-28].
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tade och den mest generaliserande. Här behöver personens universitetsutbildning inte vara särskilt hög och det nämns heller ingenting om vilket
ämne personen har studerat. Jensen ligger närmast källtexten strukturellt
genom att skriva att personen som det refereras till är innehaver av en universitetseksamen, men inte heller här framgår det att personen är mycket
högutbildad. I Öjerskogs översättning kan man utläsa att personen är högutbildad, eftersom det rör sig om en lektor vid universitetet, vilket också är den
översättning som faktamässigt är mest adekvansinriktad. I 6.5 nedan kommer jag att behandla fler kulturspecifika element som berör det franska utbildningssystemet.
I delkapitel 6.4 har jag studerat ett urval av passager där det förekommer
referenser till litterära verk och filmer, eller där kulturpersonligheter nämns.
Jag har i det här delkapitlet visat att översättarna uppvisar ganska blandade
beteenden. Det är svårt att urskilja några klara mönster, speciellt eftersom
jag endast undersöker ett fåtal av de litterära referenser som totalt förekommer. Detta är inte heller huvudsyftet med de kapitel som domineras av kvalitativa analyser, utan det viktigaste är här att diskutera enskilda exempel på
djupet, att jämföra översättarna sinsemellan och även att diskutera vad som
kan ha påverkat översättarnas val. I de exempel jag har analyserat på djupet
finns en tendens att Jensens beteende avviker från Öjerskogs/Enqvists och
Stjernfelts. Jensen gör en annan tolkning än vad Öjerskog och Stjernfelt gör
om den metaspråkliga kommentaren om Tolstoj och hans typ av fotnoter
skiljer sig från Stjernfelts och de noter som finns i Igelkottens elegans. Å
andra sidan skiljer Stjernfelt ut sig genom att hon använder fler noter för att
förklara litterära referenser och dessa noter är relativt ingående. Vid några
tillfällen i kapitlet visar sig också Stjernfelt vara den mest acceptansinriktade
översättaren, vilket framgår i ett antal exempel som har studerats i det här
kapitlet. Jensen och Stjernfelt tycks igen vara de som utgör någon av ytterpunkterna, medan de svenska översättarna placerar sig mellan de två.
Adekvans
←
Jensen

Öjerskog/Enqvist

Acceptans
→
Stjernfelt

Vad som dock utmärker Öjerskog är noggrannheten i efterforskningsarbetet
och exaktheten i översättningarna och på detta sätt utgör även hon en ytterpunkt, men inte på adekvans–acceptansskalan.

6.5 Utbildning
Terminologi rörande det franska utbildningssystemet förekommer flera
gånger i L’élégance du hérisson och jag har tidigare redan berört detta ämne
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kort. Renée och Paloma talar bland annat om sin egen skolgång, men framför allt talar de om var och vad de olika ungdomarna i huset studerar. I kapitel 6.5 nedan analyserar jag cirka hälften av romanens förekomster av kulturspecifika element förknippade med utbildning. De fall som jag inte fördjupar
mig i här återfinns samtliga i kapitel översatta av Enqvist.
Det talas i romanen bland annat om Mlle Badoises juridikstudier vid Assas. Mlle Badoise är en av döttrarna i fastigheten och hon äger en cocker
spaniel och umgås med andra likasinnade:
Exempel 21. Assas
[…] Mlle Badoise, qui fait son droit à Assas et organise des rallyes avec d’autres propriétaires de cockers qui font leur droit à Assas. (Barbery, s. 73)
[…] frøken Badoise, som studerer jus ved Paris 2-universitetet i rue d’Assas og
arrangerer veddeløp med andre cocker spanieleiere som også studerer jus i rue
d’Assas. (Jensen, s. 63)
[…] unga fröken Badoise, som studerar juridik vid Panthéon-Assas och ordnar små
privata fester med bordsplacering och dans för jämnåriga societetsungdomar som
också är cockerspanielägare och studerar juridik vid Panthéon-Assas. (Öjerskog, s.
59)
[…] Mlle Badoise[s], der læser jura på Assas og arrangerer rallyer med andre
cockerspanielejere, som også læser jura på Assas. (Stjernfelt, s. 70)

I exempel 21 är det den danska måltexten som ligger närmast källtexten och
som är översatt mest adekvansinriktat vad gäller utbildningsinstitutionens
namn. Assas behålls nämligen genom en överföring. Jensen och Öjerskog
har använt sig av mer ingripande översättningsstrategier. Öjerskog väljer att
göra en specificering-komplettering där hon skriver Panthéon-Assas, vilket
är en mer officiell benämning på Université Panthéon-Assas att döma av
universitetets webbplats.139 Om denna specificering är ett fall av en mer
läsartillvänd översättning är osäkert, eftersom Panthéon-Assas möjligen är
lika främmande för de läsare som inte känner till universitetet som endast
Assas är. Vad som är intressant att notera i samband med detta är att
Öjerskog en gång under intervjun nämnde att hon vid ett tillfälle ville ”undervisa” läsaren (se citat i 6.6) och möjligen kan denna specificeringkomplettering vara ett exempel på en passage där läsaren av Öjerskog får
lära sig universitetets mer officiella namn. I och med att Panthéon har lagts
till är det också något lättare för läsare med viss Paris-kännedom att skaffa
sig en uppfattning om var i Paris universitetet är beläget och på så vis är
specificeringen läsartillvänd. I den norska måltexten specificeras universitetet ännu mer i och med att Jensen nämner att det handlar om Paris 2universitetet och att det ligger i rue d’Assas. När universitetsnamnet före139

Se ˂http://www.u-paris2.fr/˃ [Tillgänglig 2014-11-04].
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kommer andra gången i exempel 21 i Jensens översättning betecknas universitetet endast metonymiskt genom rue d’Assas. Här handlar det om en
mycket läsartillvänd översättning, eftersom läsaren får förklarat för sig att
det handlar om ett universitet och också var i Paris det ligger. När det gäller
översättning av utbildningsinstitutioner kan exempel 21 jämföras med resultaten från Humbley (2006:673–674) som undersökte översättningen av Université Paris 7 Denis-Diderot till engelska genom en googlesökning. Han
fann en mycket stor variation i olika översättningar med alltifrån överföringar och direkta översättningar till så kallade partiella utelämningar och generaliseringar. I exemplet ovan reflekteras alltså resultaten från Humbley
(2006) och vi ser tre olika översättningar av Assas i de skandinaviska språken.
Man kan också se att översättarna har gjort olika tolkningar av källtextens
rallyes i exempel 21. Rallye är inte ett kulturspecifikt element som jag ämnar
undersöka i den här avhandlingen, men uppenbarligen rör det sig om en
krispunkt, eftersom det förekommer olika tolkningar av ordet i måltexterna. I
den danska översättningen är rally översatt till det etymologiskt besläktade
rallyer, som endast betyder ʼloppʼ och i den norska översättningen används
veddeløp, som innebär att det är någon typ av vadslagning med i bilden. I
den svenska måltexten förekommer emellertid en helt annan tolkning där
Öjerskog använder en ersättning och förklarar att det handlar om en typ av
bjudning. Öjerskog är i detta fall den mest ingripande av de tre översättarna.
Öjerskog har också lagt till att det handlar om jämnåriga societetsstudenter
och detta är information som inte finns i källtexten, utan utgör ett tillägg. Det
är svårt att veta vilken typ av rallye det rör sig om i källtexten utan att fråga
författaren. Som tidigare nämnts hade Enqvist och Öjerskog, tillsammans
med flera andra översättare från andra länder, kontakt med Barbery i ett
googleforum när de översatte L’élégance du hérisson. I detta forum ställde
en översättare frågan om rallye betydde ’lopp’ eller ’fest’ och fick till svar
av Barbery att det rörde sig om ”soirées entre jeunes gens organisées dans la
très bonne société.”, d.v.s. ungefär ’kvällsbjudningar arrangerade av ungdomar ur de välbeställda samhällsklasserna’, vilket mycket liknar den formulering som använts i den svenska texten. Öjerskog är alltså den av översättarna
som faktamässigt ligger närmast källtextens rallyes. Här kan adekvansinriktning och en ingripande strategi kombineras – om man med adekvansinriktning avser faktamässig närhet till källtexten.
Flera exempel på kulturspecifika element förknippade med utbildning förekommer i L’élégance du hérisson. Ett av dessa återfinns i ett textparti där
Paloma beskriver sin intellektuella kapacitet. I förhållande till sina jämnårigas intelligences normales menar hon att hon ligger på en khâgneuses nivå:
Exempel 22. Khâgneuse
[…] le niveau d’une khâgneuse (Barbery, s. 21)
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[…] som i begynnerklassen på en prestisjehøyskole (Jensen, s. 19)
[…] befinner sig på universitetsnivå (Enqvist, s. 15)
[…] når man er superbegavet (Stjernfelt, s. 21)

Uppslagsordet ”khâgne” i Larousse definieras som ett exempel på äldre
slang från utbildningssystemet och betecknar en student som befinner sig på
andra året i sina förberedande studier för att göra inträdesprovet till en
”grande école”, ofta till den parisiska ”École normale supérieure” (ENS). I
exempel 22 är det tydligt att det är Jensen som har ansatsen att rent faktamässigt hålla sig närmast källtexten när han genom en ersättning-förklaring
beskriver vad han menar att en khâgneuse är. I den svenska måltexten har
Enqvist använt en generalisering och där förstår läsaren att Paloma intelligensmässigt befinner sig på universitetsnivå, men inte på vilket stadium av
dessa universitetsstudier. Stjernfelt generaliserar källtextens khâgneuse, eftersom läsaren nu inte vet att Paloma använder blivande universitetsstudentskor som måttstock. Här ser man att Stjernfelt har underlättat för läsaren och
gjort sin översättning acceptansinriktad genom att inte gå in på hur det
franska universitetssystemet fungerar. Samtliga översättare generaliserar bort
källtextens kön från khâgneuse, men detta har antagligen mer med skillnader
mellan franskan och de skandinaviska språken att göra än med översättarnas
egna val.
Enligt Larousse är khâgne ett slanguttryck och superbegavet ligger därför
i stilnivå närmare khâgneuse än den mer neutrala svenska och danska översättningen. Den danska översättningen ligger också närmast källtexten räknat
i något så konkret som antal ord. Jensen har tvingats att lägga till information för att faktamässigt ligga nära källtexten, medan Stjernfelt har generaliserat elementet för att ligga nära den stilmässigt. När det gäller Stjernfelts
generella översättning kan man fråga sig om den kan ha något att göra med
att Stjernfelt är en mycket snabb översättare som inte är rädd för att ta sig
friheter i en översättning. En generalisering är ju en tidsbesparande översättningsstrategi. I exempel 22 är generaliseringen även en strategi som gör att
hon undviker att göra några faktamässiga fel, eftersom hon inte försöker
förklara en khâgneuses utbildningsnivå.
När termen khâgneux återkommer senare i romanen är det i ett av Renées
kapitel. Renée berättar att Antoine Pallières är khâgneux och att han går på
bio med andra likasinnade medstudenter:
Exempel 23. Khâgneux
[…] de petits Pallières khâgneux qui lisent Marx […] (Barbery, s. 89)
[…] små Pallières-høyskoleaspiranter som leser Marx […] (Jensen, s. 76)
[…] små dumdryga elitskolegossar som läser Marx […] (Öjerskog, s. 72)

168

[…] de små Pallières’er fra de fine, dyre skoler og universiteter som læser Marx […]
(Stjernfelt, s. 84)

I den norska måltexten beskrivs khâgneux inte längre som en student som
går första året på en elithögskola, utan Jensens khagneux har generaliserats
till att beteckna en person som aspirerar på att börja på en vanlig högskola. I
exempel 23 är ordets innebörd mindre viktig nu när en bifigur omtalas än
den var i exempel 22 där protagonisten Palomas intelligensnivå skulle beskrivas. I den svenska måltexten har Öjerskog lagt till dumdryga, som med
stor säkerhet är ett tillägg som ligger i stil med inställningen som Renée har
till ungdomarna som hon talar om. Öjerskog väljer att precisera att det handlar om en elitskola och den svenska läsare som kommer ihåg Antoine
Pallières från romanens första kapitel får nu information om att han går på en
elitskola. I den danska måltexten översätts exempel 23 med en generalisering, men också med ett tillägg som får ses som en förklaring där åsikterna
att det anses fint att vara khâgneux kommer med i informationen med de
fine, dyre skoler og universitet. Att döma av de tre texterna i detta senare
exempel tycks den svenska, om man bortser från dumdryga, vara den som
ligger närmast källtexten, men alla tre får betecknas som acceptansinriktade
översättningar.
När khâgneux/khâgne förekommer för tredje gången handlar det än en
gång om Antoine Pallières:
Exempel 24. Khâgnes och Sciences-Po
[…] après ses deux khâgnes et Sciences-Po […] (Barbery, s. 132)
[…] etter to års forberedende og Statsvitenskapshøyskolen […] (Jensen, s. 112)
[…] efter ett par års studier i statsvetenskap vid någon elitskola […] (Öjerskog, s.
108)
[…] når han en gang bliver færdig med statsvidenskab […] (Stjernfelt, s. 123)

Här är det den norska måltexten som faktamässigt ligger närmast källtexten
och den är också den mest bokstavstrogna av de tre. Forberedene är visserligen generaliserande, men beskriver vad khâgnes är. Det finns ingen motsvarighet till Sciences-Po i Norge och det handlar alltså inte om någon typ av
kulturell ersättning, utan om en ersättning-förklaring, eftersom Statsvitenskaphøyskolen inte finns i Norge, men ändå mycket väl beskriver vilket
fenomen det handlar om. I den svenska måltexten har Antoine Pallières utbildning blivit betydligt kortare. Det står i källtexten att han först har sina två
förberedande år som khâgne och att han sedan skall gå på Sciences-Po och
läsaren vet inte hur lång tid han skall studera där. Öjerskog har använt en
generalisering av Sciences-Po och en utelämning av khâgne. Pallières två år
som khâgne tillbringar han i den svenska texten på någon elitskola och det
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sker alltså en generalisering. I den danska måltexten handlar det om fler utelämningar och generaliseringar än i den norska och svenska. Khâgne är helt
utelämnat och det anges inte hur länge Antoine Pallières skall studera. Läsarna vet heller inte att det handlar om en fin skola. I exempel 24 ovan framgår tydligt var de tre översättarna befinner sig på adekvans–acceptansskalan.
Jensen befinner sig till vänster om mitten, Öjerskog i mitten och Stjernfelt
längst till höger. Här stämmer översättarnas strategival överens med hur de i
intervjuerna sade sig arbeta.
Colombe Josse är Palomas storasyster och även hon bedriver universitetsstudier. Hon går nämligen på ENS. Totalt refereras det till denna utbildningsinstitution fyra gånger i romanen. Två gånger används substantivet
normalienne för att beskriva Colombe och vid två tillfällen benämns skolan
med förkortningen Normale sup. I de fyra av det här kapitlets återstående
exempel nedan anges kronologiskt samtliga gånger normalienne eller Normale sup förekommer i L’élégance du hérisson.
Exempel 25. Normalienne
Elle a beau être normalienne, elle croit encore au Père Noël […] (Barbery, s. 62)
Det hjelper ikke om hun går på høyskolen for å bli lektor, hun tror fremdeles på
julenissen […] (Jensen, s. 54)
Det hjälper inte att hon går på elitskolan École Normale Supérieure, hon tror fortfarande på tomten [...] (Enqvist, s. 50)
Det kan godt være, at hun går på universitetet, men inderst inde tror hun stadig på
julemanden. (Stjernfelt, s. 60)

I exempel 25 nämner Paloma att Colombe inte är speciellt begåvad trots att
hon bedriver studier på hög nivå. Alla tre översättarna väljer här olika strategier. Jensen generaliserar det kulturspecifika elementet när han endast skriver høyskolen. Samtidigt använder han en ersättning-parafras genom att beskriva att hon skall bli lektor. Det finns ingenting i källtexten som tyder på
att det är just detta yrke Colombe planerar att utbilda sig till. Här avlägsnar
sig Jensen längre från källtexten än Enqvist, som väljer en mycket mer adekvansinriktad översättning. Hon använder en specificering-komplettering
och skriver ut hela utbildningsinstitutionens namn och när det nu förekommer för första gången i romanen förklarar hon också vad det är för typ av
skola. Stjernfelt väljer att generalisera och de danska läsarna vet inte längre
att det handlar om elitstudier.
När utbildningsinstitutionen förekommer andra gången i romanen handlar
det om exempel 26 där Tibère omnämns:
Exempel 26. Normale sup
Il fait Normale sup comme elle, mais en maths. (Barbery, s. 134)
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Han går på Lektorhøyskolen, akkurat som hun, men han studerer matte. (Jensen, s.
114)
Han går också på École Normale Supérieure, men han läser matte. (Enqvist, s. 110)
De er studiekammerater, men han læser matematik. (Stjernfelt, s. 125)

Jensen väljer att skriva att även Tibère skall bli lektor och att de båda går på
Lektorhøyskolen. Det finns ingenting i Norge som heter Lektorhøyskolen och
här används alltså en främmandegörande strategi där det förekommer utbildningsinstitutioner som inte finns i målkulturen, vilket vi känner igen ifrån
exemplet om Statsvitenskapshøyskolen tidigare i det här kapitlet. Till skillnad från fallet med Statsvitenskaphøyskolen ligger dock Lektorhøyskolen
längre från källtextens faktamässiga innehåll. I den svenska måltexten har
utbildningsinstitutionens status redan förklarats första gången den förekom i
romanen och i exempel 26 har Enqvist valt att enbart använda en specificering-komplettering och skriva ut den franska förkortningen. Stjernfelt väljer
att fortsätta på den inslagna vägen, nämligen att generalisera till, i det här
fallet, endast studiekammerater.
Tredje gången utbildningsinstitutionen nämns är i exempel 27 och här
tycker Renée, som inte är speciellt förtjust i Colombe, att det är förargligt att
hon skall få bedriva så höga studier:
Exempel 27. Normale sup, section philosophie
Cet automne, elle est entrée à Normale sup, section philosophie. (Barbery, s. 304)
I høst kom hun inn på filosofiavdelingen ved elitehøyskolen École Normale
Supérieure. (Jensen, s. 252)
I höstas blev hon antagen vid École Normale Supérieure, filosofiska institutionen.
(Öjerskog, s. 252)
[…] en lovende filosofistuderende ved École Normale Supérieure. (Stjernfelt, s. 280)

Samtliga översättare väljer en specificering-komplettering när de översätter
det informella Normale sup med École Normale Supérieure. De underlättar
för läsaren samtidigt som de ökar graden av formalitet. Här förekommer
alltså ett av de få fall där källtextens stil har nedprioriterats. I den norska
måltexten finns även en specificering som förklarar att det är en elitehøyskole. I Öjerskogs översättning används den vedertagna termen institution
för att översätta det franska section. Källtextens term section är inte den
gängse termen inom universitetssystemet i Frankrike. Enligt ENS hemsida
heter det ”Département de Philosophie”140 och Jensen har valt att använda
termen filosofiavdelningen, som inte heller är en vedertagen term inom det
140

Se ˂http://www.philosophie.ens.fr/?lang=fr˃ [Tillgänglig 2013-10-21].
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norska universitetssystemet för att beskriva ”institutt”. Stjernfelt har använt
en ersättning-parafras och undviker på detta sätt de terminologiska problemen.
Fjärde och sista gången utbildningsinstitutionen nämns är i exempel 28. I
denna passage funderar Renée över vilka fördelar Colombe, som studerar vid
ENS och som är född rik, har jämfört med henne själv.
Exempel 28. Une jeune normalienne
Suis-je comme Colombe Josse une jeune normalienne […]? (Barbery, s. 318)
Er jeg en ung eliteskolestudent som Colombe Josse […]? (Jensen, s. 264)
Om jag vore en ung studentska som Colombe Josse […]? (Öjerskog, s. 264)
Hvis man som Colombe Josse er en ung elitestuderende […]? (Stjernfelt, s. 292)

I exempel 28 generaliserar samtliga översättare. I Jensens översättning förstår läsarna fortfarande att Colombe går på en elitskola och detta är den mest
adekvansinriktade generaliseringen. Öjerskog generaliserar bort elitskoleaspekten, som redan har framkommit tidigare i romanen, och väljer att beskriva Colombe som en studentska. Även Stjernfelt generaliserar, men inte i
lika stor utsträckning, eftersom hon har behållit elitaspekten.
I delkapitel 6.5 har jag studerat hur översättarna har gått tillväga vid några
tillfällen då de har ställts inför passager där det förekommer kulturspecifika
element förknippade med utbildning. Jag har tagit upp cirka hälften av de
fall när kategorin utbildning förekommer i materialet. Även om jag inte har
företagit en kvantitativ analys visar det sig att de acceptansinriktade strategierna är mycket vanliga hos samtliga översättare. Stjernfelt tycks vara den av
översättarna som översätter mest acceptansinriktat. Både Jensen och de
svenska översättarna tycks lägga sig vinn om att vara trogna både källtexten
och läsaren vad gäller både fakta och förståelse. En adekvans–
acceptansskala i det här kapitlet skulle alltså kunna se ut på följande sätt:
Adekvans
←
Öjerskog
Enqvist
Jensen

Acceptans
→
Stjernfelt

6.6 Namn
I delkapitel 6.6 kommer jag att analysera översättarnas val av strategier vid
översättningen av olika typer av namn. Jag inleder kapitlet med att jämföra
översättningen av personnamn och djurnamn för att sedan avsluta det med
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några kommersiella och geografiska namn. Först och främst kan det nämnas
att personnamnen är översatta med total överföring i stort sett i samtliga fall.
Vid namn på kända personer såsom Tolstoj och romanfiguren Anna Karenina, där det finns officiella ekvivalenter, har dessa valts av alla översättare i
samtliga fall.
I exempel 29 nedan förekommer både personnamn och djurnamn. Exemplet är hämtat från en passage där Paloma berättar om några av husdjuren som
bor i fastigheten.
Exempel 29. Djurnamnet Athéna och efternamnet Meurisse
Athéna, la ridicule whippet des Meurisse […] (Barbery, s. 74)
Athene, den latterlige whippeten til familien Meurice […] (Jensen, s. 64)
[…] Athéna, familjen Meurisses löjliga whippettik […] (Enqvist, s. 60)
[…] Athene, som er familien Meurices latterlige lille whippet [...] (Stjernfelt, s. 71)

I exempel 29 ovan har Enqvist överfört både djurnamnet och personnamnet
och hon är den av översättarna som håller sig närmast källtexten. Stjernfelts
och Jensens strategier är svårare att etikettera. Som tidigare nämnts var den
norska översättningen av L’élégance du hérisson den första i Skandinavien
och den danska översättaren hade denna till hands när hon översatte romanen. I det här fallet handlar det inte om ett speciellt komplicerat kulturspecifikt element, men det är möjligt att förekomsten av Meurice med stavningen
-ice i både den danska och den norska måltexten kan bero på denna ”intertextualitet”. Det kan också vara ett fall av översättarbrådska eller tryckfel i
den källtext som de har använt sig av. Namnet Meurisse förekommer femton
gånger i romanen och exemplet ovan är enda gången då det översätts med
stavningen -ice hos både Jensen och Stjernfelt. Första gången namnet förekommer är när Renée beskriver vilka familjer som bor på de olika våningarna i huset: Au deuxième, il y a les Meurisse et les Rosen (s. 73). I denna mening har Jensen överfört Meurisse med Meurisse, men i den danska måltexten har denna mening utelämnats.
I exempel 29 förekommer också djurnamnet Athéna. Det är intressant att
notera att Enqvist har gjort en överföring av Athéna med både stavning och
accent, medan den danska och den norska översättaren har gjort namnet mer
målspråksanpassat. I det här fallet översätter Jensen och Stjernfelt alltså mer
acceptansinriktat än Enqvist. När namnet förekommer senare i romanen stavas det dock Athéna även i den danska texten och detta stärker hypotesen om
intertextualitet och att Stjernfelt har använt Jensens översättning i just exempel 29. Jensen använder konsekvent Athene även senare i romanen. När det
gäller hundnamnet är det alltså Jensen som är den mest acceptansinriktade
översättaren, medan Enqvist ligger närmast källtexten. Stjernfelt uppvisar en
spridning i valet av översättningsstrategi.
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I samband med hundägarskapet förekommer det också ett intressant fenomen i samma kapitel i romanen. Det handlar om en episod när Manuela
berättar för Renée att hunden Neptune har kissat på Monsieur Saint-Nices
ben. Här är översättningen av djurnamnet intressant, men kanske framför allt
valet av strategier för att översätta Saint-Nice.
Exempel 30. Monsieur Saint-Nice
– Et Neptune a fait pipi sur la jambe de M. Saint-Nice, poursuit Manuela. (Barbery, s.
73)
«Og Neptun har tisset på benet til Monsieur Saint-Nice,» fortsetter Manuela. (Jensen,
s. 63)
– Och Neptune har kissat ner grannens byxor, meddelar Manuela vidare. (Öjerskog, s.
59)
„Og Neptun har tisset på M. Badoises ben,“ fortsætter Manuela. (Stjernfelt, s. 70)

I källtexten nämner Manuela att det är la jambe de M. Saint-Nice. Detta
namn behålls i den norska måltexten fast M. specificeras där till Monsieur,
medan Öjerskog väljer att generalisera genom att skriva grannens. Stjernfelt
har gjort en ersättning-parafras och översatt med M. Badoise, vilket är den
mest anmärkningsvärda översättningen. Exempel 30 motsvarar vid första
anblicken mycket väl resultaten från översättarnas utsagor i intervjuerna,
nämligen att Jensen ligger närmast källtexten följd av Öjerskog och så
Stjernfelt. Vid en närmare analys visar det sig dock att det inte behöver ligga
till på detta sätt. Stjernfelts översättning kan vara ett fall av översättarbrådska, men den kan även vara ett fall där översättaren griper in och rättar
texten. M. Badoise är fadern i familjen där Neptune hör hemma och det
skulle kanske inte vara lika allvarligt om det var så att Neptune hade kissat
på dennes ben. Exemplet ovan följs nämligen av en formulering som gör
hundägarskapet mer oklart och det tycks vara så att Stjernfelt försöker rätta
till detta fel. Manuela berättar senare att La pauvre bête a dû se retenir depuis des heures et quand monsieur a sorti la laisse, elle n’a pas pu attendre,
elle a fait dans l’entrée sur son bas de pantalon (s. 73). Det är ju i källtexten
Monsieur som tar fram kopplet och denne borde vara M. Badoise och inte
M. Saint-Nice. Exempel 30 kan alltså vara fall när en översättare griper in
och rättar texten. Det kan också vara ett exempel på att Manuela är en otillförlitlig källa som helt enkelt säger fel till Renée. Öjerskog har tolkat det
hela som att olyckan skedde i entrén till trappuppgången och att M. SaintNice råkade befinna sig där: Hundstackarn hade fått hålla sig i timmar, så
när husse tog fram kopplet kunde han inte vänta längre utan gjorde det mot
monsieur Saint-Nice som stod i porten (Öjerskog, s. 59). I Öjerskogs fall rör
sig om att hon har lagt märke till källtextens oklarhet och gripit in genom att
skriva grannens byxor och lagt till den förklarande satsen monsieur Saint174

Nice som stod i porten. Både Stjernfelt och Öjerskog har alltså uppmärksammat denna oklarhet. I den här passagen har därmed Öjerskog och möjligen också Stjernfelt varit mest acceptansinriktade medan Jensen har hållit sig
till en adekvansinriktad översättning – om man med adekvansinriktning avser att återge källtexten bokstavstroget.
I exempel 30 förekommer även djurnamnet Neptune och det kan noteras
att Öjerskog håller sig närmast källtexten i översättningen av detta djurnamn.
Neptune med e behålls endast i den svenska måltexten. Stjernfelt och Jensen
anpassar stavningen till målspråkens normer och stavar det konsekvent Neptun genom hela romanen.
Djurnamnen i romanen har en symbolisk betydelse och denna kommenteras också i texten: La whippet s’appelle Athéna et le cocker Neptune. Juste
au cas où vous n’auriez pas compris dans quel genre de résidence j’habite.
Pas de Kiki ni de Rex chez nous (s. 76).141 Kiki och Rex överförs i samtliga
måltexter. Övriga djurnamn som förekommer och som möjligen har en ännu
tydligare symbolisk betydelse är familjen Josses katter Constitution och Parlement. Palomas far är en högt uppsatt politiker och läsaren förstår därmed
det symboliska i katternas namn. Constitution är den av katterna som får
störst utrymme i romanen och hon nämns ett antal gånger medan Parlement
endast figurerar en gång. Constitution översätts med en överföring i samtliga
måltexter och läsarna får själva lista ut betydelsen av kattens namn, något
som inte bör orsaka dem några större problem. Parlement däremot översätts
till målspråkets Parlament den enda gången det förekommer både hos Jensen (s. 48) och hos Enqvist (s. 44), medan Stjernfelt behåller Parlement (s.
54). Här gör alltså Jensen och Enqvist större ingrepp i texten än vad Stjernfelt gör. Övriga djurnamn som har symbolisk betydelse är katterna Léon,
Kitty och Lévine, som alla är döpta efter Tolstoj eller hans romangestalter.
Dessa namn är föga överraskande översatta med de skandinaviska officiella
ekvivalenterna Leo, Kitty och Levin och inte med de franska översättningarna av de ryska namnen.
Till kategorin namn hör också en passage i källtexten där Renée beundrar
doktor Chabrots formuleringar och därefter uttrycker sin förtjusning över
grammatik:
Exempel 31. Grevisse
Je suis esclave de la grammaire, me dis-je, j’aurais dû appeler mon chat Grevisse.
(Barbery, s. 95)
Jeg er en slave av grammatikken, sier jeg til meg selv, jeg burde ha kalt katten min
Grévisse, akkurat som grammatikkboken. (Jensen, s. 81)

141

Citatet lyder i Enqvists översättning: Whippethunden heter Athéna och cockerspanieln
Neptune ifall ni fortfarande inte har fattat vilken typ av fastighet jag bor i. Inga Kiki eller Rex
hos oss inte (Enqvist, s. 61).
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Som den grammatikfantast jag är borde jag ha döpt min katt till Grevisse efter den berömde språkvårdaren och grammatikboksförfattaren. (Öjerskog, s. 78)
Jeg er altid til fals for grammatikken, siger jeg til mig selv. Jeg burde have kaldt min
kat pluskvamperfektum. (Stjernfelt, s. 90)

I exempel 31 koncentrerar sig Jensen inte på personen Grevisse, utan använder namnet metonymiskt för att beteckna enbart grammatikboken. Det som
omtalas är grammatikboken Le Bon Usage som skrevs av Maurice Grevisse
och som i dagligt tal benämns Grevisse. När det gäller Grevisse har Öjerskog
valt en specificering där hon griper in och förklarar fenomenet Grevisse:
efter den berömde språkvårdaren och grammatikbokförfattaren. Jensen använder också en specificering, men han har lagt till en accent på det första
e:et i Grevisse. Stjernfelt har använt en strategi där ett källtextfenomen anpassas till målspråkskulturens referensramar. Visserligen är pluskvamperfekt
inte ett fenomen som är unikt just för danskan, men det har skett en anpassning där ett kulturspecifikt fenomen i källtexten har ersatts med ett fenomen
som kan förstås av de danska måltextläsarna, samtidigt som man håller sig
kvar inom lingvistikens sfär. Jag klassificerar Stjernfelts översättning som en
ersättning-parafras. Både Öjerskog och Jensen har valt att göra tillägg som
talar om för läsaren vad och vem Grevisse är, medan Stjernfelt har valt att
ersätta namnet med en parafras. De använder alla tre ingripande strategier,
men i olika grad och Stjernfelt är den tydligt mest acceptansinriktade av
översättarna.
I intervjun med Öjerskog, i samband med att vi diskuterade huruvida hon
ansåg sig vara en källtexttrogen översättare, eller en som tog sig större friheter kom vi in på Stjernfelts formulering i exemplet ovan och nedan återger
jag detta utdrag ur intervjun:
Marianne Öjerskog: Ja, för vi tittade just, min granne och jag, på det här ”En
kat ved navn pluskvamperfektum” och egentligen är det ju väldigt bra och att
hon struntar i Grévisse.
Marcus Axelsson: Ja, hon gör det.
Marianne Öjerskog: Och det är rätt kul att en katt heter pluskvamperfektum,
inte sant? Att jag valde Grévisse tror jag var att jag ville undervisa läsaren litet grand där.
Samtidigt som jag tyckte att det var lite kul för det var ett namn alltså, Grevisse och det var tal om namn? Eller också har jag glömt hur det var. Men jag
tyckte att min översättning var omständlig och jag tyckte att den norska var
bättre och han skrev ”Jag borde ha döpt min katt til Grevisse, akkurat som
grammatikkforfatteren”, eller något sådant. Och jag hade någon omständlig
förklaring där på något sätt som var väldigt undervisande, men det var ju intressant att tänka så litet grand. Och vem har tänkt mest på vad där egentligen? Den danska har ju varit mest intresserad av att läsaren skulle få…, men
samtidigt har hon ju gjort författaren den tjänsten att hon får en rätt kul grej,
tycker jag. Och kanske har hon gjort författaren en större tjänst där. Genom
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att kalla katten för ”pluskvamperfektum”. Det är kanske inte så roligt på
franska egentligen mer än att hon kallar katten efter en grammatik, men det
gör kanske ingenting att hon får det extra smilet där, för det passar den huvudpersonen väldigt väl tycker jag.

Det är intressant att notera att Öjerskog nämner att Stjernfelt har gjort författaren en tjänst när hon har ersatt med pluskvamperfektum. Det är vad Stjernfelt nämnde under intervjun att hon ibland kunde göra, nämligen att lägga till
ett skämt eller en underfundighet för att bevara källtextens charm i måltexten. Öjerskog säger att hon ville undervisa läsaren och hon har därför valt
en ingripande strategi som komplement till överföringen av Grevisse.
När det gäller namn är det här lämpligt att återgå till Olympe Saint-Nice.
Hennes namn är ett typiskt exempel på hur en författare kan skapa stämning
i ett verk (jfr 4.1.1.1). Både hennes för- och efternamn signalerar att hon är
född i de rikare kretsarna, samtidigt som förnamnet ger en komisk effekt:
Eh, Olympe, je peux grimper sur ton mont? (s. 139) → Hei, Olympe, får jeg
klatre opp på toppen din? (Jensen, s. 118), Tjena Olympen, får man bestiga
toppen? (Öjerskog, s. 114) och Åh, Olympe, lad mig bestige dine tinder!
(Stjernfelt, s. 130). I den norska och danska måltexten återfinns en adekvansinriktad överföring av Olympe, men läsarna förstår ändå att det är berget som
åsyftas. I det här fallet översätter Öjerskog bergsnamnet med den officiella
ekvivalenten Olympen och hennes översättning får då ses som den mest acceptansinriktade vad gäller språkligt avstånd från källtexten.
Till skillnad från Renée är Colombe inte speciellt förtjust i veterinären in
spe, Olympe, och även hon har ett öknamn på henne:
Exempel 32. Olympe Saint-Nices öknamn
Olympe Saint-Nice a dit à Colombe (qui la déteste et l’appelle la « sainte-nitouche des
cochons ») […] (Barbery, s. 173)
Olympe Saint-Nice har fortalt Colombe (som avskyr henne og kaller henne «Sankt
Nisse for grisene») […] (Jensen, s. 145)
Olympe Saint-Nice sade till Colombe (som avskyr henne och kallar henne ”hycklerska av olympiska mått”) […] (Enqvist, s. 144)
Olympe Saint-Nice har fortalt Colombe, (som ikke kan udstå hende og kalder hende
„Sankt Nisse-gris”) […] (Stjernfelt, s. 165)

Enligt Larousse betyder Sainte-nitouche ʼhycklerskaʼ. Jensen och Stjernfelt
har försökt att lägga sig nära källtexten fonetiskt och anspela på Olympes
intresse för djur och därmed försvinner betydelsen av hycklerska. I den
svenska måltexten i exempel 32 finns hycklerska med och dessutom en ordlek som alluderar till romangestaltens namn, men ordleken har förflyttats till
Olympes förnamn istället för hennes efternamn. Enqvist använder en ersättning-parafras där källtextens fras som hänvisar till hennes djurvänlighet för177

svinner. Alla de tre översättarna har behövt utnyttja ett kreativt svängrum
och i exemplet ovan visar det sig att de har prioriterat att bevara källtextens
stil på olika sätt i måltexten.
När det gäller kommersiella namn förekommer de mest i den här avhandlingens romaner som utspelar sig i nutid och L’élégance du hérisson är en av
dessa. Här förekommer kategorin ett tiotal gånger med namn såsom Burberry (s. 76), agnès b (s. 74), förlagsnamnet Vrin (s. 176, 207), Maserati (s.
276), Jaguar (ibid.) och det i materialkapitlet tidigare nämnda moleskine (s.
207). Det sistnämnda översätter Jensen med en ersättning: den skinninnbundne notisboken (s. 172), som han menar är en förklaring av källtextens
element. Stjernfelt generaliserar till enbart notesbogen (s. 194), medan
Enqvist behåller moleskine (s. 170). De övriga kommersiella namnen översätts med överföringar i samtliga språk och det rör sig i de flesta fall om
förhållandevis välkända kommersiella namn. Vrin är inte välkänt utomlands
och antagligen inte heller i Frankrike, eftersom det förklaras redan av författaren i källtexten. Burberry är ett välkänt klädesmärke och att det har blivit
Burburry (s. 72) hos Stjernfelt är troligen ett fall av översättarbrådska eller
ett tryckfel.
Redan i metodkapitlet förekom ett exempel där Stjernfelt utelämnade ett
kommersiellt namn, nämligen Javel (s. 23). Enqvist generaliserar Javel till
blekmedel (s. 17) och det gör också Jensen genom att använda klorvann
(s. 21). Här väljer Stjernfelt den mest acceptansinriktade strategin och Jensen
den mest adekvansinriktade beträffande fakta, eftersom han förklarar produktens kemiska sammansättning.
Renée köper bouillons KUB och savon de Marseille (s. 175) och båda
dessa namn översätts med acceptansinriktade strategier i samtliga måltexter.
KUB utelämnas i alla måltexterna och därmed generaliseras det kommersiella namnet till buljongtärningar och de norska och danska motsvarigheterna. När det gäller savon de Marseille däremot skiljer sig strategierna åt en
aning. Savon de Marseille är en blocktvål och i och med Öjerskogs och
Stjernfelts översättningar tvålen (s. 146) och sæbe (s. 167) finns denna betydelse kvar, men Jensen ersätter det istället med grønnsåpe (s. 147), vilket för
dagens läsare för tankarna till flytande såpa.
När det gäller kommersiella namn förekommer det ytterligare ett exempel
där man i den svenska måltexten rättar ting som inte är helt korrekta i källtexten. När Babyliss (s. 379) förekommer i källtexten skrivs det BaByliss (s.
319) i den svenska måltexten. Detta är ännu ett tecken på Öjerskogs noggrannhet i översättningen.
En annan passage där ett kommersiellt namn återfinns är när Renée i slutet av romanen skall bege sig iväg för att köpa kopparputs:
Exempel 33. Kopparputsmedel
[…] à neuf heures, je dois être rue du Bac pour y acheter du détergent pour cuivres.
(Barbery, s. 395)
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[…] jeg må være i rue du Bac klokken ni får å kjøpe pussemiddel til kobber. (Jensen,
s. 332)
[…] jag måste iväg till Rue du Bac och köpa mässingsputs klockan nio. (Öjerskog, s.
333)
[…] at jeg klokken ni skal ned og købe Brasso. (Stjernfelt, s. 363)

I exempel 33 förekommer inget kommersiellt namn i källtexten, men det gör
det i den danska måltexten och därför har passagen excerperats. Jensen har
hållit sig nära källtexten och gjort en direkt översättning. Öjerskog har använt en ersättning-parafras. Det handlar om ren koppar i källtexten medan
detta blir mässing i den svenska texten. Mässing är inte ren koppar, men det
är knappast metallens kemiska sammansättning som är av huvudintresse och
Öjerskogs översättning behöver av den anledningen inte ses som särskilt
avlägsen källtexten. När det gäller den kulturella ersättningen med Brasso i
den danska texten rör det sig också om ett rengöringsmedel för metall och en
specificerande acceptansinriktad översättning. De danska läsarna känner
igen sig när Stjernfelt nämner ett mässingputsmedel som är bekant för dem.
I exempel 33 ovan förekommer det inget kommersiellt namn i källtexten,
men ett geografiskt namn nämns. Jensen använder en total överföring på rue
du Bac med ett litet r, medan Öjerskog använder en målspråksanpassad
överföring och översätter till Rue du Bac. Stjernfelt utelämnar gatunamnet
och i exempel 33 är hon den av de tre översättarna som är mest acceptansinriktad. I Stjernfelts översättning skall Renée inte heller gå lika långt för att
handla, utan hon skall endast gå ned och inhandla varan. Det kan tilläggas att
Stjernfelt i övrigt i romanen använder målspråksanpassade överföringar vid
rue och översätter till Rue.
I L’élégance du hérisson förekommer det även flera andra geografiska
namn. Översättningsstrategierna som har använts för att återge dessa är intressanta för den här studien. De mer kända geografiska namnen såsom Alsace (s. 331), Paris (passim), Marseille (s. 238), Megève (s. 218) och Nanterre (s. 256) överförs och det gör även ett antal mindre kända namn som
Quimper (s. 206) och Suresnes (s. 341) i samtliga måltexter. När det gäller
ett fåtal mindre kända namn används emellertid ibland andra översättningsstrategier. Exempel på sådana namn är Argenteuil (s. 182), Bondy (s. 163),
Puteaux (s. 131, 392), Chatou (s. 153, 156, 242) och adjektivet landaise (s.
174).
I romanen förekommer det 17 geografiska namn där någon annan strategi
än total överföring har valts i åtminstone en av måltexterna. I tabell 19 nedan
sorterar jag de olika översättningarna efter de strategier som har använts:

179

Tabell 19. Översättningsstrategier för mindre kända geografiska namn i L’élégance du hérisson
Strategi

Jensen (n)

Öjerskog/Enqvist (s)

Stjernfelt (da)

ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.

Antal
16
5
9
2

Antal
13
6
5
2

Antal
13
10
2
1

ACCEPTANS
Varav generalisering
ersättning

1
–
1

4
–
4

4
1
3

17

17

17

TOTALT

Tabell 19 visar att de adekvansinriktade strategierna överföring och specificering är de mest använda. Jensens val av adekvansinriktade strategier är
mycket konsekvent och han väljer dessa i samtliga fall utom ett. Även
Stjernfelt utmärker sig som adekvansinriktad i och med att hon använder
överföring i mycket stor utsträckning. De adekvansinriktade strategierna
överväger också för Öjerskog/Enqvist, men här förekommer hela 4 fall av
ersättning, vilket tyder på att duon är de mest acceptansinriktade översättarna
vid översättningen av mindre kända geografiska namn. Av de 17 fallen av
elementets förekomst har 10 översatts av Enqvist och 7 av Öjerskog.
Öjerskog står för 3 av de 4 ersättningarna i tabell 19, men hon finns inte alls
representerad bland överföringarna. Hon kan utifrån dessa resultat därmed
kategoriseras som mer acceptansinriktad än Enqvist.
Översättningen av de parisiska förorterna i L’élégance du hérisson är intressant. När det gäller Bondy förstår läsaren av sammanhanget att det rör sig
om ett sämre förortsområde när Renée beskriver att Jacinthe Rosen är född i
Bondy dans une barre d’immeubles aux cages d’escalier pas propres (s.
163), det vill säga i ett höghus med trappuppgångar som inte är rena. I den
svenska texten har Öjerskog valt att specificera detta genom att skriva förortsområde i Bondy (s. 134–135). Öjerskog är ännu mer acceptansinriktad
när det gäller källtextens Argenteuil och Puteaux, som generaliseras till betongförorten (s. 151), respektive förorten (s. 108, 330). När det gäller Jensens översättning av Puteaux och Bondy har jag valt att kategorisera hans
översättningar av prepositionen à med ute i Puteaux (s. 329) och ute i Bondy
(s. 136) som specificeringar, eftersom han med detta ute i, signalerar att det
rör sig om förorter. När det gäller Chatou, som är en annan, mer exklusiv,
förort rör det sig dock om ett tydligare exempel av specificering där Jensen
förklarar för läsaren var platsen ligger: Chatou, i den vestlige utkanten av
Paris (s. 200). Chatou överförs av både Enqvist och Stjernfelt och det kan
nämnas att Stjernfelt överför alla förortsnamnen.
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När Paloma träffar Kakuro i hissen talar de japanska och Paloma är övertygad om att hennes uttal inte är speciellt bra: je dois avoir une prononciation de vache landaise (s. 174), vilket Enqvist översätter med jag måste ha ett
förfärligt uttal (s. 145). Enqvists översättning av landaise är den mest fria av
de 17 geografiska namnen i tabell 19. Denna översättning är generaliserande
samtidigt som den ersätter källtextens kulturspecifika element. Jensens översättning av landaise med fra furumoene ved Bordeaux (s. 146) är ett tydligt
exempel på hur Jensen förklarar vilken plats det handlar om genom att använda en ort som är betydligt mer känd bland de norska läsarna. Jensen har
ansett att det är viktigt att läsarna förstår vilken plats det handlar om medan
Enqvist och Stjernfelt som med förfärligt och som en bondejokke (s. 166)
väljer att rikta läsarens uppmärksamhet mot att Paloma inte har det bästa
uttalet när hon försöker tala japanska.142
Ett sista exempel ur kategorin geografiska namn handlar om Paris arrondissement. I ett kapitel i romanen går Paloma och hennes moster Hélène till
inredningsbutikerna du IIe et du VIIIe (s. 322) och här är det de två arrondissementen som åsyftas. Jag har inte inkluderat romanens förekomst av arrondissement i tabell 19 ovan, men det är värt att notera att detta element tycks
ha utgjort en krispunkt för översättarna. De har nämligen alla återgivit VIIIe
med 7 (Jensen, s. 268), sjunde (Enqvist, s. 268) och 7 (Stjernfelt, s. 296).
Denna avvikelse menar jag kan bero på tre saker. För det första kan det röra
sig om översättarbrådska i alla tre fallen. En andra möjlighet är att översättarna anser att författaren har fel och att inredningsbutikerna inte ligger i det
åttonde arrondissementet, utan i det sjunde. Det tredje, och kanske det mest
troliga alternativet, är att det förekommit ett tryckfel i den utgåvan av källtexten som översättarna använde när de översatte, eller den som jag använder i den här studien. Jag har kontrollerat samma passage i den italienska och
i den amerikanska översättningen och där står det VIII och 8th.
När det gäller arrondissement figurerar detta element i en annan passage
där Colombe spelar en viss typ av musik:
Exempel 34. Ve
[...] Colombe était dans sa chambre en train d’écouter de la musique censément avantgarde éclairée du Ve […] (Barbery, s. 39)
[…] Colombe var på rommet sitt og hørte på angivelig avantgardistisk, opplyst
musikk fra 400-tallet […] (Jensen, s. 34)
[…] Colombe var på sitt rum och lyssnade på så kallad avantgardistisk och upplyst
musik från det intellektuella och trendiga femte arrondissementet […] (Enqvist, 30)
142
På googleforumet förklarade Barbery vache landaise genom att säga att det var ett komiskt
sätt att säga att någon har ett dåligt uttal. Hon skrev att kon ifråga kom från les Landes i sydvästra Frankrike och att kor som bekant inte talar japanska. I franskan finns också uttrycket
”parler (le) français comme une vache espagnole”, som betyder att ’tala franska med ett
mycket dåligt uttal’ (se Larousse).
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[...] Colombe sad på sit værelse og hørte avanceret femte-arrondissementavangardemusik […] (Stjernfelt, s. 38)

I exempel 34 ovan är det en klar skillnad mellan strategierna som har valts i
den danska och den svenska måltexten å ena sidan och den norska å andra
sidan. Både Stjernfelt och Enqvist specificerar platsen ifråga, medan Jensen
väljer en typ av ersättning med 400-tallet. Det går inte att säga vilken typ av
ersättning det gäller, men det handlar antagligen om en typ av översättarbrådska. Här kan det vara ett exempel på Jensens sätt att arbeta som präglas
av rutin som har resulterat i en avvikande översättning.
I delkapitel 6.6 ovan har jag studerat översättarnas strategier vid översättning av olika typer av namn. Det visade sig i kapitlet att både Öjerskog och
Stjernfelt uppmärksammat en oklarhet i källtexten och rättat till denna. I
kapitlet framgår även att samtliga översättare utnyttjar ett kreativt svängrum
när de översätter smek- och öknamn, i det här fallet öknamn. Geografiska
namn är en kategori där Öjerskog utgör en ytterpunkt och är den mest acceptansinriktade översättaren. Tidigare har hon ofta placerat sig mellan Jensen
och Stjernfelt som har utgjort ytterpunkterna på skalan.
Utifrån den samlade bilden av översättarnas adekvans- eller acceptansinriktade strategival hamnar de i följande ordning på skalan:
Adekvans
←
Jensen

Enqvist/Öjerskog

Acceptans
→
Stjernfelt

På grund av Öjerskogs acceptansinriktning vid de geografiska namnen placeras hon till höger om Enqvist på skalan.

6.7 Sammanfattning
I kapitel 6 har jag på en detaljerad nivå redovisat översättarnas val av strategier vid ett antal kulturspecifika element. En av mina forskningfrågor var
vilka strategier översättarna använder då de har att göra med sådana fenomen
och om dessa strategier skiljer sig åt beroende på översättare och/eller på
elementet i fråga. Nedan sammanfattar jag kortfattat kapitlets resultat utifrån
denna fråga.
I kategorin titlar, tilltal och yrkesbeteckningar dominerar de adekvansinriktade strategierna. De mest förekommande strategierna är överföring,
specificering och direkt översättning. Jensen är den som i störst utsträckning
anpassar källtextens niande till målspråkets tilltalskonventioner, medan
Stjernfelt visar sig vara den mest adekvansinriktade översättaren genom att
använda en överföring av de flesta titlarna och direktöversätta niandet i dia182

loger. I denna kategori placerar sig de svenska översättarna någonstans mellan Stjernfelt och Jensen.
I följande kapitel, 6.2, visar sig den officiella ekvivalenten vara den vanligaste strategin hos samtliga översättare. Denna används när de översätter
valuta och myntenheter. I denna kategori är det svårt att uttala sig om översättarnas val av strategi på en adekvans–acceptansskala, men vad som kan
konstateras är att översättarna, utifrån de exempel som analyseras på djupet,
alla tycks prioritera att bevara källtextens stil. Den tredje kategorin, nämligen mått- och viktenheter, är lågfrekvent i L’élégance du hérisson, eftersom den endast förekommer fem gånger. I denna kategori är det de acceptansinriktade strategierna som är mest förekommande hos alla översättarna.
De uppvisar även stora likheter i val av både strategi och översättningsmotsvarigheter. Den kulturella ersättningen visar sig vara en användbar valmöjlighet för att översätta mått- och viktenheter.
Beträffande den kategori som studeras i 6.4, litteratur och musik, ser
man att Enqvist och framför allt Öjerskog använder officiella ekvivalenter
där så är möjligt. Det vill säga att de använder redan existerande vedertagna
översättningar. Analysen visar också på en stor noggrannhet från Öjerskogs
sida när hon har lagt till ett komma som inte finns i källtexten. I detta kapitel
har jag även studerat översättarnas bruk av fotnoter. I Igelkottens elegans
och Pindsvinets elegance finns noter eller slutkommentarer där det anges ur
vilka verk översättningarna av vissa citat är hämtade. Sådana noter återfinns
inte i Pinnsvinets eleganse. Stjernfelt har fler noter än framför allt Jensen,
vilket är i enlighet med studiens intervjuresultat.
När det gäller kulturspecifika element förknippade med utbildning är de
acceptansinriktade strategierna vanliga. Den adekvansinriktade, men samtidigt ingripande, strategin specificering förekommer också flera gånger och
då framför allt hos Jensen och de svenska översättarna. Slutligen visar analysen av kulturspecifika element förknippade med namn att överföringen är
den vanligaste strategin vid både personnamnen och de kommersiella namnen. Detta gäller även de geografiska namnen, utom hos Öjerskog. Vid
smek-/öknamnen och djurnamnen förekommer en större variation av strategier och det finns inslag av acceptansinriktning.
I kapitlet visar det sig vid flera tillfällen att det antingen är Jensen eller
Stjernfelt som utgör ytterpunkterna på en adekvans–acceptansskala, medan
Öjerskog (och Enqvist) i flera fall befinner sig mellan de två. Därför återfinns de förstnämnda i skissen nedan både på vänster och på höger sida om
de två svenska översättarna.
Adekvans
←
Jensen
Stjernfelt

Enqvist/Öjerskog

Acceptans
→
Jensen
Stjernfelt
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Övriga återkommande mönster som har framgått i kapitel 6 är att översättarna ofta prioriterar källtextens stil. Därutöver har det också visat sig att de
ofta tar hjälp av kontexten i romanen för att åstadkomma en god översättning. Jag vill påstå att de utnyttjar ett kreativt svängrum för att åstadkomma
bästa möjliga översättning med tanke på både författare och läsare, källtext
och måltext. Detta är kanske framför allt framträdande hos Öjerskog och
Stjernfelt. Slutligen menar jag att översättarnas utsagor från intervjuerna ofta
stämmer överens med deras översättningar, framför allt hos Öjerskog, där
detta visar sig i hennes omsorg om detaljerna.
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7 Kulturspecifika element i det
angloamerikanska textmaterialet

Nedan behandlar jag översättningen av de kulturspecifika elementen i det
angloamerikanska textmaterialet. I det franska materialet kunde jag jämföra
översättarna utifrån ett och samma exempel, men detta är naturligtvis inte
möjligt i det här kapitlet. Här kommer därför inte adekvans–acceptansskalan
att återfinnas i de kapitel där det endast görs kvalitativa analyser. Däremot
kommer det att förekomma inslag där jag jämför översättarnas val av strategier i det franskspråkiga och i det angloamerikanska textmaterialet.

7.1 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar
Kategorin titlar, tilltal och yrkesbeteckningar är, som tidigare nämnts, särskilt intressant att undersöka när det rör sig om översättning till de skandinaviska språken. I engelskan är titelbruket utbrett men där görs ingen skillnad
på ett you som riktar sig till en person och ett you som riktas till flera personer. Det görs heller ingen skillnad på om you riktar sig till en jämlik eller en
över- eller underordnad. Det minst markerade valet när man översätter till ett
skandinaviskt språk skulle vara att alltid översätta ett you som riktar sig till
en person med du. Trots detta kan you utgöra en krispunkt, eftersom materialet delvis består av romaner som utspelar sig i en tid då tilltalskonventionerna i de skandinaviska språken såg annorlunda ut än idag och då det inte var
självklart att alla duade varandra. Tilltalskonventionerna är alltså en krispunkt främst i Fingersmith och Gilead.
I delkapitel 7.1 genomför jag förutom studien av you kvantitativa studier
av ett antal olika titlar eller yrkesbeteckningar. Titlar och tilltal är mycket
frekventa i Fingersmith och en stor del av kapitlet kommer att ägnas åt
Öjerskogs översättning av dessa. Jag delar in delkapitel 7.1 i olika avsnitt för
de tre romanerna och därefter sammanfattar och jämför jag översättarnas val
av strategier.

7.1.1 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar i Gilead.
Totalt förekommer kulturspecifika element förknippade med titlar endast 24
gånger i Gilead och de presenteras därför inte i någon tabell. De titlar som
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förekommer är Mrs, Mr, lady, ma’am och sir och alla utom sir översätts
adekvansinriktat. För det första kan det nämnas att Jensen direktöversätter
Mr med Herr och Mrs med Fru, vilket är strategier som känns igen från
Jensens översättning av titlar i Pinnsvinets eleganse, där M. mycket ofta blev
Herr och Mme blev Fru. Lady i sin tur översätts med dame, vilket är logiskt,
eftersom ordet används i betydelsen ’kvinna’ och inte som titel. Titeln
Ma’am (s. 113) förekommer en gång och översätts med frue (s. 108), vilket
jag kategoriserar som en direkt översättning. Slutligen förekommer sir en
gång i romanen och Jensen ersätter denna titel med far: ‘I am afraid I could
not do that in good conscience, sir’ (s. 29–30) → «Jeg er redd jeg ikke kan
gjøre det med god samvittighet, far» (s. 31). Jensen utnyttjar alltså kontexten
där sir förekommer, eftersom det i det här fallet är Ames bror som talar med
sin far. Denna översättning kan ses som något mer acceptansinriktad än de
övriga som Jensen använder för att översätta titlar.
I avsnitt 6.1.2 undersökte jag översättningen av berättarens läsartilltal och
huruvida läsaren duades eller niades. Att företa denna studie i Gilead är inte
möjligt, eftersom berättarrollen är så olik den i L’élégance du hérisson. I
Gilead skriver John Ames till sin son och det är denne som är mottagaren av
texten. Självklart är sonen en fiktiv romangestalt och läsaren någon helt annan, men man kan ändå inte påstå att det förekommer något direkt läsartilltal.
Beträffande tilltal mellan romangestalter har Jensen valt att låta alla dua
varandra i Gilead. Relationerna mellan dem är ganska nära och jämlika och
detta val av strategi är alltså föga överraskande. Oftast handlar det om samtal
mellan familjemedlemmar eller nära vänner, men inte alltid. En av följderna
av Jensens strategi att låta alla dua varandra blir att John Ames Boughton
och hans styvfar duar varandra första gången de träffas.
Resultaten när det gäller Jensens översättning av you stämmer med dem
från kapitel 6.1.3 där det visade sig att Jensen gjorde om flera niande till
duande. I Gilead duar däremot alla varandra. Intressant är att det i
L’élégance du hérisson gick att karakterisera detta duande som en acceptansinriktad strategi vid översättningen av vous. I det här kapitlet går det inte att
bedöma Jensens val som antingen adekvans- eller acceptansinriktat, eftersom
you som sagt används både i singular och plural och i och mellan alla åldrar
och sociala klasser.
Efter att ha studerat titlar och tilltal går jag nedan vidare med att granska
ett urval av yrkesbeteckningar. Gilead utspelar sig bland kongregationalister
på 1950-talet och reverend, preacher, minister och pastor är yrkestitlar som
förekommer flera gånger. Graden av främmandeskap för dessa krispunkter
är låg, eftersom det finns kristna samfund i både USA och Skandinavien,
men i Mellanvästern är lågkyrkligheten och frikyrkligheten mycket utbredd
och jag menar därför att översättarna ställs inför en krispunkt då de måste
avgöra vilken målspråksterm som är den riktiga för ett specifikt kyrkosam186

fund. I tabell 20 nedan redovisas hur Jensen har översatt de ovan nämnda
yrkesbeteckningarna.
Tabell 20. Jensens översättning av reverend, preacher, minister och pastor
Yrkesbeteckning
Prest
Pastor
Predikant
Forkynnere
Redskap
Hyrde
TOTALT

Reverend
Antal
5
28
–
–
–
–
33

Preacher

Minister

Antal
–
–
22
–
–
–
22

Antal
9
–
–
1
1
–
11

Pastor
Antal
5
3
–
–
–
1
9

Som framgår av tabell 20 översätter Jensen reverend, preacher, minister och
pastor på 6 olika sätt. När det gäller reverend, minister och pastor visar det
sig att det finns en viss variation i översättningsmotsvarigheterna. Jag har
inte kategoriserat översättningsstrategierna, men det rör sig om antingen
direkt översättning eller ersättning i de flesta fall.
Reverend förekommer 33 gånger i romanen och vid ett av dessa tillfällen
är det förkortningen Rev. som används. Detta sker när Ames beskriver texten
på en gravvård.
Exempel 35. REV
[…] they made the letters REV AMES. The R looked like the A and the S was a
backward Z, but there was no mistaking it. (Robinson, s. 13)
[…] de dannet bokstavene PASTOR AMES. R’en så ut som A’ene, og S’ene var
speilvendte Z’er, men det var ikke mulig å ta feil. (Jensen, s. 16)

I exempel 35 använder Jensen, precis som han gjorde när han översatte de
förkortade franska titlarna, en direkt översättning där han samtidigt skriver ut
förkortningen REV till PASTOR. Detta är det enda alternativet eftersom det
inte finns en förkortning för ”pastor” i norskan. I exempel 35 är det också
intressant att notera hur Jensen måste gripa in och skriva att det finns två s i
pastor Ames för att beskriva vad som verkligen stod på gravvården. Läsarna
förstår dock naturligtvis att det inte är norsk text på den.143
Jensen översätter i de flesta fall reverend med pastor, men som tabell 20
visar ersätts det vid 5 tillfällen med prest. Prest används vanligen inte för att
benämna en pastor i frikyrkan i Norge och det rör sig heller inte om samma
yrke. Vid en jämförelse av de passager där Jensen har översatt reverend med
pastor och de där han har använt prest visar det sig att det finns en systema143

Läsarna ingår en överenskommelse med översättare och förlag när de läser ett översatt
verk. Läsarna vet att det inte är författarens ord de direkt tar del av, men de inbjuds att tro det
(jfr Alvstads 2014 ”translation pact”).
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tik. Jensen använder nämligen pastor när reverend används som titel i ett
artighetstilltal och prest när det enbart används som yrkesbeteckning. Ett
exempel på det förstnämnda är: I gather bygones are not bygones yet, Reverend (s. 104), som Jensen översätter med Jeg tror ikke gjemt er glemt ennå,
pastor (s. 101), medan formuleringen My father said the old reverend stopped preaching (s. 220) → Far sa at den gamle presten holdt opp å preke (s.
210) är ett exempel på det senare. I detta senare exempel är det en kongregationalistisk pastor som omtalas och alltså inte en präst. Jag menar att Jensen, när han använder prest, har prioriterat förståelsen av källtexten framför
faktamässigt innehåll, eftersom prest kan anses lättare att förstå för en norsk
läsare än pastor.
När det gäller preacher förekommer denna yrkesbeteckning 22 gånger i
källtexten och här uppvisar Jensen en stor konsekvens i valet av översättningsstrategi genom att direktöversätta samtliga fall med predikant.
Beträffande översättningen av minister föredrar Jensen i 9 fall av 11 att
återge detta med prest. Som tidigare nämnts har jag i tabell 20 ovan inte
kategoriserat Jensens översättningsstrategier, vilket jag har gjort tidigare i
avhandlingen. Detta har att göra med gränsdragningsproblem mellan direkt
översättning och ersättning. Att Jensen vid ett flertal tillfällen har översatt
framför allt minister med prest är inte förvånande, eftersom en engelsk-norsk
ordbok ger denna direkta översättning.144 I flera fall där minister förekommer
är det dock av kontexten tydligt att det talas om baptister och kongregationalister, där termen prest ju inte används. Jag menar därför att dessa bör kategoriseras som ersättningar. Helt tydliga fall av ersättningar är det i alla fall
när Jensen översätter Ministers of the Gospel (s. 122) med Forkynnere av
evangeliet (s. 117) och a minister of the Lord (s. 238) med et Herrens redskap (s. 228).
När det gäller pastor förekommer denna beteckning 9 gånger i romanen
och den direktöversätts med pastor 3 gånger. Även herde, i exemplet pastor
of souls (s. 47) → hyrde for sjeler (s. 46), får betraktas som en direkt översättning, eftersom pastor etymologiskt betyder ’herde’. Denna översättning
ligger nära källtexten både stilistiskt och faktamässigt. Även vid pastor förekommer det att Jensen översätter med prest, men till skillnad från vad fallet
var vid reverend ovan finns det ingen systematik i när Jensen använder de
två yrkesbeteckningarna. I 2 av fallen när han använder prest omtalas en
negro pastor → negerprest, vars kyrkosamfundstillhörighet inte nämns och i
3 av fallen rör det sig om kongregationalister. När Jensen har översatt pastor
med pastor används det vid ett tillfälle för att beteckna en kongregationalist,
en annan gång för att beteckna en person med pastoralt ansvar vars kyrkosamfundstillhörighet inte går att veta utifrån källtexten, och en tredje gång
om Gud själv.

144

Se Kunnskapsforlagets engelsk-norsk ordbok (2006).
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Sammanfattningvis går det beräffande Jensens översättning av titlar, tilltal
och yrkesbeteckningar i Gilead att konstatera att det finns stora likheter med
hans tillvägagångssätt i Pinnsvinets eleganse, nämligen att han direktöversätter titlar. När det gäller tilltalet direktöversätter han alla you som riktar sig till en person med du. De pastorala yrkesbeteckningarna utgör en
krispunkt i en roman där de olika protestantiska trosinriktningarna är viktiga
för handlingen. Jensen använder alltid direkta översättningar eller ersättningar för att översätta dessa och den faktamässiga närheten till källtexten offras
ibland, möjligen till fördel för läsarens förståelse.

7.1.2 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar i Fingersmith.
Kategorin titlar och tilltal är speciellt intressant att studera i Fingersmith,
eftersom romanen innehåller flera exempel där romangestalterna kommunicerar över klass- och åldersgränser i en svunnen tid. Nedan kommer jag att
analysera Öjerskogs översättningar av ett antal titlar och tilltal på en detaljerad nivå. Översättningarna av yrkesbeteckningar kommer även de att behandlas till viss del, men i mindre utsträckning, eftersom dessa inte är särskilt kulturspecifika i Fingersmith.
Titlarna Mr och Mrs överförs i de flesta fall målspråksanpassat med mr
och mrs i Ficktjuven och detta adekvansinriktade förhållningssätt överensstämmer i stort sett med Öjerskogs strategier för att översätta de franska
titlarna i L’élégance du hérisson. Det finns några fåtal fall där Mr eller Mrs
används som omtal där Öjerskog har valt acceptansinriktade strategier. Exempel på detta tillvägagångssätt är när hon har använt översättningar såsom
gubben eller gumman då detta passar situationen eller överensstämmer med
romanfigurernas röster. Detta sker till exempel när Gentleman befinner sig i
huset på Lant Street och omtalar Mr Lilly som gubben Lilly. Det händer
också när Sue är på dårhuset och omtalar Mrs Wilson som gumman Wilson.
Dessa ersättningar förekommer dock endast ett fåtal gånger.
Det förekommer över 500 Mr och över 600 Mrs i källtexten och något
färre förekomster i måltexten med strax under 500 Mr och något över 550
Mrs. Att källtextens och måltextens antal skiljer sig så lite åt i en roman med
så många förekomster tyder på ett omfattande bruk av överföringar. Denna
strategi är inte förvånande, eftersom Mr och Mrs är engelska titlar som är
mycket kända i målkulturen.
I Fingersmith förekommer även andra titlar som kanske är mer intressanta
än de klassiska Mr och Mrs. Jag har valt ut tre titlar som är frekventa och
som torde vara intressanta när det gäller att ta reda på vilka strategier översättaren har valt. Dessa är lady, miss och sir. I tabell 21 nedan presenteras
resultaten av denna analys.
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Tabell 21. Öjerskogs översättning av lady, miss och sir i Fingersmith
Strategi

Lady

Miss

Sir

Antal
134
12
–
122
–

Andel
49 %

Antal
215
153
26
11
25

Andel
63 %

Antal
47
32
–
13
2

Andel
44 %

ACCEPTANS
Varav generalisering
ersättning
utelämning
omplacering

137
63
45
29
–

51 %

128
2
49
70
7

37 %

59
1
22
36
–

56 %

TOTALT

271

100 %

343

100 %

106

100 %

ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.
omplacering

I tabell 21 visar det sig att det finns en övervikt för de acceptansinriktade
strategierna vid både lady och sir, men inte vid miss. Det bör även nämnas
att det i tabell 21 förekommer en strategi som inte tidigare har förekommit i
den här avhandlingen. Det gäller en typ av strategi som inte passar in i någon
av strategierna som presenterades i avsnitt 4.1.2. Istället för att kategorisera
denna som ”övrigt” kallar jag den ”omplacering”. Den förekommer endast
vid översättningen av miss och sir och därför har jag inte tagit med den i
taxonomin (se 4.1.2). Denna omplacering sker när miss eller sir i källtexten
används som tilltal och i måltexten omplaceras för att istället ersätta ett you i
samma tilltal. Jag återkommer till denna strategi när jag behandlar miss nedan, men först riktar jag uppmärksamheten mot lady.
Tabell 21 visar att det finns en knapp övervikt (51 %) för de acceptansinriktade strategierna vid lady. Lady i någon av ordets alla former (lady,
lady’s, Lady, ladies, ladies’) förekommer totalt 271 gånger i källtexten och
endast 12 gånger används överföring. Detta sker när lady används som en
titel och ingår i ett namn, som i fallen Lady Alice Dunraven och Lady Fanny.
Öjerskogs översättning av detta lady är alltså mycket adekvansinriktad.
Den vanligaste översättningen av lady är annars dam och denna förekommer 122 gånger i Öjerskogs måltext. Hit räknar jag även översättningar
med specificerande tillägg såsom herrskapsdam (på landet), societetsdam
eller dårhusdamer. Jag väljer att klassificera alla förekomster där lady översatts med dam som direkt översättning även om det inte är helt korrekt i
samtliga fall. Herrskapsdam på landet och i ännu högre grad dårhusdamer
är till exempel rent ”verkspecifika” översättningar som är mer specificerande
än källtextens lady och endast fungerar i romanen i fråga. Detta är ännu ett
exempel på att kontexten erbjuder översättningsstrategier. Det är även ett
exempel på att Öjerskog genom sin variation av måltexten anpassar för läsaren, på samma gång som hon är författaren trogen.
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Efter den direkta översättningen är generaliserigen den vanligaste strategin för att översätta lady och den förekommer 63 gånger. Den mest frekventa
översättningsmotsvarigheten bland dessa generaliseringar är kvinna. Jag
menar att detta är en generalisering eftersom kvinna inte nödvändigtvis signalerar att det handlar om en högreståndsperson. Dårhuset där Sue är intagen
är huvudsakligen ett dårhus för damer ur de högre samhällsklasserna och när
ladies översätts med kvinnliga dårar generaliseras platsen till att bli en institution för kvinnor ur alla samhällsklasser. För övrigt vill jag nämna att Sue
aldrig refererar till de intagna som ”damer”, utan som kvinnor. Här förstärker
Öjerskog Sues röst i och med att Sue inte hyser någon större respekt för de
intagna damerna på dårhuset.
Som generalisering har jag även räknat de fall när fruntimmer används för
att översätta lady. Denna översättning är också mycket verkspecifik och
används när några personer ur de lägre samhällsklasserna talar om Maud.
Detta bruk av fruntimmer ger en signal om deras negativa inställning till
överklassdamer.
Den tredje vanligaste översättningsstrategin är ersättningen och den förekommer vid 45 tillfällen. Av dessa ersättningar är fröken den vanligaste och
då används titeln för att beteckna Maud eller fröknar i samma sociala position som hon. Övriga översättningar av lady är till exempel ersättningar som
tant och herrskapstant när någon av de boende i huset på Lant Street talar.
Öjerskog agerar alltså i enlighet med sin intervjuutsaga, d.v.s. att leva sig in i
romanfigurernas språk och använda deras röster i översättningen.
Utelämningar förekommer 29 gånger. Det är dock vid flera tillfällen osäkert om det rör sig om rena utelämningar eller om generaliseringar. Detta
sker när Sue vid ett fåtal tillfällen talar om the other ladies, som översätts
med de andra. Översättningsenheten lady som sådan är utelämnad, men
referenten som åsyftas finns kvar och läsaren förstår att det handlar om de
andra intagna på dårhuset. Även dessa ”partiella utelämningar” är exempel
på hur Sue undviker att kalla patienterna ladies → damer i måltexten.
Sammanfattningsvis kan nämnas att det i källtexten förekommer 271 lady
och att 122 av dem direktöversätts med dam och endast 12 återges med lady.
Det betyder att de acceptansinriktade översättningsstrategierna överväger.
Den vanligaste översättningsstrategin är dock den direkta översättningen
dam. Fördelningen mellan acceptansinriktade och adekvansinriktade översättningsstrategier kan alltså konstateras vara tämligen jämn.
När det gäller Miss/miss förekommer denna titel 343 gånger i källtexten.
Den vanligaste strategin för att översätta titeln är överföringen, vilken förekommer i 153 av 343 fall. Ofta rör det sig om en markerad överföring där
miss behålls, men där M blir till m. Vid 26 tillfällen använder Öjerskog en
specificering och låter källtextens Miss bli till Miss Maud i måltexten. Den
direkta översättningen fröken är betydligt ovanligare och förekommer endast
11 gånger i måltexten. Även specificerande direkta översättningar såsom
lilla fröken eller fröken lilla har jag räknat som direkta översättningar. Dessa
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förekommer när Mr Lilly tilltalar sin systerdotter – en systerdotter som han
inte är speciellt förtjust i. I dessa fall åstadkommer Öjerskog alltså en nedlåtenhet i hans sätt att tilltala henne som inte finns i källtexten där endast miss
används.
Både tjänsteflickor och ogifta herrskapskvinnor tilltalas eller refereras till
som miss i Fingersmith. I måltexten sker en ökad specificering genom att
Öjerskog översätter detta miss med mamsell när det refererar till Sue eller
någon av tjänsteflickorna. Mamsell utgör 47 av de 49 ersättningarna i
måltexten och är alltså mycket frekvent. Två av dessa mamsell förekommer i
slutet av romanen när Sue får syn på Maud i huset på Lant Street. Hon tror
att Maud har ”stulit” Sues gamla liv och blir alltigenom förvirrad och frågar
Charles vem hon själv egentligen är. Charles svarar Who miss? och Sue
svarar: ‘Not miss, don’t call me miss! I never was a miss, though they made
me out one […] (s. 476) → »Inte mamsell, kalla mig inte mamsell! Jag har
aldrig varit någon mamsell, fastän de lät påskina det […] (s. 473). Öjerskog
fortsätter här konsekvent att översätta miss med mamsell, men i passagen
ovan handlar det om att Maud har tagit allt som tillhörde Sue och att hon har
placerat Sue i sitt ställe på dårhuset och därmed gjort henne till miss Maud.
Eftersom Öjerskog har valt att översätta miss med mamsell genom hela romanen när Sue åsyftas går det inte att ändra detta i just denna passage. Här
rör det sig alltså om en passage där den mångbottnade betydelsen av källtextens miss är problematisk att överföra till måltexten.
Det skall också nämnas att det även finns ett betydande antal miss (48 st.
se nedan) i måltexten som inte figurerar i källtexten. Detta förekommer bl.a.
i exemplet: dress her for the day (s. 61) → ombesörja miss Mauds morgontoalett (s. 64). Här har vi att göra med en klart främmandegörande strategi
där Öjerskog signalerar att handlingen utspelar sig i en engelsk kontext och i
en annan tid med annorlunda tilltalskonventioner och titlar. Detta är dock en
främmandegörande strategi som endast de läsare som jämför källtext och
måltext kan upptäcka.
Majoriteten av de miss som förekommer i källtexten används som tilltal
och då mycket ofta som efterställt artighetstilltal av typen Are you cold,
miss? I analysen visar det sig att översättningsstrategierna påverkas av om
miss används som tilltal eller som omtal. Här vill jag återkomma till strategin
omplacering, som introducerades i tabell 22. Denna strategi förekommer
endast när miss (och i 2 fall sir) används som tilltal. Till denna kategori förs
fall där källtextens miss i en eller annan form i måltexten placeras på ett annat ställe i meningen och ersätter ett you-tilltal i källtexten. I fallet So you
like to stamp, miss? (s. 182), som översätts med Så lilla fröken tycker om att
stampa? (s. 182), är lilla fröken egentligen inte en översättning av miss, utan
av you. Jag har identifierat fyra olika typer av omplaceringar och frekvensen
för dessa presenteras i tabell 22 nedan:
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Tabell 22. Typ av omplacering för miss och sir
Typ av omplacering
ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.
ACCEPTANS
Varav ersättning
TOTALT

Miss

Sir

Antal
25
10
8
7

Andel
78 %

Antal
2
–
–
2

7
7

22 %

–
–

32

100 %

2

Andel

˂25

De fyra olika typerna av omplacering är överföring, specificering och direkt
översättning, som jag kategoriserar som adekvansinriktade, och ersättning,
som jag kategoriserar som en acceptansinriktad strategi. Av det totala antalet
omplaceringar utgör de fyra olika typerna ungefär lika stora andelar, men det
finns en klar övervikt för de adekvansinriktade omplaceringarna och då speciellt överföringen.
Titeln sir förekommer 106 gånger i källtexten (tabell 21). Den översätts
nästan lika ofta med en utelämning som med en total överföring. I 32 fall
översätts sir med en överföring och 36 gånger utelämnas den. Att det förekommer så många fler utelämningar vid sir än vid lady och miss menar jag
har att göra med att sir knappast alls används som omtal i romanen, utan
endast som tilltal. När det gäller miss förekommer nämligen 68 av de 70
utelämningarna när titeln används som tilltal. En annan förklaring till det
stora antalet utelämningar av sir kan vara att det huvudsakligen förekommer
kvinnliga protagonister i romanen och att de manliga romanfigurerna, utom
Gentleman, har en mer undanskymd plats. Det är vanligt att sir utelämnas
när det förekommer som en artighetsfras efter ett yttrande som i Yes, sir och
I don’t know, sir och liknande konstruktioner.
Mr Lilly är den enda personen i romanen som tilltalas sir och som också
är adlig. Efter att Maud har rymt från Briar skriver han ett brev till Gentleman som han undertecknar med Christopher Lilly, Esq., vilket Öjerskog
översätter med lantjunkare Christopher Lilly, som enligt Nationalencyklopedin betecknar en ’adelsman bosatt på landsbygden’. Här har
Öjerskog valt en svensk beteckning som motsvarar Mr Lillys titel i måltexten. En överföring hade blivit för svårbegriplig för en svensk läsare i det här
sammanhanget.
Olika former av herrn kategoriserar jag som direkta översättningar och
sådana förekommer 13 gånger i måltexten. I Fingersmith väljer Öjerskog
även flera gånger att ersätta sir med personens släkttitel eller yrkestitel som
morbror eller doktor och hon använder då rent verkspecifika översättningar.

193

Intressant att notera är att kökspojken Charles, som har en låg rang på
Briar, faktiskt tilltalas som young sir vid ett tillfälle. Detta sker när Nurse
Spiller tilltalar honom när han kommer för att besöka Sue på dårhuset. Här
föreligger Öjerskogs enda generalisering för att översätta sir och hon skriver
unge man.
Efter att på en detaljerad nivå ha redovisat översättningarna av lady, miss
och sir i Fingersmith visar det sig att fördelningen mellan de adekvansinriktade och de acceptansinritade strategierna är tämligen jämn. Beträffande
miss finns en större övervikt för de adekvansinriktade strategierna, men där
förekommer även flera fall av ersättningar. Vid sir är fördelningen mycket
jämn. Vid lady finns en liten övervikt för de acceptansinriktade strategierna.
Denna ingående analys av Öjerskogs val av strategier visar på systematik
och noggrannhet i översättningen av tilltalskonventionerna. Det är tydligt att
hon har lagt ned arbete för att åstadkomma tilltal som överensstämmer med
svenska tidsenliga tilltalsnormer, utan att för den skull placera handlingen i
Sverige. Detta är särskilt tydligt i översättningen av miss när hon växlar mellan miss och mamsell beroende på vem som åsyftas.
Som tidigare nämnts kartlägger jag översättningen av tilltal även i Ficktjuven. I Fingersmith förekommer det läsartilltal ett fåtal gånger. Sue tilltalar
läsaren i 7 eller 8 passager och Maud tilltalar läsaren i 3 passager. Samtliga
gånger i måltexten som Maud tilltalar läsaren använder hon ett ni och Sue
använder ni i samtliga fall utom ett. I detta fall rör det sig om en passage där
det är oklart om Sue åsyftar sig själv eller en läsare. När Sue inser att hon har
blivit lurad utbrister vid ett tillfälle: Du trodde att hon var en dununge. Hon
var så fan heller. Det falska stycket visste allt. Hon hade varit införstådd
med det från första början (s. 175). I övrigt rör det sig om tydliga fall av
läsartilltal med ni. Eftersom det förekommer ett du i läsartilltalen är det troligt att Maud och Sue duar sina läsare och att de använder det plurala ni i
Öjerskogs översättning. Detta är dock inte säkert eftersom man i fallet med
du ovan inte kan veta om Sue avser sig själv eller läsaren.
Fingersmith är den längsta av de fyra romaner som ingår i min studie och
dialoger är mycket vanliga. I dessa dialoger förekommer många you. Nedan
studerar jag översättningen av dessa you-tilltal främst utifrån variablerna
social status och ålder mellan romanens mest betydelsefulla gestalter.
När det gäller tilltalet i Ficktjuven har Öjerskog valt att låta högreståndspersoner nia varandra. Sir Lilly och Maud niar och nias av Mr Hawtrey och
Mr Huss. Gentleman och Maud niar även de varandra genom hela romanen.
Lägreståndspersoner niar högreståndspersoner eller använder andra formuleringar. De intagna damerna på dårhuset niar Sue, som de antar vara en
högreståndsperson. I de kapitel där Maud vistas på Briar som elvaåring är
hon fortfarande barn och då duas hon av tjänstefolket. När Maud senare i
romanen är 17 år och då den största delen av handlingen utspelar sig finns
det inga tillfällen där tjänstefolket direkt tilltalar Maud med you. Dock förekommer en passage där Maud föreställer sig vad hushållerskan Mrs Stiles
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tänker när hon ser på Maud och på Sue, som just har kommit från London:
‘Here is the girl you sent for, to London. She is about good enough for you, I
think.’ (s. 242) → »Här är tösen ni skickade efter från London. Hon lär väl
duga åt er, skulle jag tro.» (s. 242). Öjerskog har alltså fattat beslutet att när
Maud nu är 17 år är hon stor nog att nias.
Det är noterbart att Sue för det mesta undviker att nia Maud. Öjerskog
försöker istället finna andra konstruktioner när de tilltalar varandra. Som
tidigare nämnts finns det 48 miss i måltexten som inte finns i källtexten.
Majoriteten av dessa används för att översätta you/your med miss och för att
undvika niande när Sue tilltalar Maud. Vid tre tillfällen avviker Öjerskog
dock från de tilltalskonventioner som Maud och Sue annars följer och hon
låter dem dua varandra. Det sker vid en intim situation på Briar, det andra
tillfället är när Sue får ett vredesutbrott i huset på Lant Street och tredje
gången när hon uppsöker Maud på Briar i slutet av romanen. Kännetecknande för dessa passager är att romangestalterna befinner sig i affekt.
När det gäller tilltal från högreståndspersoner till lägreståndspersoner använder Öjerskog andra formuleringar för att undvika niande eller duande.
Här skiljer sig strategierna alltså från Igelkottens elegans, där niande nedåt
förekom. Öjerskog använder istället tilltalskonventioner som var vanliga i
svenskan under samma tid. Det rör sig om förnamn, tredjepersonstilltal eller
andra omskrivningar och opersonliga uttryck. I samband med detta bör det
till exempel nämnas att det förekommer flera mamsell (31 st.) i måltexten
som inte motsvaras av ett miss i källtexten. Dessa mamsell ersätter oftast ett
you och används för att undvika niande i måltexten. Bruket av bland annat
förnamn, tredjepersonstilltal och omskrivningar i Ficktjuven används även
till och mellan högreståndspersoner, men det är tydligt att dessa konstruktioner är betydligt vanligare till och bland lägreståndspersoner där Öjerskog i
mycket högre grad vinnlagt sig om att undvika niande.
Tjänstefolket på Briar använder som regel den bekanta strategin förnamn,
tredjepersonstilltal eller omskrivningar för att tilltala varandra i Ficktjuven
och även här skiljer sig strategierna från Igelkottens elegans där niande mellan personer av lägrestånd förekom. De yngsta bland lägreståndspersonerna
blir duade av de äldre och Sue duar Charles när de ses utanför Briar. Sue
duas däremot inte av Charles, som konsekvent kallar henne för mamsell. På
Briar tilltalas Sue med omskrivningar såsom mamsell, hon och Susan, medan
Charles blir duad. Charles är en knife-boy → kökspojke medan Sue är Mauds
kammarjungfru, en syssla som uppenbart är högre rankad än att slipa knivar i
köket. Charles är också mer känd bland tjänarna på Briar medan Sue är betydligt nyare på godset. Charles tycks också vara något yngre än Sue, men
hans ålder nämns aldrig. Det är möjligt att Öjerskog har haft dessa variabler i
åtanke när hon har bestämt sig för hur Sue och Charles skall tilltalas och
tilltala varandra.
Bland tjuvarna på Lant Street är tilltalsbruket mer uppmjukat. Duandet är
betydligt mer utbrett på Lant Street än vad det är bland lägrestånds195

personerna på Briar. Mr Ibbs duar till exempel en av de tjuvar som kommer
till honom med tjuvgods och en dam duar gestalten Bill Sykes när hon ser på
en uppsättning av Oliver Twist på teatern. Dainty, John Vroom och Sue är
ungefär jämnåriga och duar också varandra. De yngre duas genomgående av
de äldre.
Tilltalskonventionerna i Ficktjuven kan slutligen sammanfattas på följande sätt:
Högrestånd till högrestånd: Ni.
Lägrestånd till högrestånd: Ni eller andra formuleringar om det inte är barn.
Högrestånd till lägrestånd: Förnamn, tredjepersonstilltal eller omskrivningar.
Lägrestånd till lägrestånd: Förnamn, tredjepersonstilltal, omskrivningar. Yngre duas av
de äldre. Jämnåriga yngre duar varandra för det mesta.

Som framgått ovan är det tydligt att Öjerskog har en systematik i tilltalskonventionerna och förmodligen har det lagts ner mycket arbete inom detta område. Vissa avvikelser från tilltalskonventionerna kan förekomma vid enstaka fall när romanfigurerna befinner sig i affekt och detta förstärker bilden
av den noggrannhet som Öjerskog har lagt ner på tilltalet i Ficktjuven.
Efter att ha genomfört en detaljerad analys av översättningen av titlar och
tilltal i Fingersmith avslutar jag delkapitel 7.1.2 med att kort kommentera
översättningen av ett fåtal yrkesbeteckningar i romanen. På dårhuset arbetar
Dr Christie och Dr Graves, som alltid specificeras till doktor Christie och
doktor Graves. På samma institution är även flera nurses verksamma och
Öjerskog översätter samtliga av dessa med syster. Dessa yrkesbeteckningar
är dock inte särskilt kulturspecifika. Detsamma gäller till viss del också den
steward → hovmästare, den knife-boy → kökspojke, de scullery maids →
kökspigor och de parlourmaids → husor som arbetar på Briar. På diverse
andra ställen i romanen träffar läsaren på yrkesbeteckningar som var typiska
i en svunnen tid såsom porter → bärare och footmen → lakejer, men inte
heller dessa yrkesbeteckningar är av något större intresse att undersöka, eftersom de relativt ”enkelt” går att översätta med direkta översättningar. De är
nämligen mer tidsspecifika än kulturspecifika och därför finns översättningsmotsvarigheter på svenska, om än arkaiska. Detta faktum betyder inte
att Öjerskogs uppgift har varit lätt, men att själva valet av strategi har varit
enkelt när en översättningsmotsvarighet väl kunnat hittas.
Sammanfattningsvis kan konstateras att titlar och tilltal utgör en mycket
frekvent och komplex kategori i Fingersmith. Romangestalterna tilltalar
varandra tvärs över samhällsklasser och åldrar och de befinner sig dessutom
både i en annan tid och på en annan plats än Sverige idag. Kategorin utgör
ett område där Öjerskog av måltexten att döma har lagt ned en hel del arbete.
Öjerskog använder fler acceptansinriktade strategier än adekvansinriktade
och hon tvingas att utnyttja ett kreativt svängrum för att lösa alla översättningsproblem förknippade med denna kategori i större utsträckning än i
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Igelkottens elegans. Hon har även vid flera tillfällen använt källtextens kontext för att finna en lämplig översättning.

7.1.3 Titlar, tilltal och yrkesbeteckningar i Olive Kitteridge
Innan jag riktar uppmärksamheten mot översättningen av titlar, tilltal och
yrkesbeteckningar i Olive Kitteridge vill jag först citera Stjernfelts egna reflektioner om översättningen av titlar och tilltal. Under intervjun frågade jag
henne vad hon tyckte var det svåraste när man översätter och då tog hon upp
titlar och tilltal som ett exempel på ett problem som hon brottades med vid
tidpunkten för intervjun:
Agnete Stjernfelt: Altså, lige nu sidder jeg med en engelsk bog af den irske
forfatterinde Tana French og jeg synes at det er enormt vanskeligt at afgøre
og at beslutte om de skal sige ”De” eller ”du” på dansk til hinanden. Fordi
engelsk ikke har den forskel. De siger ”Mrs” og efternavn, ”sir” til hinanden
hvis det skal være en distance og fornavn hvis det skal være tættere på, men
der er vældig mange dialoger mellem folk der er på efternavn med hinanden i
den her bog hvor karakterene i det som blir sagt egentlig tilsiger at de burde
sige ”du” til hinanden, men jeg synes ikke att jeg kan gøre det fordi at de er
på efternavn med hinanden. Da bliver det nødt til at være ”De”, men inde i
hovedet tænker de på hinanden med fornavne. Altså, det er virkelig en
gråzone. Det er ikke det samme på dansk og på engelsk. Den her mand sidder
og afhører den her kvinde og inde i hovedet tænker han ”Jenny”, men når han
taler til hende siger han ”Mrs. Spain”, men at dømme af det de siger burde
det være ”du”. Jeg skriver ”De” og det føles galt. Den type problemer hvor
der findes særlige sociale kodexer og omgangsformer eller toner som ikke
eksakt rammer den måde man gør det på på dansk kan være vældig
vanskelige at håndtere.

Efter att ha tagit del av Stjernfelts resonemang om översättningen av titlar
och tilltal i Tana Frenchs Broken Harbour är det lämpligt att gå över till hur
hon har gått tillväga i Olive Kitteridge. I analysen av Olive Kitteridge kommer jag inte att ägna någon större uppmärksamhet åt kategorin yrkesbeteckningar, utom doctor, eftersom de inte förekommer i någon större utsträckning och inte är kulturspecifika.
I Olive Kitteridge gör jag en kvantitativ analys av översättningarna av
Mrs., Mr., doctor och Dr., som alla förekommer vid upprepade tillfällen. Det
visar sig att Mrs. förekommer 54 gånger och att Stjernfelt översätter denna
titel med överföring vid samtliga tillfällen. När det gäller de övriga titlarna
används även andra strategier och dessa titlar presenteras i tabell 23 nedan
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Tabell 23. Stjernfelts översättningsstrategier vid Mr. Doctor och Dr. i Olive Kitteridge
Strategi

Mr.
Antal

ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.
ACCEPTANS
Varav ersättning
utelämning
TOTALT

Doctor
Andel

Dr.

Antal

Andel

Antal

12
10
2
–

49
–
1
48

98 %

16
9
7
–

1
1
–

1
–
1

2%

3
2
1

50

100 %

19

13

˂25

Andel

˂25

Som framgår av tabell 23 dominerar de adekvansinriktade strategierna vid
översättningen av Mr., Doctor och Dr. Detta kan jämföras med Pindsvinets
elegance där de adekvansinriktade strategierna också övervägde vid översättningen av titlar.
I källtexten förekommer det 13 Mr. och i måltexten återfinns denna titel
10 gånger. Ett av de 3 fall när Mr. inte överförs ser vi när Olive vid ett tillfälle blir irriterad på sin man och kallar honom Mr. President (s. 6). Detta
översätts med Deres Overhøjhed (s. 13) i måltexten och Mr. blir ersatt med
Deres. De andra två användningarna av Mr. som försvinner består också av
konstruktioner där titeln används tillsammans med ett öknamn. Ett av dessa
exempel figurerar i en passage där Olive irriterar sig på Mr. Kennison, som
visar sig vara republikan trots att han är så högutbildad:
Exempel 36. Mr. Harvard och Mr. Brains
You, Mr. Harvard, Mr. Brains. You voted for that stinker. (Strout, s. 266)
Du, Mister Harvard, Mister Kloge-Åge. Du stemte på den idiot. (Stjernfelt, s. 369)

Stjernfelt väljer en specificering-komplettering vid de här två öknamns-Mr i
exempel 36. Angående exemplet ovan kan översättningen av stinker också
kommenteras. Det är Olive som åsyftar George W. Bush och Stjernfelt väljer
att översätta stinker med idiot, vilket naturligtvis är en ersättning. Här är det
mycket svårare för läsarna av måltexten att förstå vem det är som åsyftas och
Stjernfelt har valt att låta detta vara lite dunkelt, genom att inte förklara det
närmare.
När det gäller doctor, som enbart används som yrkesbeteckning i källtexten, har detta i stort sett i samtliga fall direktöversatts med læge. Vid ett tillfälle, när det talas om Kevin Coulsons ST-praktik, har Stjernfelt specificerat
med speciallæge (s. 53) och i ett fall talas det om the doctor’s office (s. 233)
i vilket doctor är utelämnat och det har generaliserats till venteværelse (s.
324). Yrkesbeteckningen doctor har Stjernfelt alltså översatt med læge i stort
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sett i samtliga fall. När det gäller titeln Dr. har Stjernfelt använt flera strategier. Vid översättningen av Dr. Goldstein har hon använt en specificeringkomplettering där hon skrivit ut hans titel med dansk stavning. Vid ett tillfälle har hon utelämnat Dr. och bara skrivit Goldstein och vid ett tillfälle har
hon ersatt det med hans. När Olive talar om sin svärdotter kallar hon henne
för Dr. Sue, mer eller mindre som ett öknamn. Detta översätter Stjernfelt
med total överföring i de flesta fall.
Förutom de titlar som förekommer i tabell 23 återfinns även miss i Olive
Kitteridge. Titeln förekommer 3 gånger men eftersom det är så få förekomster har den inte inkluderats i tabellen. Miss används i namnet Miss Lampley
(s. 67), i öknamnet Miss Smarty (s. 72) och i skönhetstävlingstiteln Miss
Potato Queen (s. 184). Stjernfelt behåller Miss med total överföring i både
Miss Lampley (s. 97) och Miss Kartoffeldronning (s. 258). När det gäller det
senare exemplet är miss ett lånord som används i danskan för vinnare av
skönhetstävlingar enligt Den Danske Ordbog. Öknamnet Miss Smarty, med
vilket Olive avser sin svärdotter, återger Stjernfelt med Frøken Smart (s.
103), som är en direkt översättning. Liksom i fallet med Mister Harvard i
exempel 36 direktöversätter Stjernfelt alltså en titel som används i samband
med ett öknamn.
Av den kvantitativa analysen av titlar, tilltal och yrkesbeteckningar i
Olive Kitteridge framgår att Stjernfelt håller sig till adekvansinriktade strategier. Vid ett fåtal tillfällen förekommer det utelämningar och ersättningar,
men dessa ersättningar är referentiella ersättningar med pronomen för att inte
upprepa Dr. Goldstein eller Dr. Sue för många gånger. Stjernfelt sade sig i
intervjun vilja variera sin danska och det har hon gjort i dessa fall. Det visar
sig också att Stjernfelt tillåter sig att vara mer kreativ i översättningen av
titlar och tilltal när dessa ingår i öknamn än när de ingår i personnamn.
Att studera läsartilltal i Olive Kitteridge ger inga intressanta resultat på
grund av berättarrollens karaktär. Det etableras aldrig någon nära kontakt
mellan läsare och berättare i form av läsartilltal och till skillnad från samtliga
av de andra romanerna i den här studien finns ingen tydlig mottagare. Det
generiska you förekommer betydligt oftare än one och detta you kan möjligen tolkas som mer läsartillvänt än one. Det kan konstateras att Stjernfelt
byter ut flera av dessa generiska you mot man, men det går inte att påstå att
detta skulle påverka berättarens röst eller berättarens relation till läsaren i
någon större utsträckning.
I undersökningen av tilltal i det franska materialet i kapitel 6.1.3 var det
möjligt att studera vilka i romanens dialogpar som tilltalade varandra med
vous och vilka som tilltalade varandra med tu. I Olive Kitteridge förekommer 110 dialogpar. I 10 av dessa fall förekommer niande. Trots att Olive
Kitteridge utspelar sig i nutid har alltså Stjernfelt valt att översätta med niande i några fall. I 6 av dessa 10 fall rör det sig om professionella relationer.
Denise niar till exempel sina kunder och Olive blir tilltalad av eller tilltalar
sjukhuspersonal och flygplatspersonal med De. Vid två tillfällen tilltalas
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Olive av två av sina tidigare elever, Marlene och Kevin Coulson, som nu är
vuxna. Vid ett annat tillfälle niar Olives läkare en brottsling.
Duandet är betydligt vanligare i romanen och Olive, som är en vresig romangestalt, tilltalar Denise med du första gången hon träffar henne, utan att
tveka:
Exempel 37. Duande i Olive Kitteridge
“When you work in a pharmacy,” Olive told Denise, setting before her a plate of
baked beans, “you learn the secrets of everyone in town.” Olive sat down across from
her, pushed forward a bottle of ketchup. “Have to know to keep your mouth shut. But
seems like you know how to do that”. (Strout, s. 6)
“Når man arbejder på et apotek,” sagde Olive til Denise, idet hun serverede en
tallerken baked beans for hende, “lærer man alles hemmeligheder at kende.” Olive
satte sig over for hende og skubbede en flaske ketchup over til hende. “Man må kunne
vare sin mund. Men det virker som noget du er god til.” (Stjernfelt, s. 13–14)

Olive tycker att Denise är en smula mesig och hyser inte någon större respekt för henne. Detta framgår tydligt både av duandet och av det som Olive
berättar för Denise första gången de möts. I exempel 37 förekommer fyra
you. De tre första används med stor sannolikhet generiskt och så har också
Stjernfelt tolkat det i och med att hon har översatt dem med pronomenet
man. Den fjärde gången you förekommer är första gången som Olive tilltalar
Denise direkt och då har Stjernfelt valt ett du och därmed fångat den åsikt
som Olive har om Denise.
Stjernfelt använder en liknande strategi när romangestalten Nina tilltalar
Olive. Nina är en yngre kvinna som har hamnat i fel sällskap och som har
problem med anorexi och droger. Nina hamnar så småningom hemma hos
några av Olives grannar, dit Olive plötsligt kommer på besök. Stjernfelt låter
Olive och Nina dua varandra första gången de träffas och de är båda mycket
direkta: “Who are you?” The girl looked at Daisy, then at the table, her
hand clenching the handkerchief. Looking back at Olive, she said sarcastically, “Who are you?” (s. 94–95), som Stjernfelt översätter med “Hvem er
du?” Pigen så på Daisy, så på bordet, hun knugede lommetørklædet. Så så
hun tilbage på Olive og spurgte sarkastisk: “Hvem er du?” (s. 134). Nina
har inte samma respekt för Olive som till exempel de tidigare eleverna Kevin
och Marlene (se ovan), som niar Olive. Stjernfelt har valt att låta denna brist
på respekt förstärkas i måltexten genom att använda du.
Ett annat exempel på hur Stjernfelt anpassar sitt val av tilltal efter handlingen sker när ett niande övergår till ett duande. När Olive och Marlene
talar med varandra på ett begravningskaffe låter Stjernfelt Marlene nia Olive,
men när de senare har talat om lämpliga sätt att mörda en person övergår
Stjernfelt till att låta Marlene dua Olive. Liksom Öjerskog lät en del romanfigurer dua varandra när de var i affekt gör Stjernfelt samma sak när samtalet
mellan Marlene och Olive blir mer personligt. Det kan också nämnas att
200

Stjernfelt låter Olives direkta och ibland respektlösa attityd bli synlig genom
att hon duar alla hon möter utom sjukhuspersonal.
Sammanfattningsvis visar Stjernfelts översättning av titlar, tilltal och yrkesbeteckningar i Olive Kitteridge ett mönster. Hon tycks föredra överföringar i stor utsträckning och detta känns igen från Pindsvinets elegance,
där Stjernfelt var den enda av översättarna som överförde förkortningarna M,
Mme och Mlle. Beträffande översättningen av tilltal i Olive Kitteridge översätts de flesta you som riktar sig till en person med du, men det finns ett tiotal fall där Stjernfelt låter personerna nia varandra och det visar sig att de
flesta av dessa fall förekommer i samtal mellan personer som är eller har
varit i en professionell relation med varandra. Att duandet dominerar så stort
och att det finns tydlig systematik i Stjernfelts strategier att översätta tilltal
tyder på att hon inte har tampats med samma problem som i Broken Harbour
(se kapitlets inledande citat). I Tana French-romanen betedde sig romanfigurerna som om de borde dua varandra fast de inte gjorde det och detta beteende är inte lika vanligt i Olive Kitteridge. Den viktigaste slutsatsen från
kapitlet ovan är att Stjernfelt är en adekvansinriktad översättare i översättningen av titlar och tilltal.

7.1.4 Sammanfattning
Först och främst kan konstateras att de oftast återkommande strategierna i
kapitel 7.1 är överföringen, den direkta översättningen och ersättningen.
Beträffande översättningen av titlar kan Jensens och Stjernfelts strategier
mycket liknas vid deras strategier i L’élégance du hérisson. Där valde Jensen
att översätta de flesta titlarna medan Stjernfelt behöll dem. Jensen framstår
som ännu mer konsekvent i översättningen av titlar i Gilead, medan Stjernfelt är det i något mindre utsträckning i Olive Kitteridge. När det gäller titlarna i Fingersmith är denna analys betydligt mer omfattande än i det franskspråkiga materialet. De acceptansinriktade strategierna överväger för
Öjerskog, men hennes strategier är mycket mer komplexa än så. Det viktigaste resultatet av denna analys är Öjerskogs systematik i översättningen.
När det gäller läsartilltalet i det angloamerikanska materialet säger detta
inte någonting i Gilead och Olive Kitteridge, eftersom berättarrollen är en
annan och läsartilltal inte förekommer. I Fingersmith förekommer det däremot läsartilltal ett fåtal gånger och i nästan samtliga fall tilltalas läsarna med
ni.
När det gäller tilltal i form av you som riktar sig till en person är det tydligt att Jensen ägnar sig åt direkta översättningar, eftersom han översätter
you med du i samtliga fall. Det gör också Stjernfelt i de allra flesta fall, men
ett tiotal gånger väljer hon att låta romanfigurer nia varandra. Stjernfelt anpassar tilltalet efter handlingen och låter till exempel niande förekomma i
professionella relationer. Protagonisternas röster och karaktär kan på så vis
skönjas i måltexten. I Ficktjuven visar det sig att Öjerskog finner flera lös201

ningar för att undvika niande när lägreståndspersoner tilltalas och tilltalar
varandra. Hon åstadkommer ett antal tidstypiska omskrivningar och hennes
strategier varierar därför en hel del i den här kategorin.
När det gäller yrkesbeteckningar i det angloamerikanska materialet är
denna kategori inte särskilt omfattande i vare sig Fingersmith eller Olive
Kitteridge. I Gilead visar det sig emellertid att översättningen av pastorala
yrkesbeteckningar är en krispunkt, eftersom översättningsmotsvarigheterna
varierar och att frikyrkliga yrkesbeteckningar ibland har blivit högkyrkliga.
Detta kan ses som en läsaranpassad strategi, eftersom de flesta läsare möjligen har bättre kunskap om vad en prest är än vad en pastor är.
Översättarnas placering på adekvans–acceptansskalan är något mer godtycklig i denna del av analysen, eftersom de inte längre kan jämföras utifrån
samma källtext. Om bedömningen görs utifrån en jämförelse av översättarnas (uppskattade) andel av adekvans- och acceptansinriktade strategier ser
skalan ut på följande sätt:
Adekvans
←
Stjernfelt

Acceptans
→
Jensen
Öjerskog

För Stjernfelt gäller en tydlig adekvansinriktning med många överföringar
och direkta översättningar. Jensen och Öjerskog placeras som något mer
acceptansinriktade på skalan. Jensen använder direkta översättningar av titlar
och ersätter flera yrkesbeteckningar, medan Öjerskog ersätter många titlar
och tilltal.

7.2 Valuta och myntenheter
När det gäller valuta och myntenheter i det amerikanska materialet förekommer detta kulturspecifika element endast vid ett fåtal tillfällen. I Fingersmith är kategorin däremot mycket vanlig. Tabell 24 nedan visar förekomsterna av valuta och myntenheter och hur dessa har översatts:
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Tabell 24. Översättningsstrategier vid valuta och myntenheter i det angloamerikanska materialet
Strategi

Jensen (n)

ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.
officiell ekv.

Antal
2
–
–
1
1

ACCEPTANS
Varav generalisering
ersättning

6
–
6

TOTALT

8

Andel

˂25

Öjerskog (s)

Stjernfelt (da)

Antal
68
3
11
5
49

Andel
75 %

Antal
1
–
–
–
1

23
14
9

25 %

3
2
1

91

100 %

4

Andel

˂25

Om tabell 24 bör det först och främst nämnas att jag har räknat dollar, pund
och shilling som översättningar av dollar, pound och shilling som officiella
ekvivalenter. Detta har jag gjort eftersom de sedan länge är lexikaliserade i
målspråken (se Bokmålsordboka, SAOB och Den Danske Ordbog).
Tabell 24 visar att de adekvansinriktade strategierna är de vanligaste hos
Öjerskog (75 %), medan de acceptansinriktade är de mest förekommande
hos Jensen och Stjernfelt. Den vanligaste strategin är ersättning hos Jensen
och officiell ekvivalent hos Öjerskog. I Olive Kitteridge är kategorin så
ovanlig att det inte går att dra några slutsatser om Stjernfelts strategier grundat på en kvantitativ analys. Kategorin förekommer där endast 4 gånger.
I Gilead, översatt av Jensen, förekommer kategorin 8 gånger och i samtliga fall handlar det om amerikanska myntenheter. Det talas också vid ett
tillfälle om pengar som är Confederate (s. 13) → sørstatspenger (s. 15)
(d.v.s. värdelösa), men detta har inte tagits med i statistiken, eftersom ingen
valuta eller myntenhet nämns vare sig i källtext eller måltext. De tre myntenheterna dime, nickel och penny förekommer alla i romanen och Jensen har
valt att översätta dem med cent och även förklara hur många cent de olika
myntenheterna är värda.
Exempel 38. Dime
He’d left a dime on the stoop […]. (Robinson, s. 17)
Han la igjen et ticentstykke på trammen […]. (Jensen, s. 19)

Angående exempel 38 kan man hävda att Jensen har använt en ersättningförklaring, eftersom han ersätter myntenheten dime med cent och förklarar
hur mycket detta mynt är värt i cent. De flesta läsarna vet att en cent är en
amerikansk myntenhet och de vet också ungefär hur mycket den är värd. På
så vis kan Jensen förklara myntets värde utan att använda sig av norska myn203

tenheter. I romanen förekommer även dollar, som föga överraskande översätts med dollar, vilket är mer eller mindre det omarkerade alternativet, precis som euro var i Pinnsvinets eleganse.
I Fingersmith ställs Öjerskog inför utmaningen att översätta flera fall av
valuta och myntenheter. Där förekommer kategorin 91 gånger och detta beror inte enbart på att Fingersmith är den längsta romanen bland den här avhandlingens material, utan även på att handlingen utspelar sig kring en plan
där en förmögenhet står på spel. Dessutom utspelar sig delar av den i Londons undre värld, där myntförfalskning ingår som en av huvudsysselsättningarna.
Shilling är den mest förekommande myntenheten i romanen och den förekommer 30 gånger i källtexten. För det mesta överförs myntenheten och två
gånger specificeras den till shillingmynt. Vid ett fåtal tillfällen varieras shilling även med silvermynt, mynt, eller till det friare slanta upp (s. 39) när
detta passar i sammanhanget. Detta sker när shilling upprepas flera gånger i
källltexten och översättaren väljer att variera språket, säkerligen av stilistiska
skäl. Detta får ses som en acceptansinriktad översättning där översättaren
styrs av målspråksnormer och idiomatik. Det skall dock inte tolkas som den
förbättrande variation som Öjerskog sade att hon använde i ET and the
Green Planet, eftersom hon sade att hon aldrig skulle ”pilla” på ett verk av
författare som Sarah Waters eller någon av liknande kaliber (se 5.3). En strategi som påminner om denna målspråksanpassade idiomatik används när
shilling vid ett tillfälle ingår i uttrycket for a shilling (s. 229), som Öjerskog
väljer att översätta med för en spottstyver (s. 229). Detta är ett liknande uttryck på målspråket där pengar ingår och exemplifierar hur Öjerskog använder sig av den strategi som hon påtalade i intervjun, nämligen att låta idiomatik i källtexten ersättas av idiomatik i måltexten.
När Maud hålls fången i huset på Lant Street lyckas hon vid ett tillfälle
rymma. Hon beger sig då till Mr Hawtrey, en av hennes morbrors vänner,
och dennes butik. Där ser hon en låda med böcker med prisangivelser:
Exempel 39. Förkortade myntenheter
[…] 2d., 3d., THIS BOX 1 s. (Waters, s. 375)
[…] 2 pence, 3 pence, DENNA LÅDA 1 shilling. (Öjerskog, s. 375)

I exempel 39 har Öjerskog använt en specificering-komplettering genom att
skriva ut förkortningen s till shilling, vilket ökar läsarnas förståelse av källtexten. Öjerskog har översatt 2d och 3d med 2 pence och 3 pence. Innan
decimalsystemet infördes i brittiska valutor förkortades pence d. istället för
p. som idag.145 Här har Öjerskog mer eller mindre tvingats till en ersättning-
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Se ˂www.coins-of-the-uk˃ [Tillgänglig 2014-09-08].
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förklaring, som är ett större ingrepp än vid s. i samma exempel och det handlar om en acceptansinriktad strategi för att underlätta för läsaren.
Myntenheten sovereigns förekommer 3 gånger i romanen och 2 gånger
översätts det med guldmynt och en gång översätts det med enpundsmynt:
sweating the gold off sovereigns (s. 14) → svettas guld ur enpundsmynt (s.
20). I det senare fallet har Öjerskog använt en ersättning-förklaring och läsaren förstår att det handlar om ganska värdefulla mynt, eftersom de innehåller
guld. Myntenheten återfinns bl.a. i en episod där Mrs Sucksby berättar att
Sues mor erbjöd henne pengar:
Exempel 40. Sovereigns
[…] she gave me six pounds for the keeping of you—all of it in sovereigns, and all of
’em good. (Waters, s. 11)
Så gav hon mig sex pund för att ta hand om dig, allt i klingande guldmynt och äkta
vartendaste ett. (Öjerskog, s. 17)

Genom Öjerskogs översättning i exempel 40 framgår för läsaren att sex pund
i sovereigns är mycket mer värda för Mrs Sucksby än sex pund i andra valörer. Öjerskog väljer i det här fallet en läsartillvänd acceptansinriktad strategi.
Denna översättning kan kallas en generalisering, eftersom det i måltexten
kan röra sig om andra mynt innehållande guld än just sovereigns. Exemplet
visar också en tydlig karakterisering av romangestalten och hennes giriga
läggning. Här går det att dra paralleller till röstbegreppet och hur översättaren genom att använda ordet guldmynt bidrar till att förstärka denna giriga
romangestalts röst. I exemplet ovan förekommer också ett prov på vad man
skulle kunna kalla ett normavvikande språkbruk när Mrs Sucksby säger ’em.
Öjerskog har behållit det talspråkliga draget genom att använda det mer informella vartendaste. Detta får ses som en mer adekvansinriktad strategi än
om det normavvikande språkbruket hade flyttats till någon annan del av meningen.
Vid ett tillfälle i romanen använder Mr Ibbs formuleringen these sovs is
(s. 22), vilket är kulturspecifikt både vad gäller myntenheten och det normavvikande språkbruket. Öjerskog har valt att översätta detta med en generalisering genom att använda slantarna (s. 27). Hon behåller på så sätt stilnivån
i kortformen sovs, men myntenheten blir bortgeneraliserad. Öjerskog hamnar
alltså någonstans mitt emellan acceptans- och adekvansinriktade strategier i
det här fallet. Hon har behållit stilnivån, men det har blivit mindre precision
vad gäller myntens valör. När det gäller verbets singularform har denna inte
varit möjlig att behålla i målspråket på grund av språkens strukturella skillnader. Här har det alltså blivit en generalisering av det normavvikande
språkbruket.
En annan, för läsaren antagligen mindre känd, myntenhet som förekommer i romanen är farthing:
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Exempel 41. Farthing
The thought of her giving me as much as a farthing was awful. (Waters, s. 159)
Blotta tanken på att hon skulle ge mig så mycket som en farthing kändes vedervärdig.
(Öjerskog, s. 160)

Öjerskog har i exempel 41 valt att använda en överföring vid översättningen
av farthing. En farthing är förmodligen ett något mer känt fenomen för källtextläsaren än för måltextläsaren. Öjerskog bruk av en överföring gör att
måltextläsarna får söka svar i ett uppslagsverk om de är nyfikna på hur
mycket en farthing en gång i tiden var värd. Läsarna förstår alltså inte myntets värde, men de befinner sig fortfarande i det viktorianska England med
alla dess kulturspecifika och tidsspecifika fenomen. På så vis behålls det
exotiska i romanen. Läsarna förstår också säkerligen av sammanhanget att
det rör sig om ett mynt med ett mycket litet värde. I exempel 41 är det alltså
källtextens stil som får agera ledstjärna i översättningsarbetet.
Andra gången farthing används är när Sue är ute och tigger tillsammans
med Charles efter flykten från dårhuset. Hon ber då om a couple of farthings
(s. 479), vilket översätts med generaliseringen några småslantar (s. 476).
Tredje gången översätts det med småmynt (s. 510). I dessa två fall har alltså
läsarens förståelse av texten prioriterats till skillnad från exempel 41 ovan.
Cent förekommer två gånger i romanen och enligt Coins of the UK har det
aldrig funnits någon myntenhet i Storbritannien som har kallats ”cent”. Båda
gånger används ordet i idiomatiska uttryck och då är det inte myntenheten i
sig som är det intressanta. Gentlemans far har sagt att han inte skall få a cent
of the family fortune (s. 21) → ett nickel av familjeförmögenheten (s. 26) och
Mrs Sucksby tänker behålla every cent of it (s. 340) → tänker behålla hela
rasket (s. 339). I det första fallet handlar det om en typ av ersättning-parafras
där Öjerskog väljer att översätta med ett svenskt uttryck innehållande en
metall/myntenhet. I det andra fallet är cent generaliserat.
När det gäller Öjerskogs översättning av valuta och myntenheter ser man
återigen ett prov på det noggranna efterforskningsarbete som hon lägger ned.
Öjerskog har satt sig in i vilka myntenheter som under perioden fanns i England och dessutom satt sig in i vilka metaller de bestod av.
Endast fyra gånger ställs Stjernfelt inför uppgiften att översätta valuta och
myntenheter i Olive Kitteridge. De två första förekomsterna handlar om att
en av romangestalterna har funnit en quarter in a puddle efter ett regnväder
och detta har i båda fallen generaliserats till en mønt i en vandpyt. Här rör
det sig om tydliga fall av generaliseringar där myntets valör har utelämnats.
Det är ett barn som finner myntet i fråga och det är i sammanhanget inte
viktigt vad det är värt. Det är i stället myntets utseende som är intressant:
huge and magical (s. 77) → stor og magisk (s. 110).
Den tredje förekomsten av valuta och myntenheter återfinns när berättaren nämner att Ted är så fattig att han inte har a nickel to spare (s. 195), vil206

ket översätts med att han ikke havde en krone (s. 272). Detta är en kulturell
ersättning och en acceptansinriktad översättning vad gäller fakta. Dock är det
en adekvansinriktad översättning med tanke på textens stil och att ett idiomatiskt uttryck på källspråket översätts med ett idiomatiskt uttryck på målspråket. Även i det här fallet är nämligen myntets värde av underordnad
betydelse.
När valuta förekommer för fjärde och sista gången i romanen är det en
twenty-dollar bill (s. 244) som figurerar och detta översätts, föga överraskande, med den officiella ekvivalenten tyve-dollar-seddel (s. 340). I de få
fall där valuta och myntenheter förekommer i Olive Kitteridge är det alltså
möjligt att konstatera att Stjernfelt väljer en officiell ekvivalent när en sådan
finns och att hon annars väljer acceptansinriktade strategier.
I delkapitel 7.2 ovan har jag redovisat min analys av valuta och myntenheter i det angloamerikanska materialet. Utifrån denna kategori är det främst
om Öjerskog det går att dra några slutsatser, eftersom dessa fenomen är mest
frekventa i Fingersmith. När kategorin förekommer i det amerikanska
materialet visar det sig att de acceptansinriktade strategierna överväger både
för Jensen och för Stjernfelt:
Adekvans
←
Öjerskog

Acceptans
→
Jensen
Stjernfelt

För Öjerskog är det den adekvansinriktade strategin officiell ekvivalent som
är den mest förekommande, men i övrigt fördelar sig de adekvans- och acceptansinriktade strategierna förhållandevis jämnt. Det går alltså inte att se
något tydligt adekvans- eller acceptansinriktat mönster i Öjerskogs översättande av valuta och myntenheter, vilket också överensstämmer med vad
Öjerskog sade om sig själv som översättartyp. Vad som däremot går att
skönja är hennes omsorg om detaljerna. Öjerskog försöker vara trogen både
författare och läsare, källtext och målspråk.

7.3 Mått- och viktenheter
Kategorin mått- och viktenheter är förmodligen ett av de mest typiska exempel på kulturspecifika element som översättare träffar på. Detta gäller i högre
grad i det angloamerikanska materialet än i det franska, eftersom man i
Frankrike, liksom i Skandinavien, använder SI-systemet.146 Kulturspecifika
element knutna till mått- och viktenheter är i det undersökta materialet flest i
Fingersmith där Öjerskog ställs inför uppgiften att översätta både kultur- och
146
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tidsbundna måttenheter. I denna roman förekommer krispunkten 50 gånger. I
Gilead förekommer den 16 gånger och i Olive Kitteridge förekommer den 19
gånger. Tabell 25 nedan visar hur många gånger denna krispunkt förekommer och hur den hanteras i de tre verken.
Tabell 25. Översättningsstrategier vid mått- och viktenheter i det angloamerikanska materialet
Strategi

Jensen (n)
Antal

Andel

Öjerskog (s)

Stjernfelt (da)

Antal

Andel

Antal

ADEKVANS
Varav överföring
specificering
direkt övers.

2
–
–
2

25
–
–
25

50 %

1
1
–
–

ACCEPTANS
Varav generalisering
ersättning
utelämning

14
–
14
–

25
2
23
–

50 %

18
–
17
1

TOTALT

16

50

100 %

19

˂25

Andel

˂25

Innan jag kommenterar tabell 25 är det nödvändigt att peka på hur jag har
kategoriserat de olika strategierna. Mile är den mest frekventa måttenheten i
Fingersmith och jag har klassat den som kulturell ersättning när den har
översatts med mil147 eller en SI-enhet och konverterats till källtextens mer
eller mindre exakta avstånd. När mile har översatts med mil utan att avståndet har justerats, eller där ingen avståndsmarkering förekommer i källtexten,
har jag räknat detta som en direkt översättning, eftersom det rör sig om kognater.
Tabell 25 visar att de acceptansinriktade strategierna är vanligast hos Jensen och Stjernfelt. Hos Öjerskog är balansen mellan adekvans- och acceptansinriktade strategier helt jämn. Av tabell 25 framgår också att en mycket
vanlig strategi vid översättning av mått- och viktenheter är den (kulturella)
ersättningen, alltså en acceptansinriktad strategi där måltexten anpassas till
läsarna. Kulturell ersättning är särskilt vanlig i översättningarna av de amerikanska verken Gilead och Olive Kitteridge. Denna strategi visade sig för
övrigt också vara användbar i L’élégance du hérisson.
Romanerna utspelar sig under olika tidsepoker och detta kan vara en anledning till att Öjerskogs strategier skiljer sig från Jensens och Stjernfelts.
Olive Kitteridge utspelar sig i nutid och Gilead år 1954, båda under tidsepo147

Det är mycket troligt att Öjerskog med längdenheten mil i Fingersmith avser ett äldre
längdmått som inte motsvarar 10 kilometer. När enheten används i Gilead antar jag dock att
det är 10 kilometer som avses. Se ˂https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mil-(2äldre-svensk-mil)˃ [Tillgänglig 2015-11-11].
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ker då SI-systemet var etablerat (om ännu inte helt officiellt) i Skandinavien.148 Att göra kulturella ersättningar från amerikanska måttenheter till SIsystemet är i dessa verk en relativt lätt räkneuppgift. Den näst mest frekventa
strategin, den direkta översättningen, förekommer dock nästan enbart i Ficktjuven. Fingersmith utspelar sig nämligen 1864, i en tid då SI-systemet ännu
inte hade införts i Sverige149 och Öjerskog direktöversätter måttenheter tidstypiska för det viktorianska England med måttenheter typiska för Sverige
under samma tid. Dessa tidsfaktorer kan alltså förklara varför översättarna
skiljer sig åt i valet av strategier. Öjerskogs översättning av inch och foot till
fot och tum har alltså etiketterats som direkta översättningar, till skillnad från
Jensens och Stjernfelts kulturella överföringar av miles till kilometer. Jag
återkommer till dessa måttenheter senare, men analyserar nu de olika verken
i tur och ordning med utgångspunkt i tabell 25.
I Gilead förekommer mått- och viktenheter 16 gånger och ungefär hälften
av förekomsterna består av mile/miles. Resten består av foot/feet, yards,
cubit och score. De flesta måttenheterna är översatta med en SI-enhet och är
kulturella ersättningar, men inte samtliga. Vid två tillfällen har jag identifierat direkta översättningar och ett av dem återger jag i exempel 42 nedan:
Exempel 42. Miles
[…] I’d leave them all, on Christmas Eve, on the coldest night of the world, and walk
a thousand miles just for the sight of your face, your mother’s face. (Robinson, s. 271)
[…] ville jeg ha forlatt dem alle på julekvelden, den kaldeste natten i verden, og gått
tusen mil bare for å få se ansiktet ditt, ansiktet til moren din. (Jensen, s. 256)

I exempel 42 är det mest intressanta att Jensen använder kognaten mil och att
stilistik ”vinner” över rena fakta. Måltextens avstånd är betydligt längre än
källtextens, men i exemplet ovan är det inte den exakta distansen som är
viktig, utan hur stor Ames kärlek till familjen är och källtextens poetiska
drag. Det rör sig också om ett ganska fast uttryck. En konvertering till ett
exakt avstånd eller en översättning till ”kilometer” hade orsakat ett smärre
stilbrott. I exemplet ovan kan det också nämnas att Jensen håller sig mycket
nära källspråkets syntax, bland annat genom att använda direkt översättning
av the coldest night of the world. Detta är en intressant observation med
tanke på den tidigare forskning som visar att kvalitetslitteratur översätts adekvansinriktat (se bl.a. 2.1). Gilead är ju den av romanerna i den här avhandlingen som befinner sig högst upp i segmentet kvalitetslitteratur.
De övriga miles som förekommer i romanen har Jensen översatt med
kilometer och då rör det sig om passager utan poetiska drag. I ett av dessa
fall har miles översatts med kilometer utan att avståndet har konverterats: He
was a few hundred miles away all those years (s. 29) → Han var bare noen
148
149

Se ˂http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mått/si˃ [Tillgänglig 2015-11-09].
Se ˂http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/si˃ [Tillgänglig 2016-03-30].
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hundre kilometer unna alle disse årene (s. 31). Inte heller här är det det exakta avståndet som är intressant och formuleringen ovan är ytterligare ett
exempel på hur källtextens stil prioriteras över rena fakta.
I övriga fall, där avståndet är av något större betydelse, har miles konverterats till kilometer, men inte till exakta mått, utan till ett lämpligt ungefärligt
tal, såsom i: He’d walk fifteen miles across open country (s. 18) → Han gikk
25 kilometer i åpent terreng (s. 20).
I Gilead förekommer också de något mer ovanliga och äldre enheterna
score (s. 15) och cubit (s. 223). Score har översatts med snes (s. 17) och jag
har etiketterat detta som en direkt översättning. Cubit förekommer två
gånger i källtexten och det är en vanlig längdenhet i engelska bibelöversättningar.150 Möjligtvis är det på grund av att den är vanlig i Bibeln som den
används när John Ames, väl bevandrad i Bibeln, berättar för sin gudson att
det var trevligt att träffa honom:
Exempel 43. Cubit
‘I have been glad to see you, too,’ I said, because I really was, for old Boughton’s
sake. […]
‘No doubt,’ he said.
‘Stack of Bibles.’
He laughed. ‘How high?’
‘A cubit or so.’
‘That’ll do, I guess.’
‘Would two cubits put your mind at ease?’ (Robinson, s. 223)
«Jeg har også vært glad over å treffe deg,» sa jeg, for det var jeg virkelig, for gamle
Boughtons skyld. […]
«Stabel med bibler.»
Han lo. «Hvor høy da?»
«En halv meter eller så.»
«Det greier seg sikkert.»
«Ville en meter gi deg ro i sjelen?» (Jensen, s. 212–213)

Det är mycket troligt att John Ames och gudsonen alluderar på Bibeln när
Ames på ett litet skämtsamt sätt försöker förklara för honom att han tyckte
att det var trevligt att träffa honom. Gilead utspelar sig som sagt 1954 och
cubit torde inte vara en måttenhet som skulle ha använts i USA vid denna
tidpunkt utom av en person som alluderade på Bibeln. Uppslagsordet förekommer till exempel inte ens i Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Här
har Jensen inte prioriterat källtextens stil, utan istället anpassat för läsarna
och gjort en kulturell ersättning till ungefärliga meter, en ersättning som
jämnar ut den tidsbundna måttenheten och den bibliska stilen. Detta är alltså
ett exempel på hur Jensen har använt en läsartillvänd, acceptansinriktad strategi. Det kan tilläggas att där flera engelska bibelöversättningar har cubit har

150

Se ˂http://biblehub.net/search.php?q=cubit˃ [Tillgänglig 2014-10-30].
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de norska bibelöversättningarna från 1930 och 1978 respektive 1985 alen.151
I exempel 43 har vi alltså att göra med ett tillfälle där Jensen inte följer den
strategi som han i intervjun sade sig använda, nämligen att hämta den officiella ekvivalenten från den norska bibelöversättningen.
I Ficktjuven är Öjerskogs vanligaste strategi för att översätta mått- och
viktenheter den direkta översättningen och den förekommer 25 av 50 gånger
(se tabell 25). Tidigare nämnde jag att jag kategoriserade Öjerskogs översättning av inch och foot med tum och fot som direkta översättningar. Här rör
det sig om samma mått i källtext och måltext och Öjerskog har översatt med
de mått som användes under 1800-talet i Sverige. Till skillnad från inch och
foot har Öjerskogs översättningar av ounce (s. 24) och pound (s. 83) med uns
(s. 29) och skålpund (s. 86) varit mer problematiska att kategorisera eftersom
viktenheterna inte exakt motsvarar källtextens vikter.152 De brittiska och
svenska måtten ligger dock mycket nära varandra och eftersom det inte är
den exakta viktangivelsen som är av intresse de gånger enheterna förekommer har jag räknat dem som direkta översättningar och etymologiskt är de
dessutom kognater, men undtantag av skål-. De har alltså kategoriserats som
direkta översättningar, men siffrorna i tabell 25 skall på grund av ovanstående orsaker tas med en nypa salt.
Den kulturella ersättningen är också vanligt förekommande i måltexten.
Till exempel översätter Öjerskog a mile or two (s. 536) med en dryg fjärdingsväg (s. 532). Eftersom en fjärdingsväg är 2 672 meter153 och a mile or
two kan vara allt mellan 1 609 meter och 3 218 meter är Öjerskogs kulturella
ersättning med en dryg fjärdingsväg, något där emellan. Denna översättningsstrategi fångar att handlingen utspelar sig i en svunnen tid samt anger
en ungefärlig längd. Det är på intet sätt det exakta måttet som är av intresse i
källtexten. I exemplet har Öjerskog, som hon sade i intervjun, gjort ”källtexten en tjänst” genom att tillföra ett mer tidsfärgat språk än källtextens med
översättningen fjärdingsväg. Här kan man skönja en översättares röst som
utnyttjar ett kreativt svängrum som erbjuds.
Det är intressant hur Öjerskog ersätter engelska mått med ungefärliga
mått som var typiska i Sverige vid samma tid. Så vitt jag kan bedöma torde
det av de engelska måttenheterna i Fingersmith endast vara fathom (s. 336,
151

NT nyöversattes 1978 och GT 1985. Jag har använt nätversionen Bibel.no och sökt på
”alen”. Se ˂http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=alen&type=and&book2=
1&searchtrans=˃ [Tillgänglig 2016-02-24].
152
Enligt Nationalencyklopedin var ett svenskt uns en vikt mellan 26,30 gram och 29,69 gram
beroende på om det gällde silver, guld eller om det var en medicinalvikt. En brittisk ounce är
28,35 gram. Se ˂http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/uns˃
[Tillgänglig 2015-10-08]. Enligt Nationalencyklopedin väger ett skålpund ca 0,425 kilo och
ett pound 0,454 kilo. Nationalencyklopedin anger ”skålpund” som översättningsmotsvarigheten till ”pound”.
153
Enligt Nationalencyklopedin är en fjärdingsväg 2 672 meter. Se
˂http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fjärdingsväg˃ [Tillgänglig 2015-10-08].
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360) som är tidsfärgat i källtexten och som kunde framstå som arkaiskt för
en engelsk källtextläsare. För att översätta fathom använder Öjerskog famn
(s. 335, 360), som är lika arkaiskt i svenskan.
Det förekommer också att Öjerskog generaliserar eller ersätter källspråkets måttenheter med andra ord eller uttryck i måltexten. Ett exempel på
detta är att Sue inte tycker att det är värt att snöra sig och skada sig för att få
en sixteen-inch waist (s. 103). Öjerskog översätter detta med för att bli vidjesmal om midjan (s. 105) och det förekommer även flera liknande ersättning-parafraser som gör att måltexten blir mer generell och mindre precis än
källtexten. Det handlar om att Öjerskog ersätter med uttryck som är idiomatiska i källtexten och hon är alltså trogen källtextens stil, trots att hon faktamässigt avlägsnar sig från den. Detta kan vara ett exempel på när Öjerskog
är författaren otrogen för att kunna vara trogen såsom hon uttryckte det i
intervjun.
Två övriga exempel ur kategorin förekommer när en mängd öl och te
anges:
Exempel 44. Cup
We had gammon and an egg, and a cup of beer. (Waters, s. 64)
Vi fick spickeskinka och ett ägg och ett halvstop öl. (Öjerskog, s. 68)
Exempel 45. Pint
We would have bread-and-butter, and a pint of tea… (Waters, s. 470)
Vi skulle få smör och bröd och en mugg te... (Öjerskog, s. 468)

Cup är ett amerikanskt volymmått enligt Oxford Advanced Learner’s
Dictionary och det är därför inte troligt att det handlar om något annat än
föremålet cup i källtexten. I exempel 44 översätts cup med halvstop och här
är det problematiskt att avgöra om det är föremålet eller volymenheten halvstop som avses. Jag har inte excerperat denna förekomst, men den är ändå av
intresse att nämna här, eftersom det är ett exempel på hur Öjerskog har förstärkt det ålderdomliga i enlighet med källtextens anda. Exempel 44 liknar
exempel 45 och i detta exempel förekommer det en volymenhet i källtexten
som har generaliserats till mugg måltexten. Här kan det vara ett fall där
Öjerskog har varit läsartillvänd och anpassat till svenska förhållanden, där en
pint te skulle anses vara en mycket stor mängd te.
I Stjernfelts översättning av Olive Kitteridge förekommer mått- och viktenheter 19 gånger. Mile/miles utgör 13 av dessa fall. Resten av förekomsterna består av inch, ounce och feet, en temperaturangivelse och en klädstorlek. I Olive Kitteridge räknar man, som ofta brukligt är i USA, avstånd mellan orter i hur lång tid det tar att köra mellan dem och dessa avståndsangivelser finns inte inräknade i tabell 25. Stjernfelt har vid alla dessa tillfällen
använt en direkt översättning och beskrivit hur många timers kørsel væk
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något befinner sig. Stjernfelt har också direktöversatt alla klockslag och har
inte gjort om klockslagen till 24-timmarsklocka. När tidpunkten är four
o’clock i källtexten blir den helt enkelt klokken fire i måltexten. Inte heller
dessa klockslag är excerperade.
Liksom i L’élégance du hérisson är den kulturella ersättningen den vanligaste strategin hos Stjernfelt för att översätta mått- och viktenheter. Stjernfelts kulturella ersättningar består både av faktamässigt korrekta ersättningar
och sådana ersättningar där måtten är mer eller mindre generaliserade. Ett
exempel på det senare gäller romanfiguren Julie. Hon är i en passage klädd i
en bröllopsklänning med ett släp flowing behind her six feet long (s. 187),
vilket översätts med att hon har släpet flagrende flere meter bag hende (s.
262). Feet har i det här exemplet översatts med meter, vilket är en kulturell
ersättning, men släpets längd är mindre specificerat i måltexten. Det rör sig
alltså om strategier i kombination där Stjernfelt både ersätter och generaliserar källtextens längdenhet. Släpet blir dessutom en del längre i måltexten,
eftersom det måste vara minst två meter och därmed längre än six feet. I
exemplet ovan är det dock inte släpets exakta längd som är intressant för
romanens handling, utan att det är långt.
Vid ett antal andra kulturella ersättningar har Stjernfelt vinnlagt sig om att
avstånden skall vara mer exakta:
Exempel 46. .22 caliber, mile och inch
He knew that a .22 caliber bullet could travel for one mile, go through nine inches of
ordinary board. (Strout, s. 39)
Han vidste at en kaliber .22 havde en skudvidde på halvanden kilometer. Den kunne
skyde gennem 20 centimeter tykke plader. (Stjernfelt, s. 58)

I exempel 46 är exaktheten mer precis än vad den var i exemplet med brudslöjan. En och en halv kilometer är något kortare än en engelsk mil, men
ändå ganska exakt. När det gäller tjockleken på trävirket som kulan kan
tränga igenom är angivelsen än mer exakt, eftersom det visar hur läkaren
Kevin Coulson med ett ballistiskt resonemang har reflekterat över olika metoder att begå självmord. Exempel 46 ovan är också intressant på grund av
kalibern på pistolskottet. Jag har valt att excerpera .22 caliber och jag har
kategoriserat det som en målspråksanpassad överföring.
Ur texten har jag också excerperat Olives skostorlek när denna har gjorts
om till europeisk storlek samt en förekomst av en temperaturangivelse som
har gjorts om till Celsius. Det bör påpekas att själva termerna ”Fahrenheit”
eller ”U.S. size” inte förekommer i källtexten, men faktumet att de är kulturellt ersatta visar att de antagligen har bedömts utgöra ett hinder för läsarnas
förståelse. I källtexten har Olive en size ten shoe (s. 210) och i måltexten har
hon størrelse 41 (s. 292). I källtexten visar termometern minus three degrees
och i måltexten är det minus 19 grader. Även dessa två exempel vittnar om
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hur Stjernfelt genom acceptansinriktade översättningsstrategier underlättar
för läsaren.
Kulturell ersättning är den vanligaste översättningsstrategin hos Stjernfelt
för att översätta mått- och viktenheter. Hon använder också en en utelämning
när hon översätter the first-mile-marker granite bench (s. 264) med endast
bænken (s. 358). Hon lämnar aldrig läsaren i sticket, utan ser till att anpassa
mått- och viktenheterna i måltexten så att läsaren förstår, en strategi som hon
under intervjun också påstod sig använda. Man kan alltså se en tydlig acceptansinriktning hos Stjernfelt när det gäller mått- och viktenheter.
Den vanligaste översättningsstrategin för att återge främmande mått- och
viktenheter är den kulturella ersättningen hos alla tre översättarna. Denna
strategi var också vanlig för samma typ av element i L’élégance du hérisson.
I de flesta fall ersätts de angloamerikanska måtten med en SI-enhet, en enhet
som är betydligt mer känd för de skandinaviska läsarna än vad de angloamerikanska måtten är. Jensen är den översättaren som är mest konsekvent i sina
strategier och han använder i stort sett enbart kulturell ersättning. Stjernfelt
är den enda av översättarna som använder sig av den mest extrema formen
av översättning, nämligen utelämningen. Hon gör annars såsom hon påstod
sig göra under intervjun, d.v.s. hon lämnar aldrig läsarna i sticket, utan ser
till att de förstår måttsangivelserna, antingen genom kulturella ersättningar
eller genom ersättning-parafraser. Öjerskogs adekvansinriktade strategier
överväger, men fördelar sig mycket jämnt. I detta kapitel är Jensen och
Stjernfelt mer acceptansinriktade än Öjerskog och hon utgör i detta fall en av
extremerna och är den mest adekvansinriktade av de tre på adekvans–
acceptansskalan.

Adekvans
←
Öjerskog

Jensen

Acceptans
→
Stjernfelt

7.4 Litteratur och musik
I det angloamerikanska textmaterialet är det främst i Gilead som det förekommer inslag av intertextualitet i form av citat och referenser till andra
litterära verk. Det inträffar också vid några tillfällen i Olive Kitteridge. Kategorin är dock betydligt ovanligare i Fingersmith.
Gilead utspelar sig som sagt i kongregationalistiska sammanhang och
boken är rik på bibelcitat och allusioner från denna sfär. Jag har undersökt
alla dessa bibelcitat i Bible Hub.154 På denna webbplats är det möjligt att söka
på nyckelord och på så vis få fram de olika citaten såsom de har formulerats
154

Se ˂http://biblehub.com/˃ [Tillgänglig 2015-11-09].
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i flera olika engelskspråkiga bibelutgåvor. Vid denna sökning har det vid ett
flertal tillfällen visat sig att Robinson har hämtat bibelcitat från olika bibelöversättningar. Vid upprepade tillfällen har det också visat sig att det citat
som återges i romanen inte finns ordagrant i någon av bibelöversättningarna
på Bible Hub. Detta är speciellt vanligt när ett bibelcitat återges i dialog och
det då är logiskt att personen som talar inte kan återge citaten ordagrant. De
flesta av bibelorden som Robinson använder tycks vara hämtade ur American Standard Version, medan samtliga av de uppenbara bibelcitaten i den
norska översättningen är hämtade ur bibelöversättningarna från 1978 och
1985 – detta trots att romanen utspelar sig 1954 och denna norska översättning då inte fanns.
Förutom uppenbara bibelcitat i Gilead förekommer även mer subtila referenser från Bibeln som är svåra att upptäcka och där författaren möjligtvis
ser det som en bonus om läsaren uppfattar allusionen som ligger bakom en
formulering. Ett sådant exempel förekommer på sidan 21 i källtexten:
Exempel 47. Bibelallusion – a balm for loneliness
I don’t know why solitude would be a balm for loneliness […] (Robinson, s. 21)
Jeg vet ikke hvorfor det å være alene lindret ensomheten […] (Jensen, s. 23)

I exempel 47 använder John Ames antagligen ordet balm, eftersom det i
Jeremia 8:22 står ”Is there no balm in Gilead?”. I den norska bibelöversättningen står det ”Finnes det ikke balsam i Gilead?”. I den norska måltexten
har Jensen valt en mer parafraserande översättning än att använda den officiella ekvivalenten och det är möjligt att hypotetisera om att bibelorden från
Jeremia är betydligt mer välkända för invånarna i den israeliska stadens
namne, och kanske även för de amerikanska läsarna av källtexten, än för de
norska måltextläsarna. Man skulle kunna säga att formuleringen i källtexten
har ett större kulturellt värde i källkulturen än i målkulturen. Här har vi ett
exempel på en passage i måltexten där den norske översättaren väljer en
acceptansinriktad strategi.
Ibland undviker Jensen att hämta citatet från Bibeln utan gör en egen
översättning eller, som i exempel 48 nedan, använder ett annat passande
bibelord.
Exempel 48. Bibelcitat
‘The light of the eyes rejoiceth the heart.’ (Robinson, s. 60)
«Lyset er en fryd for øyet.» (Jensen, s. 60)

Det amerikanska bibelordet i exempel 48 tycks Robinson ha hämtat från
Ordspråksboken 15:30 i American Revised Version, medan måltextens citat
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är hämtat från Predikaren 11:7.155 I passagen där citatet i exempel 50 förekommer resonerar Ames över hur mycket han tycker om uttrycket twinkling
of an eye, vilket Jensen översätter med et blunk. Ames tycker att det värmer
hans hjärta när han ser ljusglimten i människors ögon när de slås av charmen
med något och det är detta som får honom att citera Bibeln. I Jensens översättning tonas detta ner något genom att han inte använder den officiella
ekvivalenten, men läsaren hålls fortfarande kvar i ljusmetaforernas sfär.
Förutom att ägna sig åt att citera Bibeln sjunger man i Gilead också vid
en del tillfällen psalmer och läsarsånger. I en passage rör det sig om When I
Survey The Wondrous Cross och här använder Jensen den officiella ekvivalenten, nämligen titeln på den norska översättningen, Når krossen underfull
eg ser.156 Enligt Norsk Salmebok översattes inte denna psalm förrän 1964,
men läsarna av måltexten förstår ändå mycket väl att romanfigurerna naturligtvis inte sjunger på norska. Ett annat exempel på romangestalternas sjungande förekommer när de samlar ihop rester efter en brand:
Exempel 49. Blessed Jesus och The Old Rugged Cross
They would sing, we would all sing, ʻBlessed Jesusʼ and ‘The Old Rugged Cross,ʼ
and the wind would blow the rain in gusts and the spray would reach us where we
were. (Robinson, s. 107–108)
De sang «Velsignet vær, o Jesus Krist» og «Korset vil jeg aldri svike», vi sang alle
med, vinden blåste regnet av gårde i kast, og spruten nådde oss der vi lå. (Jensen, s.
103)

När det gäller Blessed Jesus finns det många psalmer med denna titel som
kan avses157 och här har Jensen arbetat efter principen att ta en norsk psalm
som har i stort sett samma titel. Det är dock inte denna psalm som avses i
källtexten. Den norska psalmen skrevs av Petter Dass och denna författare
återfinns inte i den amerikanska psalmdatabasen Hymnary.org.158 Jensen har
i exempel 49 valt att översätta The Old Rugged Cross med Korset vil jeg
aldri svike, skriven av dansken H. A. Brorson och som inte tycks finnas
översatt till engelska och därmed inte är samma psalm som de sjunger i källtexten.159 The Old Rugged Cross finns översatt till norska där den benämns
både På en høyde langt borte och Det gamle ærværdige kors. Här är det värt
att notera att Jensen har främmandegjort texten mer för läsaren än om han
hade tagit den norska översättningen av The Old Rugged Cross.
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Den norska motsvarigheten till formuleringen i Ordspråksboken 15:30 är ”Lysende øyne
skaper glade sinn”.
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Mobilversionen av Norsk Salmebok [Tillgänglig 2016-02-14].
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Se ˂http://www.hymnary.org/texts?qu=textName:"blessed%20jesus"˃ [Tillgänglig 201602-14].
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Se ˂http://www.hymnary.org/people?qu=personName:petter%20dass˃ [Tillgänglig 201602-14].
159
Se ˂http://www.hymnary.org/person/Brorson_HA˃ [Tillgänglig 2016-02-14].
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Förutom religiösa referenser nämns också andra litterära verk i romanen.
John Ames kämpar en del med relationen till sin gudson Jack Boughton och
i samband med ett resonemang om deras relation berör John Ames ämnet
religion och skepticism. Han nämner att en del yngre medlemmar i hans
församling har kommit hem med exemplar av skepticistiska verk:
Exempel 50. La Nausée och L’immoraliste
Young people from my own flock have come home with a copy of La Nausée or
L’immoraliste, flummoxed by the possibility of unbelief, when I must have told them
a thousand times that unbelief is possible (Robinson, s. 202).
Unge mennesker fra min egen hjord er kommet hjem med et eksemplar av Kvalmen
eller L’immoraliste, helt perplekse over muligheten til ikke å tro, mens jeg må ha
fortalt dem tusen ganger at det er mulig ikke å tro (Jensen, s. 192).

La Nausée finns översatt till engelska, men Robinson har valt att använda
den franska titeln, säkerligen på grund av att verket inte fanns översatt till
engelska vid den tidpunkt som Ames refererar till i exempel 50. I måltexten
har Jensen dock valt att ta den norska titeln och därmed underlättar han
också för måltextläsarna. Enligt Nasjonalbibliotekets katalog verkar det som
om romanen inte gavs ut översatt i Norge förrän 1964,160 vilket är efter att
Ames skrev sitt brev till sonen, men här kan det återigen nämnas att läsarna
vet att romanfigurerna i fråga inte läste på norska. När det gäller den andra
boken som nämns i exempel 50, L’immoraliste, har Robinson återigen använt den franska titeln. Verket gavs ut översatt i Norge som Den umoralske
1985,161 men här har Jensen valt den franska titeln, vilket är ett betydligt mer
adekvansinriktat val än det han gjorde vid La Nausée.
I kategorin litteratur och musik förekommer romanens enda fotnot. I
denna anger Jensen att han använt Per Lønnings översättning av några rader
av Isaac Watts. Att det finns en fotnot endast på denna plats betyder med stor
säkerhet att de övriga ställen i romanen där litteratur citeras, med undantag
av flera av bibelcitaten, är Jensens egna översättningar. Vid ett senare tillfälle i boken citeras t.ex. Isaac Watts igen och då finns ingen hänvisning till
en tidigare norsk översättning.
När det gäller musik och litteratur går det att konstatera att Jensen anpassar sig en hel del till läsaren. ”Bokstavstrogenheten” till Bibeln är överhuvudtaget lägre än i Robinsons källtext och hans strategi att använda en nyare
bibelöversättning kan tolkas som en läsaranpassning. Jag menar också att det
kulturella värdet hos de religiösa referenserna i romanen kan vara högre i
källkulturen än i målkulturen.
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Se ˂http://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title:"Kvalmen"&page=0˃ [Tillgänglig
2016-02-14].
161
Se ˂http://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title:"Den umoralske :
roman"&page=0˃ [Tillgänglig 2016-02-14].
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Efter att ha analyserat översättningen av ett antal litterära och musikaliska
referenser i Gilead går jag nedan vidare med att studera kategorin i Fingersmith. I denna bok är sådana referenser ovanliga. De flesta citat som förekommer är hämtade ur Christopher Lillys eller Mr Hawtreys pornografiska
romaner. Längst bak i Fingersmith har Waters skrivit att alla dessa verk som
citeras finns på riktigt och detta efterord är översatt även i Ficktjuven. Dessa
verk är dock så okända och perifera att de med all säkerhet inte finns översatta till svenska och de översatta citaten i Ficktjuven är alltså med stor säkerhet Öjerskogs egna.162
Förutom de pornografiska romanerna förekommer ett fåtal andra referenser. I början av romanen är Sue som liten flicka närvarande vid ett uppförande av Oliver Twist och där nämns figurerna Nancy och Bill Sykes, som
har samma namn i källtexten som i måltexten. I Fingersmith förekommer
även ett ordagrant bibelcitat och detta har Öjerskog översatt med den exakta
formuleringen ur 1917-års bibelöversättning, vilket är en anakronism och en
acceptansinriktad strategi, eftersom romanen utspelar sig 1862. Vid ett annat
tillfälle visslar Mr Ibbs en sång som heter The Tarpaulin Jacket (s. 44), som
Öjerskog har ersatt och generaliserat, men samtidigt också förklarat i och
med översättningen en gammal sjömansvals (s. 45, se även 4.1.2.4). Genom
internetsökningar163 har jag funnit att det handlar om just en sjömansvisa och
det är mycket troligt att Öjerskog har gått tillväga på samma sätt för att ta
reda på detta.
Vid ett tillfälle beskriver Sue Mauds ögon som kolsvarta: Black like Polly
Perkins’s, as the pips in a pear (s. 86). Detta har Öjerskog översatt med
Svarta som pepparkornsögon, svarta som päronkärnor (s. 88). Enligt Wikipedia164 är Pretty Polly Perkins of Paddington Green en sång från 1864 om
en ”milkman” och Polly Perkins. Öjerskogs översättning kan alltså kategorieras som en ersättning-parafras och en läsartillvänd strategi.
Ett annat fall av litterära referenser återfinns i en passage där Maud föreställer sig hur Gentleman gick tillväga när han hittade Sue och valde henne
för utföra svindlingsplanen. Maud vet ingenting om Sues bakgrund och tänker sig hur Gentleman gick genom Londons gator Macheath-like för att
bland Mrs Vixen, Betty Doxy, Jenny Diver och Molly Brazen så småningom
finna Suky Tawdry (s. 240), d.v.s. Sue. I måltexten går Gentleman likt stråtrövaren Macheath i The Beggar’s Opera (s. 239) bland de olika flickorna
och det är alltså tydligt att Öjerskog har gjort ett ingrepp där hon förklarar
för läsaren varifrån den litterära allusionen är hämtad. Gentleman kallar Sue
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I Waters efterord nämns titlarna på verken, men inte författarnamnen. Efter att ha gjort
googlesökningar på dessa titlar har jag kunnat ta reda på några författarnamn. När jag därefter
har sökt på dessa namn i Libris finns det ingenting som tyder på att dessa verk finns översatta
till svenska.
163
Se ˂http://www.sailorsongs.com/tarpaulin_jacket.html˃ [Tillgänglig 2015-10-29].
164
Se ˂https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Polly_Perkins_of_Paddington_Green˃ [Tillgänglig 2015-10-29].
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för Suky redan tidigare i romanen och det är oklart om han har hämtat detta
namn från the Beggar’s Opera, men helt klart är att Maud har gjort det. I
Fingersmith är det alltså tydligt att Öjerskog använder acceptansinriktade
strategier för att underlätta för läsaren. Att Öjerskog har funnit dessa litterära
referenser och gjort efterforskningar i dem vittnar om det omfattande planeringsarbete som visade sig under intervjun. Liksom i L’élégance du hérisson
låter inte Öjerskog några litterära allusioner gå henne förbi.
I Olive Kitteridge finns ett trettiotal förekomster av kategorin litteratur
och musik. I de flesta fall rör det sig om musik i form av sånger, men det
förekommer även andra litterära referenser som kan vara problematiska att
översätta. Det förekommer referenser till Shakespeare, poeten John Berryman, Freud och till och med Platon eller Aristoteles. I kolofonuppgifterna i
källtexten anges att Berrymans citat är copyrightade, men några sådana uppgifter finns inte i den danska översättningen. Eftersom det inte heller finns
några referenser som signalerar att översättningen av citaten är hämtade från
en redan existerande översättning är det troligt att de är Stjernfelts egna,
Ett annat exempel på litterära referenser återfinns i en passage där Olive
och Henry är med om en gisslandramaliknande episod. De hålls fångna på en
akutmottagning tillsammans med en läkare och en sjuksköterska. Sjuksköterskan är katolik och börjar be under dramat:
Exempel 51. Hail Mary
The nurse started saying Hail Mary’s [sic] quickly and loudly, and as far as Olive
could remember, it was after the nurse had repeated for the umpteenth time “Blessed
is the fruit of thy womb” that Olive said to her, “God, will you shut up with that
crap?” And Henry said, “Olive, stop.“. Siding with the nurse like that. (Strout, s. 120)
Sygeplejersken begyndte at bede hastigt og højlydt, og så vidt Olive erindrede, var det
efter sygeplejersken for gud ved hvilken gang havde gentaget “Ave Maria” at Olive
sagde: “Arh for pokker, så hold dog op med det ævl!” Og Henry tog sygeplejerskens
parti og sagde: “Olive, ti så stille.” (Stjernfelt, s. 169)

När det gäller exempel 51 är det tydligt att Stjernfelt har valt att vara mindre
precis än källtexten. Det märks redan i det första kapitlet att Olive och Henry
tycker att det är lite speciellt att Denise och hennes man är katoliker och att
de inte är som de. I avsnittet ovan kan man också skönja att Olive, i den ytterst pressade situationen, får ett vredesutbrott på grund av att sköterskan
upprepade gånger ber Ave Maria. Det katolska inslaget är mindre specifikt
och mer generaliserat i den danska måltexten. Stjernfelt har använt en acceptansinriktad strategi när hon skall översätta bönen till en kultur där katolicismen har en mer marginell betydelse. Stjernfelt generaliserar Hail Mary’s
till att sköterskan börjar at bede och blessed is the fruit of thy womb har helt
enkelt ersatts med det betydligt mer kända Ave Maria. Här har Stjernfelt
också använt det mer kända latinska uttrycket istället för det danska. Henry
tillrättavisar Olive för hennes beteende och då svarar Olive att You're the one
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who can’t stand these Hail-Mary Catholics! (s. 121), vilket översätts med
Det er jo dig der ikke kan holde de Ave Maria-katolikker ud! (s. 170). I detta
fall har Stjernfelt valt att fortsätta på Ave Maria-temat.
I Olive Kitteridge förekommer flera kända sånger av populärmusikalisk
karaktär, såsom Good Night Irene (s. 51), Bridge Over Troubled Water (s.
53) och Fools Rush In (s. 87) och Stjernfelt överför samtliga av dessa. Dessa
sånger är lika kända i Skandinavien i sin engelskspråkiga språkdräkt. Även
julsångerna O Come All Ye Faithful (s. 57) och textraden Fall on your knees,
O hear the angels voices (s. 53) ur O, Holy Night överför hon och detta är en
adekvansinriktning som signalerar att romanen utspelar sig i en engelskspråkig miljö. Internetsökningar som jag har gjort tyder på att O Holy Night inte
finns översatt till danska och här har Stjernfelt alltså inte haft möjligheten att
använda en officiell ekvivalent. När det gäller O Come All Ye Faithful finns
däremot en officiell ekvivalent, men Stjernfelt håller fast vid adekvansinriktningen.165 Stjernfelt sade under intervjun att hon inte översätter kända
sånger (se 5.3) och strategierna ovan ligger i linje med denna utsaga. Dock
förekommer det en passage där hon har valt en annan, något mer acceptansinriktad strategi, men då har vi förflyttat oss bort från det populärmusikaliska. Det rör sig i detta fall om ett parti där Henry Kitteridge är i kyrkan och
sjunger Martin Luthers A mighty fortress is our God (a bulwark never
failing) (s. 27), vilket översätts med den officiella ekvivalenten Vor Gud han
er så fast en borg (s. 41). Till skillnad från de överförda sångerna ovan har
psalmtexten i detta fall en större betydelse för handlingen. När Henry
sjunger blir han hopeful and deeply sad av texten och av att lyssna till de
andra som sjunger. I detta fall har Stjernfelt alltså använt en officiell ekvivalent där även de läsare som inte kan engelska förstår varför Henry påverkas
känslomässigt. I fallet med O Holy Night däremot har inte sångtexten någon
betydelse för handlingen. Det rör sig istället om en instrumental version av
sången och pianospelerskan Angela O’Meara kommenterar endast för sig
själv var i sången hon befinner sig.
I Olive Kitteridge sjungs också frälsningsarméns sång Onward, Christian
Soldiers (s. 144) och denna översätts med den danska officiella ekvivalenten
Fremad Kristi Stridsmænd (s. 201). I det här fallet handlar det om att Olive
tycker att Louise är märklig som efter en jullunch en gång blev så berusad att
hon högt sjöng sången i gymnastiksalen. På grund av situationens absurditet
är det även i detta fall viktigt att läsaren förstår vad Louise sjöng och Stjernfelt använder då den officiella ekvivalenten. När det gäller sångerna i Olive
Kitteridge förefaller det alltså som att Stjernfelt översätter populärmusikaliska sånger med överföringar, medan hon använder officiella ekvivalenter
vid sånger där texten har betydelse för handlingen, i det här fallet religiösa
sånger. Under intervjun sade Stjernfelt att hon inte översatte kända sånger,
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Se ˂http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/112˃ [Tillgänglig 2016-02-14].
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men att detta kunde ske om de var mindre kända. Exemplen ovan ligger i
linje med denna utsaga.
Ett sista exempel ur kategorin litteratur och musik i Olive Kitteridge
handlar om en referens till ett rockband och deras följare:
Exempel 52. The Grateful Dead
Tim met her when he was driving around the country following some band. I guess
people just follow this band around, Fish or Pish. Something. Remember Kevin talking about Dead Heads, people who followed around that mess—what were they
called? The Grateful Dead? I always found that offensive.” “He died,” said Harmon.
“That fat fellow Jerry of that band.”
“Well, I hope he died gratefully,” Bonnie said. (Strout, s. 89)
Tim mødte hende da han kørte rundt i landet i hælene på et eller andet band. Sådan et
band som folk åbenbart følger, Fish eller Pish. Kan du huske Kevin talte om Dead
Heads, folk som fulgte de der bøller – hvad var det nu de hed? The Grateful Dead?
Jeg syntes altid det var afskyeligt.”
“Han døde,” sagde Harmon. “Ham den der tykke Jerry-fyr fra bandet.”
“Nå, jeg håber han fik en ‘gratefulʼ død,” sagde Bonnie. (Stjernfelt, s. 125–126)

I exempel 52 förekommer namnet på två rockgrupper, nämligen Fish/Pish
och Grateful Dead. Harmon är berättare i kapitlet och han är inte säker på
rockgruppens (Phish) namn och tror att det är Fish eller Pish. Här har Stjernfelt valt en mycket adekvansinriktad översättning och lämnat åt läsaren att ta
reda på om bandet är fiktivt eller om det finns i verkligheten, och vad dess
namn i så fall är. Även när det gäller Dead Heads och The Grateful Dead har
Stjernfelt valt samma strategi och läsaren får lista ut varför Harmon tycker
att det var afskyeligt – om det var på grund av musiken, eller på grund av
gruppens namn. Även Bonnies kommentar om Jerrys död är översatt adekvansinriktat med en markerad överföring. Liksom i fallet med populärmusiken ovan har Stjernfelt än en gång valt mycket adekvansinriktade översättningar där hon förlitar sig på läsarnas engelskkunskaper. Stjernfelts strategival i exempel 52 motsäger alltså till viss del hennes utsaga i intervjun om
att vara en målspråksinriktad översättare.
I delkapitel 7.4 ovan har jag studerat översättarnas strategier vid översättning av litterära och musikaliska referenser. Översättarna visar sig vara lyhörda för romanens karaktär och den typ av litterära referenser som återfinns
i källtexten. Jensen översätter bibelallusioner, Öjerskog är vaken för referenserna till gamla sjömansvisor och operor och Stjernfelt fångar romanens
karaktär genom att överföra populärmusikaliska sånger och använda officiella ekvivalenter för psalmer. Vid flera tillfällen liknar översättarnas val av
strategier dem i L’élégance du hérisson.
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7.5 Utbildning
Kulturspecifika element förknippade med utbildning förekommer i stort sett
inte i Fingersmith. Däremot återfinns kategorin vid några tillfällen i det amerikanska materialet. John Ames är till exempel utbildad pastor och hans bror
doktorerade vid ett tyskt universitet. Olive Kitteridge har i sin tur gått på
college och hennes sondotter är doktor och läkare.
Det kulturspecifika elementet college förekommer vid ett antal tillfällen i
Gilead. I början av boken översätts college med universitetet, vilket jag kategoriserar som en direkt översättning. Senare i romanen blir college ersatt
med videregående (’gymnasiet’) vid fyra tillfällen, varav exempel 53 är ett:
Exempel 53. College
In any case, Edward left home at sixteen to go college. He finished at nineteen with a
degree in ancient languages […] (Robinson, s. 28)
I alle fall reiste Edward hjemmefra da han var 16, for å gå på videregående. Han avsluttet med eksamen i klassiske språk da han var 19 […] (Jensen, s. 30).

Strategin att ersätta college med videregående menar jag är ett exempel på
en kulturell ersättning, eftersom Edward är 16 år när han börjar på college
och tar sin examen redan som 19-åring. Denna ålder motsvarar snarare gymnasietiden i Norge än högskoletiden. Det är därför inte speciellt förvånande
att Jensen översätter college med videregående. Det är inte heller förvånande
att college senare i romanen har en tendens att generaliseras och ersättas med
något annat, eftersom det är en aning osäkert vilken utbildningsnivå det
egentligen är som åsyftas: while he was still in college (s. 177) blir till mens
han fortsatt studerte (s. 170) och with his college airs (s. 178) blir till med
studentmanerene sine (s. 170). När Ames beskriver sin egen skolgång och
där high school och college nämns i samma mening använder Jensen emellertid direkt översättning: I was a fairly decent pitcher in high school and
college (s. 55) till Jeg var en forholdsvis brukbar kaster på videregående og
universitetet (s. 54).
En stor del av Gilead handlar om hur John Ames berättar om sin farfar
och hans gelikar. Farfadern var, liksom Ames, pastor och även han hade en
utbildning. Ames talar vid ett tillfälle om Lane and Oberlin där farfadern och
hans kamrater hade gått:
Exempel 54. Lane and Oberlin
They had been to Lane and Oberlin, and they knew their Hebrew and their Greek and
their Locke and their Milton. Some of them even set up a nice little college in Tabor.
(Robinson, s. 57)
De hadde gått på Lane- og Oberlin-seminarene, de kunne sin hebraisk og sin gresk,
sin Locke og sin Milton. Noen av dem opprettet til og med en fin, liten høyskole i
Tabor. (Jensen, s. 56)
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Generellt i romanen använder Ames seminary för att beteckna den utbildningsinstitution där männen fick sin teologiska utbildning, men i exempel 54
ovan nämns det inte att Lane och Oberlin är seminarier för teologisk utbildning, utan endast att några av hans föregångare hade gått där. Exempel 54
representerar alltså en passage där Jensen har bedrivit efterforskningsarbete
och specificerar vad Lane och Oberlin är. Om exempel 54 ovan kan det
också nämnas att college är direktöversatt till høyskole. Överhuvudtaget är
exempel 54 mycket källtextnära översatt med undantag av den tidigare
nämnda specificeringen.
Jensens strategier för att översätta kulturspecifika element förknippade
med utbildning tyder på en noggrann översättarinsats där han har generaliserat för att undvika att specificera vilken nivå av utbildning det egentligen
rör sig om. Här är det alltså acceptansinriktade strategier som används.
I Fingersmith nämns någon typ av utbildningsinstitution endast två
gånger och då utgör förekomsterna inte några problematiska partier. We
called him Gentleman, because he really was a gent – had been, he said, to a
real gent’s school (s. 21) är den första förekomsten av kategorin och den
översätts som Vi kallade honom Gentleman, därför att han faktiskt var en
tvättäkta sådan och påstod sig ha gått i en riktig herrskapsskola (s. 26).
Huruvida Gentleman har gått på en finare skola eller inte är det ingen som
vet, men Öjerskog fångar Sues röst när hon översätter med en formulering
som speglar källtextens stil och formulering. Den andra och sista förekomsten av utbildning är när doktor Christie menar att inrättandet av women’s
colleges (s. 300) mer eller mindre är en fara för mänsklighetens framtid och
Öjerskog översätter detta med flickläroverk (s. 300). Eftersom kategorin är
så ovanlig i Fingersmith går det inte att dra några större slutsatser om
Öjerskogs strategier utifrån detta kapitel.
I Olive Kitteridge förekommer university 10 gånger och college 11
gånger. De flesta gånger översätts både college och university med universitetet, vilket jag kallar en direkt översättning. Vid tre tillfällen förekommer
dock andra översättningsstrategier. Den mest extrema av dessa är när ett
textparti där college ingår helt utelämnas ur måltexten. Detta inträffar i en
passage där Olive besöker Louise, som berättar att det har gått mycket bättre
för hennes dotter än för sonen:
Exempel 55. College – knowledge
Louise leaned forward, both hands on her lap. She tilted her head back and forth and
chanted softly, “Boys go to Jupiter to get more stupider, girls go to college to get
more knowledge.” She laughed her soft laugh, and sat back. (Strout, s. 153)
Louise lænede sig frem, begge hendes hænder lå i skødet. Hun nikkede, lo sin bløde
latter og lænede sig tilbage igen. (Stjernfelt, s. 214)

Det är svårt att ha några uppfattningar om varför meningen i exempel 55 är
utelämnad, men det rör sig antagligen inte om att college skulle vara ett
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svåröversatt kulturspecifikt element. Det är förmodligen mer troligt att det
har varit problematiskt att behålla rimmet och det normavvikande språkbruket. Å andra sidan är Louises formulering i 55 ovan ett exempel på de
charmiga underfundigheter som Stjernfelt efterlyser i de romaner hon översätter och exempel 55 är därför troligen ett fall av översättarbrådska. Utelämningen är den mest extrema formen av acceptansinriktning enligt Pedersens
taxonomi, men utelämningen i exempel 55 påverkar inte romanens handling
i någon större utsträckning.
Olive är en pensionerad matematiklärare och en obestämbar berättarröst
talar vid några tillfällen om hennes universitetstid och hur det gick för henne
där. Vid ett av dessa tillfällen översätts college med en lägre utbildningsinstitution.
Exempel 56. Magna cum laude och college
Pleasure is the absence of pain, according to Aristotle. Or Plato. One of them. Olive
had graduated magna cum laude from college. […] Pauline had actually said something about magna cum laude girls being plain and not having much fun…. (Strout, s.
109)
Lykke er fravær av smerte, ifølge Aristoteles. Eller Platon. En af dem.
Olive havde taget sin afgangseksamen fra gymnasiet med topkarakterer [...]
Pauline havde sågar sagt noget om at de flittige og dygtige piger var kedelige …
(Stjernfelt, s. 154)

College i exempel 52 har av någon anledning ändrats till gymnasiet i måltexten och det handlar alltså om en ersättning där Olives utbildningsnivå har
blivit lägre än i källtexten, men hennes betyg har behållits, eller till och med
blivit ännu högre. Att översätta magna cum laude är naturligtvis problematiskt och Stjernfelt har valt en generalisering där hon samtidigt förklarat att
det är ett mycket bra betyg. När magna cum laude förekommer andra gången
i citatet har det ersatts med ordparet flittige og dygtige. I exempel 56 visar
det sig att kursiveringen i citatet är borttagen och att styckeindelningen skiljer sig från källtextens. Den här avhandlingen handlar främst om kulturspecifika element, men under studiens gång har det visat sig att avvikelser från
källtextens styckeindelning är vanliga i de danska måltexterna. Det förekommer även några större avvikelser i Gilead, men knappt några i de övriga
verken.
I delkapitel 7.5 behandlades kategorin utbildning i det angloamerikanska
materialet, eller snarare i det amerikanska materialet, eftersom kategorin
knappt förekommer i Fingersmith. Analysen visar att Jensen generaliserar
när det i källtexten är något oklart vilken utbildningsinstitution som egentligen avses. Det visar sig att Stjernfelt vid översättningen av college och university i nästan samtliga fall använder direkt översättning. Vid två tillfällen
använder hon dock mer acceptansinriktade strategier, såsom utelämning och
ersättning.
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7.6 Namn
I delkapitel 7.6 behandlar jag slutligen olika typer av namn i det angloamerikanska materialet. Samtliga underkategorier av namn förekommer i
Olive Kitteridge. I Gilead finns inga öknamn eller smeknamn och i Fingersmith förekommer det knappt några kommersiella namn.
Föga överraskande behålls alla personnamn i Gilead och detta är en strategi som känns igen från L’élégance du hérisson. Ames refererar vid ett antal
tillfällen till några kända historiska personer och då kan det förekomma
andra strategier än överföringar. I Gilead förekommer de bibliska personerna
Balaam (s. 76), John the Baptist (s. 36), Paul the Apostle (s. 97), John the
Divine (s. 97), Sennacherib (s. 48), och Ishmael (s. 135) med flera och här
har Jensen i samtliga fall valt de officiella ekvivalenterna Bileam (s. 75),
Johannes Døperen (s. 37), apostelen Paulus (s. 94), apostelen Johannes (s.
94), Sankerib (s. 47) och Ismael (s. 129).
I Gilead återfinns även ett antal djurnamn och Soapy är det namn som figurerar flest gånger. Namnet förekommer 16 gånger i källtexten och vid alla
dessa tillfällen överförs det till måltexten. Soapys namn kommenteras även i
en episod. John Ames fru hade helst velat döpa katten Soapy till Feuerbach,
men sonen insisterade på att det skulle vara Soapy. Feuerbachs namn och
teorier återkommer flera gånger i Gilead och då använder Jensen adekvansinriktade strategier. Namnet och teorierna är troligen lika kända eller okända
för både källtextläsare som måltextläsare och här finns det alltså ingen anledning för översättaren att agera acceptansinriktat och förklara Feuerbachs
teorier för läsaren. Jensen nämnde i intervjun att han ville att måltextläsarna
skulle få samma upplevelse av texten som källtextläsarna och i fallet ovan är
det alltså en adekvansinriktning som kan ge detta resultat.
I samband med passagen i romanen där Soapys namn behandlas, reflekterar Ames över Feuerbachs teorier och hur katten, liksom de flesta människor,
skulle förhålla sig i en ideologisk krissituation.
Exempel 57. Manhattan Project
Soapy might be a victim of ideological conflict right along with the rest of us, if
things get out of hand. She would no doubt make some feline appraisal of the situation, which would have nothing to do with the Dictatorship of the Proletariat or the
Manhattan Project. The inadequacy of her concepts would have nothing to do with the
reality of the situation. (Robinson, s. 163)
Soapy kunne kanskje bli et offer for ideologisk konflikt, sammen med resten av oss,
hvis tingene kom ut av kontroll. Hun ville utvilsomt foreta en eller annen kattevurdering av situasjonen, og den ville ikke ha noe med proletariatets diktatur eller Manhattan-prosjektet å gjøre. Hennes begrepers utilstrekkelighet ville ikke ha noe med
situasjonens realitet å gjøre. (Jensen, s. 155)

I exempel 57 väljer Jensen en mycket adekvansinriktad översättningsstrategi
för hela textpartiet om Feuerbach och hur Soapy skulle göra en egen katte225

vurdering av situationen. I texten förekommer the Dictatorship of the Proletariat, vilket är ett kulturspecifikt element förknippat med det kulturspecifika
elementet litteratur och som har en låg grad av främmandeskap. Det är inte
specifikt för målspråkskulturen och översätts föga förvånande med den officiella ekvivalenten proletariatets diktatur, som myntades i de norska översättningarna av Marx’ skrifter. När det gäller the Manhattan Project är graden av främmandeskap mycket högre och Jensen väljer även här att göra en
direkt översättning där det geografiska namnet Manhattan överförs och project direktöversätts till prosjekt och ett bindestreck läggs till enligt målspråkets regler. The Manhattan Project är troligen mycket mer välbekant för
läsarna av källtexten än för läsarna av måltexten. Det finns dock en stor
chans att läsarna i det mer perifera Norge uppfattar vilket fenomen det handlar om, eftersom det kommer från en hypercentral kultur. Det är också troligt
att atombombsforskningsprojektet är mer känt bland de äldre läsarna än
bland de yngre.
Djurnamn återfinns även när John Ames berättar om en episod från sin
barndom. Han drar sig till minnes hur han och hans vänner vid ett tillfälle
lekte dop och döpte ett antal katter i ett vattendrag. Den här gången är det
dock inte Soapy som står i centrum, utan några av hennes förfäder. Ames
berättar hur hans tidigare fru tog en av de nyligen döpta katterna som husdjur
och hur hon namngav den Sparkle istället för Sprinkle som en av hennes
vänner föreslog:
Exempel 58. Sprinkle
She called her cat Sparkle, for the white patch on its forehead […] One of the boys
said she should have named it Sprinkle. He was a Baptist, a firm believer in total immersion, which those cats should have been grateful I was not. (Robinson, s. 26)
Hun kalte katten sin Sparkle, på grunn av den hvite flekken i pannen […] En av guttene sa at hun skulle ha kalt den Sprinkle. Han var baptist og trodde fullt og fast på å
bli dukket helt under, noe kattene bør være takknemlige for at jeg ikke gjorde. (Jensen, s. 27–28)

I exempel 58 är kattnamnen intressanta, eftersom de är metaspråkliga kommentarer och på så vis utgör krispunkter. Jensen använder en överföring av
namnen. Det betyder att en läsare utan kunskaper i källspråket inte fullt ut
förstår texten, men att Jensen gör precis det han sade sig göra i intervjun,
nämligen att först och främst vara författaren trogen. Det är också troligt att
de flesta läsarna har tillräckliga kunskaper i engelska för att förstå varför
katten fick det namnet den fick. När det gäller översättningen av Sprinkle är
det troligt att detta element har en högre grad av främmandeskap än Sparkle,
eftersom det kräver att läsaren besitter viss teologisk kunskap gällande baptister.
Beträffande kommersiella namn förekommer det elva unika sådana i Gilead och man kan skönja en struktur i hur Jensen har översatt dem. De kom226

mersiella namnen som har att göra med mekanik, nämligen namn på fordon
eller vapen, är översatta med någon typ av adekvansinriktad strategi, medan
de som har att göra med mat eller hemmet är översatta med acceptansinriktade strategier. Jensen behåller namn såsom Buick (s. 170), Plymouth (s.
178), Sharps (s. 124) och Messerschmidt 107 (s. 62) och använder en officiell ekvivalent när Model T (s. 206) blir T-Ford (s. 197). När det gäller Morris chair (s. 270) → den regulerbare lenestolen (s. 255), Popsicle streaks (s.
188) → iskremstrimene (s. 180) och Cracker Jacks (s. 243) → popcorn (s.
232) översätts dessa med någon typ av acceptansinriktad strategi. De förstnämnda är säkerligen mer kända i målkulturen än de sistnämnda och Jensen
agerar därför endast acceptansinriktat vid de senare.
När det gäller geografiska namn i Gilead förekommer det, förutom Manhattan ovan, ytterligare ett tiotal sådana. Det förekommer både kända och
mindre kända namn och de flesta av dem är överförda. I några få fall har
Jensen emellertid gripit in och anpassat för läsaren. Det tydligaste exemplet
på ett sådant ingripande är den passage som i avsnitt 4.1.2.2 i den här avhandlingen användes för att exemplifiera specificering-tillägg:
Exempel 59. Andersonville
Some of the men had been in Andersonville and came back almost beyond saving.
(Robinson, s. 100)
Noen av mennene hadde vært i krigsfangeleiren i Andersonville, Camp Sumter, og
var nesten hinsides ethvert håp om redning da de kom tilbake. (Jensen, s. 96)

I exempel 59 specificeras det genom tillägget krigsfangeleiren tydligare för
läsaren varför personerna var bortom allt hopp när de kom tillbaka. Även
Camp Sumter är ett specificerande tillägg som bidrar med mer detaljerad
information än endast Andersonville, som i källtexten används för att beteckna krigsfånglägret. Specificering är en ingripande strategi, men fortfarande adekvansinriktad, och detta menar jag illustreras tydligt i exempel 59.
Andersonville finns kvar i sin ursprungliga form, samtidigt som översättaren
ger extra information. Denna information är dock inte så ingripande att översättarens närvaro märks. Informationen om Camp Sumter och krigsfangeleiren hade nämligen lika gärna kunnat finnas med även i källtexten.
Jensens översättning av namn kan sammanfattningsvis beskrivas som
mycket adekvansinriktad. I avsnittet ovan är det endast vid ett geografiskt
namn och i kommersiella namn som han har valt mer acceptansinriktade
strategier.
När det gäller översättningen av personnamnen i Fingersmith är det överföringarna som dominerar. Sue kallas till exempel både Sue, Susan, Susie
och Suky och Öjerskog överför alla dessa olika varianter till måltexten. Som
tidigare nämnts är Suky hämtat från The Beggar’s Opera och Öjerskog bevarar denna allusion genom att behålla namnet. Även smeknamnet Gentleman
överförs genomgående och detta är föga överraskande, eftersom det är ett
227

lånord som sedan länge är etablerat i svenskan. När det däremot gäller öknamnet Miss Vanity (s. 433), som Sue blir kallad av sköterskorna på dårhuset, använder Öjerskog en översättning som är betydligt mer acceptansinriktad med fröken Fåfäng (s. 432), eftersom det i det här fallet är viktigt för
läsarna att veta vad sköterskorna kallar henne. Sue blir också kallad Miss
Muffet av sköterskorna, vilket är menat som ett öknamn. Detta namn innehåller även en litterär allusion hämtad från barnramsan om Miss Muffet (s.
442), och som är svår att översätta till målspråket. Öjerskog väljer också i
detta fall en acceptansinriktad strategi och ersätter Miss Muffet med fröken
Näsvis (s. 440), vilket passar situationen och återspeglar vad sköterskorna på
dårhuset tycker om Sue.
Ordlekar och metaspråkliga kommentarer är ett klassiskt översättningsproblem och sådana fenomen förekommer i en del namn i Fingersmith. Mr
Way är hovmästare på Briar och när Gentleman i början av romanen berättar
om personerna som bor och arbetar på Briar utbrister John Vroom i en
kommentar:
Exempel 60. Mr Way
First of all there’s the steward, Mr Way—ʼ
ʻMr Way!ʼ said John with a snort. ʻDo they call him Milky?ʼ (Waters, s. 41)
Först och främst är det hovmästaren, mr Way…»
»Hovmästare?» fnös John. »Kallas han för Såsen?» (Öjerskog, s. 46)

Exempel 60 är en passage där den metaspråkliga kommentaren är påtaglig
samtidigt som engelskan och svenskan ligger så långt ifrån varandra att
Öjerskog ser sig nödgad att gripa in. Att göra en överföring i exemplet ovan
hade resulterat i en obegriplig och minst sagt poänglös ordvits. Vad
Öjerskog då gör är att hon helt enkelt ersätter ordvitsen som refererar till
Vintergatan, med en ordvits som faktiskt ligger närmare Mr Ways yrke,
nämligen en ordvits som bygger att man tänker på hovmästarsås. Öjerskog
utnyttjar alltså romanens handling för att åstadkomma en lämplig översättning där Johns ordvits behålls. Senare i romanen förekommer ett liknande
exempel, men där väljer Öjerskog en betydligt mer adekvansinriktad strategi.
I detta exempel kommenterar Sue att Mrs Cakebread är både ett märkligt
och passande namn för en kokerska:
Exempel 61. Mrs Cakebread
‘How do you do, Margaret? All right, Charles?’ (That was the knife-boy.) ‘How are
you, Mrs Cakebread?’ (That was the cook: that really was her name, it wasn’t a joke
and no-one laughed at it.) (Waters, s. 90)
»God morgon, Margaret! Hej, Charles!» (Det var kökspojken.) »Hur står det till, mrs
Cakebread?» (Det var kokerskan – hon hette faktiskt så, det var inget skämt och ingen
gjorde sig lustig över den saken.) (Öjerskog, s. 93)
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I exempel 61 översätts inte Cakebread och det förklaras heller inte vad namnet betyder på svenska. Engelskan och svenskan ligger här så nära varandra
att det inte är speciellt svårt för läsarna att förstå vad Cakebread betyder.
Andra namn i Fingersmith som är av symbolisk och metaspråklig betydelse är Belinda Bacon. Hon är en av sköterskorna på dårhuset och Sue menar att det är ett mycket olyckligt namn, eftersom hon har en typ av åkomma
som gör att hennes fingrar svullnar och ser ut som korvar. Öjerskog har valt
att kalla Nurse Bacon → Syster Bacon och eftersom bacon är ett väletablerat
lånord är det inga problem för läsaren att förstå det olyckliga i sköterskans
namn. Däremot var bacon för att beteckna köttet inte vedertaget i svenskan
på 1800-talet (se Hellquist 1948) och när bacon används för att beteckna kött
på tre andra ställen i källtexten väljer Öjerskog att översätta detta med sidfläsk (s. 165), stekfläsk (s. 358) och fläsk (ibid.), vilket säkerligen bättre reflekterar det svenska språkbruket från samma tid och samtidigt är lättförståeligt för läsarna.166 När det gäller namnet Belinda nämner Sue att hon tycker
att namnet är komiskt med tanke på hennes robusta natur. Hon nämner att
alla sköterskorna har namn av den typen och antar att deras föräldrar trodde
att de skulle växa upp och bli ballerinor. Öjerskog behåller Belinda i måltexten och menar att detta namn ger samma ballerinakonnotationer i målspråket.
I Fingersmith förekommer ytterligare en passage med namn som utgör
metaspråkliga kommentarer. När Sue skall till Briar försöker Gentleman
hitta på ett namn som skall passa henne. Han är noga med att försöka hitta
ett så vanligt namn som möjligt:
Exempel 62. Brown och Smith
[…]—ʻan untraceable name, yet one we shall remember…Brown? To match your
dress? Or—yes, why not? Let’s make it, Smith. Susan Smith.ʼ He smiled. ʻYou are to
be a sort of smith, after all. This sort, I mean.ʼ
He let his hand drop, and turned it, and crooked his middle finger; and the sign,
and the word he meant—fingersmith—being Borough code for thief, we laughed
again. (Waters, s. 39–40)
[…] »…som inte kan spåras, men som är lätt att komma ihåg…Brown? Brunt för att
matcha din klänning? Eller…ja, varför inte? Varför inte ta Smith. Susan Smith.» Han
log. »Smith som i smed. Du ska ju ägna dig åt en sorts smideri, när allt kommer omkring. Ränksmideri. Vår egen lilla tjyv- och rackarsmed.»
Han lät handen falla och vred på den och krökte långfingret. Och eftersom gesten
betydde klåfingrig eller långfingrad och betecknade ficktjuv i våra kretsar, brast vi i
skratt på nytt. (Öjerskog, s. 44)

I exempel 62 ställs Öjerskog inför en utmanande textpassage. Svårigheterna
gäller både att översätta namnen och de metaspråkliga kommentarerna och
därefter det problematiska ordet fingersmith. Den sista delen av passagen
166

I början av romanen tränas Sue att vara kammarjungfru och efter en ansträngande övning
beskriver hon sig som bacon-faced (s. 35), vilket Öjerskog översätter med intetsägande (s.
39).
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tillhör egentligen snarare kategorin yrkesbeteckningar, men jag behandlar
den här, eftersom den ingår i ett textparti som är intressant att studera i sin
helhet. I exemplets första stycke har Öjerskog kombinerat överföring, direkt
översättning och specificering. Hon har gjort en överföring av Brown och
Smith och hon har därefter direktöversatt Brown med brun och Smith med
smed i en följande specificering. När det gäller namnen Brown och Smith vet
antagligen de flesta svenska läsare att dessa är typiska engelska namn och
det är därför inga problem för Öjerskog att överföra dem. När det gäller det
andra stycket i exemplet har Öjerskog använt två ersättning-förklaringar
(klåfingrig och långfingrad) för att översätta fingersmith. Ordet fingersmith
är för övrigt ett av de problemen i översättningen av romanen som Öjerskog
i intervjun berättade att hon hade reflekterat mest över:
Marianne Öjerskog: Men jag tror att termen ”fingersmith”, som jag forskade
väldigt mycket efter, trots att de [förlaget] hade sagt att den skall heta ”ficktjuven”. Jag läste boken när jag var i England och jag visade den för alla engelsmän jag hittade och ”hur skulle du, vad är detta för något och vad betyder
det och varför heter boken så?” och ingen visste. ”Fingersmith eh, ja det är
väl…” De var inne på det här med fingerfärdig och flyhänt och lite så här och
det har ju en sexuell viktoriansk anspelning på homosexuella kvinnors smekande av varandra och så här, så det är något sådant också, men jag forskade
inte jättemycket i det i och med att det var bestämt så tog jag inte reda på något viktorianskt lexikon om sexualord på 1800-talet tyvärr, eller något
svenskt sådant då naturligtvis så det har jag inte riktigt någon term för.

Under intervjun frågade jag även hur Öjerskog resonerade angående översättningen av fingersmith och förlagets beslut att titulera romanen Ficktjuven. Jag visade henne bland annat exempel 62 ovan:
Marianne Öjerskog: Det är det här med fingrandet. Eller fingerpullandet nästan om jag får säga. För jag tror det är det som ligger där litet grand faktiskt,
men det stämde ju ändå inte för författaren har ju gjort det så fantastiskt
skickligt tycker jag, för engelsmän känner ju inte igen det. Ja det är ett gammalt ord och det är alltså någon som är händig och så där. Ja, du vet en ”fingersmed”. Ja vi kan kalla det för fingersmed. Jag tycker att det är ett fint ord
egentligen, så jag hade otroligt mycket förslag på titlar på det. Trots att titeln
redan var satt, men ja…och det var ett par sådana ställen [exempel 62]. Så jag
har ju fått tota till det här på något sätt.
Marcus Axelsson: Ja, här har du ju fått lägga till ”smith som i smed”.
Marianne Öjerskog: Ja. Lägga till och dra ifrån och det hade ju varit tacksamt
att ha det i titeln faktiskt, verkligen. För hon [författaren] har ju gjort ett sådant fint jobb. Hon har ju gjort det och det sade jag till redaktören också. Hon
hade ju bakat in det i texten så att…, men det blev det ju inte tal om förrän
samma morgon som den skulle gå i tryck och då ringde de mig när jag var i
Göteborg. Och då sade de till mig att den här titeln, den stämmer ju dåligt.
”Ja”, sade jag. ”Det sade jag till er för åtta månader sedan i oktober då när vi
talades vid.” ”Har du någon annan titel?” ”Ja”, sade jag, ”jag har hur många
som helst.
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Öjerskog berättar att det ändå blev den titel som förlaget hade bestämt, eftersom det blev för jäktigt och att hon inte hann finna de ställen i romanen
där hon hade funnit en annan översättning på fingersmith som var bättre än
ficktjuven. Förutom att utdraget ur intervjun visar Öjerskogs omfattande
planeringsfas visar den också en del av de problem som Öjerskog upplevde i
kontakten med förlaget vad gällde Fingersmith.
När det gäller kommersiella namn i Fingersmith visar det sig att det
knappt finns några förekomster alls. Detta är föga förvånande eftersom romanen utspelar sig 1864. När Maud för första gången åker till London blir
hon överväldigad av all reklam och all text som finns överallt och hon ser en
skylt med BROUGHAM & NEAT CARRIAGES (s. 308), vilket Öjerskog har
översatt med TÄCKVAGNAR & VÄLSKÖTTA ÅKDON (s. 308). Detta får
kategoriseras som en ersättning där namnet byts ut mot en förklaring av vad
fenomenet är. Det är dock tveksamt om namnet är ett varumärke eller om det
rör sig om benämningen på vagnens modell. Samma oklarhet råder när ett
bramah lock (s. 36) omtalas. Detta översätter Öjerskog adekvansinriktat med
bramahlås (s. 40). När eau-de-Cologne (s. 40) förekommer översätts det
adekvansinriktat med den målspråksanpassade överföringen eau-de-cologne
(s. 45).
Beträffande de geografiska namnen i Fingersmith har de adekvansinriktade strategierna en kraftig övervikt. Det förekommer ett sjuttiotal unika
geografiska namn och överföringarna dominerar. Detta sker föga överraskande vid alla kända geografiska namn såsom London, Jamaica och Bombay, men även i de flesta fall vid namn på mer okända kända platser såsom
Wapping (s. 11), Cremorne Gardens (s. 38), Clerkenwell (s. 11, 12) och
Tothill Fields (s. 507). Några mindre kända platser är centrala i romanen.
Detta gäller framför allt för Briar, Lant Street och the Borough, som alla
förekommer över 50 gånger. Av dessa är Lant Street och Briar fiktiva platser. Borough utelämnas vid något tillfälle och översätts en gång med slummen (s. 487), annars används för det mesta en typ av markerad överföring
där the Borough blir till The Borough i måltexten. Man kan se att Öjerskogs
strategier för att översätta geografiska namn i Ficktjuven är mer adekvansinriktade än för de geografiska namnen i L’élégance du hérisson.
När det gällde personnamnen i Fingersmith hade en del av dem en tydlig
symbolisk betydelse och detta gäller även för ortnamnet Maidenhead, som
förekommer ett antal gånger. Det är i samtliga fall utom ett översatt med en
överföring. När Mr Way läser ur the Maidenhead paper i källtexten läser han
endast högt ur lokaltidningen i den svenska måltexten, vilket är en generalisering. Vid ett annat tillfälle när Maidenhead förekommer tänker Maud en
metaspråklig tanke och här förekommer inslag av symbolik:
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Exempel 63. Maidenhead
But Richard studies me as I gaze, and smiles unpleasantly. ‘Your natural home,’ he
says. We stop at the station and I see the name of it: MAIDENHEAD. (Waters, s.
306)
Men Richard studerar mig med ett otrevligt flin medan jag stirrar storögt. »Er naturliga hemvist», säger han. Vi stannar vid stationen och jag ser namnet: MAIDENHEAD. Jungfrudom. (Öjerskog, s. 306)

Gentleman alluderar antagligen både på det ofullbordade skenäktenskapet
och på Mauds skuld med kommentaren i exempel 63. Han menar att Maud
genom att medverka till att Sue spärrats in på dårhuset och att delta i hans
komplott nu har förlorat sin oskuld. I exempel 63 har Öjerskog gjort ett ingripande. Hon har tolkat ortnamnet som innehållande en symbolisk betydelse och har sett sig tvungen att översätta ortnamnet till svenska för att läsaren skall förstå det. Hon har smugit in en svensk översättning efter Maidenhead men inte gjort ingreppet så tydligt som om hon hade skrivit ”som betyder jungfrudom”, eller satt in en fotnot. Hon har istället litat på läsarens
kapacitet att förstå subtiliteter och på så vis kunnat kombinera överföring
och specificering och adekvans- och acceptansinriktning. För läsaren är det
inte tydligt att det är Öjerskog som har gripit in i texten, utan hennes specificering jungfrudom hade lika gärna kunnat finnas i källtexten som ”virginity”
eller något liknande.
Öjerskogs användning av adekvansinriktning för att återge namn dominerar alltså stort i Fingersmith. I översättningen av geografiska namn skiljer sig
strategierna från Igelkottens elegans, där hon för de mindre kända namnen
tidvis valde friare översättningar. I några fall har Öjerskog fått gripa in då
det gäller namn som utgör metaspråkliga kommentarer.
I Olive Kitteridge är personnamnen översatta med överföringar. Detsamma gäller också vid typiska smeknamn av typen Eddie och Chris och
liknande. I 4.1.1.1 nämndes det att namn är en av en författares bästa hjälpmedel för att skapa stämning i en roman eftersom de kan ha inslag av symbolik eller tematik. Olive är ett namn innehållande sådan symbolik. Hon är
en romangestalt som tidvis är sur och vresig och detta namn speglar hennes
personlighet till viss del. Det engelska ”olive” och det danska ”oliven” är så
lika varandra att ingenting av ”olivbetydelsen” går förlorad i översättningen.
Snarare förstärks den i och med att både en oliv och en person kan beskrivas
som ”sur” i danskan.
När Stjernfelt översätter andra smek- och öknamn än typen Chris ovan
använder hon strategier där det danska språket på ett eller annat sätt ingår
någonstans i namnet. I stort sett samtliga smeknamn och öknamn utom Muffin Luke har översatts på detta sätt. Detta senare namn överför Stjernfelt och
denna strategi är inte överraskande, eftersom läsaren förstår öknamnets betydelse utan problem. Dessutom framgår det tydligt av handlingen varför
personen kallas så.
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Det förekommer ett femtontal fall av lättidentifierade exempel på smekoch öknamn i romanen. Olive tycker att Denise är en intetsägande person
och kallar henne för Plain Jane (s. 13). Här har Stjernfelt valt en acceptansinriktad strategi och ersätter detta rim med det allitererande Musemor (s. 23).
Olive liknar vid ett tidigare tillfälle Denise med en grå obetydlig mus och
Stjernfelt har använt detta uttalande när Plain Jane förekommer senare i
texten. Detta är alltså ett exempel på en verkspecifik översättning där Stjernfelt utnyttjar både källtextens kontext och dess stilfigur för att återge ett
svåröversatt element. Ett namn med smeknamnskaraktär som förekommer är
doodle, som förekommer tre gånger som Winnie-doodle (s. 188, ibid., 196),
två gånger som endast Doodle (s. 195, 197) och en gång som Doodle-bug (s.
196). Winnie-doodle översätts alltid med Winnie-skat (s. 262, 263, 273) och
Doodle eller Doodle-bug med Krøltop (s. 272–274), som helt enkelt betyder
’person med lockigt hår’. Här har Stjernfelt förflyttat sig ganska långt från
källtexten. Betydelsen ’doodle’ finns inte kvar och det finns inte heller
någonting i källtexten som tyder på att Winnie har lockigt hår.
När det gäller smek- och öknamn berörde jag redan i 7.1.3 översättningen
av Mr. President (s. 6). Detta är ett exempel som även platsar i kategorin
öknamn och det översätts med Deres Overhøjhed (s. 13) i måltexten. Här gör
Stjernfelt en kulturell ersättning som snarare för tankarna till monarki och
kungahus än till presidenter, vilket passar danska förhållanden. Andemeningen är att Olive tycker att Henry har agerat på eget bevåg som har bjudit
in Denise och hennes man till middag utan att först fråga Olive. Hon använder ett liknande öknamn när hon blir arg på Mr. Kennison. Även detta exempel känns igen från 7.1.3: You, Mr. Harvard, Mr. Brains. You voted for that
stinker (s. 266), som Stjernfelt väljer att översätta med Du, Mister Harvard,
Mister Kloge-Åge. Du stemte på den idiot (s. 369). Stjernfelt använder en
total överföring av Harvard och en ersättning-parafras vid Brains med det
specifikt danska uttrycket Kloge Åge och underlättar på så vis för läsaren.
Som tidigare nämnts blir Olive, tillsammans med några andra personer, i
ett kapitel tillfångatagna på ett sjukhus. Förövarna har masker på sig och
dessa föreställer en hund och en gris. Olive omtalar förövarna som Pig-Face
och Blue-Mask, som får betraktas som öknamn. Stjernfelt direktöversätter
dessa namn till Grisefjæs och Blå Maske och läsarna förstår då hur förövarna
ser ut. I romanen förekommer också djurnamnet Dog-Face och detta har
Stjernfelt översatt med Hundehoved. Vid Pig-Face valde hon fjæs som översättning av face, men vid Dog-Face väljer hon hoved. Skillnaden mellan de
två namnen är att det i det senare fallet rör sig om ett inslag av slang i den
amerikanska källtexten. ”Dog-Face” är nämligen en informell benämning på
en typ av soldat.167 Stjernfelt har lagt sig nära källtextens stil och innehåll
genom att återge Dog-Face med en direkt översättning. Visserligen går DogFace i betydelsen ’soldat’ förlorad, men hundens namn får istället en annan
167

Se ˂http://www.merriam-webster.com/dictionary/dogface˃ [Tillgänglig 2015-11-09].
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innebörd, eftersom hundehoved enligt Den Danske Ordbog i överförd betydelse kan beteckna en ’ubegavet eller foragtelig person’. Dessutom lyckas
hon med den här översättningen att behålla slanguttrycket i måltexten. Källtextens stil och humor, två av Stjernfelts specialiteter, har alltså behållits,
men i en något annan form än i källtexten.
Olive Kitteridge utspelar sig i ett förhållandevis nutida USA och det förekommer flera kommersiella namn i boken. I 4.1.2.1 definierade jag till exempel Stjernfelts översättning av Kleenex (s. 41) med kleenex (s. 60) som en
målspråksanpassad överföring där produktnamnet användes i mer generisk
betydelse i måltexten. Några andra av de kommersiella namnen är rent fiktiva och dessa anger ofta namnet på en butik eller någon liknande inrättning.
Dessa fiktiva kommersiella namn är i de flesta fall översätta med en överföring, men inte alltid och de översätts inte heller alltid likadant alla gånger de
förekommer.
När det gäller kommersiella namn som existerar i verkligheten använder
Stjernfelt överföring på de flesta namn som finns eller är välkända i målkulturen. Dunkin’ Donuts är ett exempel på det senare. När romanen översattes fanns inte kedjan i Danmark,168 men den är så känd att läsarna vet, eller
förstår utifrån namnet, vad det är för typ av kedja. Vid ett tillfälle har dock
Dunkin’ Donuts blivit Dunkin Doughnuts (s. 208), men detta är antagligen
endast ett fall av översättarbrådska (jfr Burburry i Pindsvinets elegance). När
det gäller kommersiella namn i form av företag, kedjor eller varumärken
som inte finns eller är mindre kända i målkulturen använder Stjernfelt i de
flesta fall en generalisering eller i något fall en ersättning. La-Z-Boy översätts till exempel lænestol (s. 80, 90, 102) och Sears catalogue med glittet
reklamefolder (s. 98).
Det förekommer ett åttiotal mer eller mindre kända geografiska namn i
Olive Kitteridge. De är i de flesta fall översatta med överföringar, eller officiella ekvivalenter i de fallen när sådana finns. Det amerikanska skicket att
ange staten efter ett ortnamn varieras i Stjernfelts översättning. I 6 fall omtalas orten Crosby, Maine i källtexten, och detta översätts som Crosby i Maine
fyra gånger. I ett av fallen utelämnas Maine (s. 70) helt och vid ett tillfälle
stryks hela den geografiska platsen:
Exempel 64. Crosby, Maine
[…] each summer had gone to summer camp. People used to laugh about that, because no other kid in Crosby, Maine, went to summer camp. There were summer
camps nearby […] (Strout, s. 151–152)
[…] hver sommer var de på sommerkoloni. Der var sommerkolonier i nærheden […]
(Stjernfelt, s. 211)

168
Se ˂http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/her-aabner-dunkin-donuts-i-danmark
/5493947˃ [Tillgänglig 2016-01-11].
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Det är tveksamt om meningen i exempel 64 har fallit bort på grund av att det
geografiska namnet är svåröversatt, eller om utelämningen kan bero på översättarbrådska. Den amerikanska företeelsen summer camp har Stjernfelt
översatt med sommerkoloni och det är alltså inte detta fenomen som ligger
bakom Stjernfelts utelämning i exempel 64 ovan. De fallen när Maine utelämnas får tyda på en acceptansinriktning då det möjligen inte är lika viktigt
att påpeka vilken stat det hela utspelar sig i. Detta är mer intressant för den
amerikanska läsaren och dessutom har det flera gånger tydligt framgått var
romanen utspelar sig och att just staten är en viktig del i romanen.169
Mindre kända, eller fiktiva, orter såsom Puckerbrush Island, Turtleback
Island, Longway Rock och liknande är alltid översatta med en överföring.
Detta gäller också gatunamn, men det förekommer en viss inkonsekvens när
det gäller översättningen av Main Street (s. 75, 91, 127), som förekommer
tre gånger i romanen. Vid två tillfällen direktöversätts det till hovedgaden (s.
107, 129) och vid ett tillfälle överförs det (s. 107). Här framgår det dock inte
om det rör sig om Main Street på samma ort.
I ett kapitel sägs det om Denise att Henry thought she was the stuff of
America (s. 11), vilket Stjernfelt har översatt mycket källtextnära med tænkte
Henry at hun var det stof Amerika var gjort af (s. 20). Här används naturligtvis den officiella ekvivalenten Amerika och krispunkten i exemplet är
snarare hela uttrycket än enbart det geografiska namnet. Här är det möjligt
att det är det svåröversatta uttrycket ”All-American girl”, som det alluderas
på i källtexten och Stjernfelt har helt enkelt valt att lägga sig mycket nära
källtexten och göra en adekvansinriktad översättning och inte ta några risker
med en friare tolkning. Amerikaner använder sig ofta av America för att
omtala endast USA och det är tydligt att detta är fallet i exemplet ovan.
Henry och Olive har läst i en tidning om hippies, marijuana och fri kärlek
och medan Olive tror att America’s a big cheese gone rotten (s. 11) → Amerikas storhedstid er forbi (s. 20), behöver Henry bara kasta en blick på
”helylletjejen” Denise, som representerar the stuff of America, för att tro att
så inte är fallet.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Stjernfelts översättning av
personnamn och geografiska namn är adekvansinriktad. Detta gäller dock
inte öknamnen, där en strategi där målspråket på något vis ingår är mycket
vanlig.
I kapitlet om namn är det de adekvansinriktade strategierna som dominerar hos samtliga översättare. Detta gäller dock inte i lika hög grad vid översättningen av smek- och öknamn. Det kan också nämnas att Öjerskogs stra-
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Under Strouts medverkan i Babel (2015-09-13) och i Brenner og bøkene (2015-09-30)
framgick det att det faktum att romanen utspelade sig i Maine var mycket viktigt, speciellt vad
det gällde romanfigurernas sätt att vara på. Strout nämnde att Olive aldrig hade ”kommit
undan” med sitt beteende om hon hade bott någon annanstans i USA. Detta är naturligtvis ett
perspektiv i romanen som måltextläsarna inte kan få med sig.
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tegier är något mer adekvansinriktade i översättningen av geografiska namn i
Fingersmith än de var i Igelkottens elegans.

7.7 Sammanfattning
I kapitel 7 har jag redovisat undersökningen av vilka strategier översättarna
använt när de översatt ett antal kulturspecifika element i det angloamerikanska materialet. En av mina forskningsfrågor var vilka strategier
översättarna använder beträffande kulturspecifika element och om dessa
strategier skiljer sig åt beroende på översättare och/eller de kulturspecifika
elementen. En ytterligare fråga var om strategierna skiljer sig åt beroende på
källspråken. Nedan sammanfattar jag vilka skillnader och likheter jag har
kunnat belägga.
I 7.1 behandlades titlar, tilltal och yrkesbeteckningar. Översättarnas
strategier i det angloamerikanska materialet liknar här dem som användes i
L’élégance du hérisson, där överföring och direkt översättning dominerade.
Stjernfelt visar sig vara den mest adekvansinriktade av de tre översättarna,
medan jag placerar Jensen och Öjerskog i mitten av adekvans–
acceptansskalan. I nästa delkapitel behandlades valuta och myntenheter.
Här överväger de acceptansinriktade strategierna både för Jensen och för
Stjernfelt, men på grund av kategorins frekvens i materialet är det främst om
Öjerskog det går att dra några slutsatser. För Öjerskog är det den officiella
ekvivalenten som är vanligast, men i övrigt fördelar sig hennes bruk av adekvans- och acceptansinriktade strategier jämnt.
När jag senare övergick till att studera översättningen av mått- och viktenheter visade det sig att den kulturella ersättningen är mycket vanlig och
detta överensstämmer med resultaten i delkapitel 6.3. Kategorin är vanlig i
Fingersmith och Öjerskog använder utöver den kulturella ersättningen även
direktöversättningar med äldre svenska måttbeteckningar. I nästa kategori,
litteratur och musik, är officiell ekvivalent en vanlig strategi, vilket den
också var i översättningen av L’élégance du hérisson. Dock tycks dess status
som det självklara valet något mindre stabil.
I 7.5 granskade jag översättningsstrategier inom kategorin utbildning.
Den förekommer knappt alls i Fingersmith och det är enbart Jensen och
Stjernfelt som jag kan dra några slutsatser om i det kapitlet. Jensens strategier växlar mellan den officiella ekvivalenten universitet och ersättningen
videregående. Stjernfelt använder officiella ekvivalenter i det danska universitetssystemet och använder ersättning-parafraser eller generaliseringar för
att återge det amerikanska betygssystemet. I både det franskspråkiga och det
(anglo)amerikanska materialet finns drag av acceptansinriktning i form av
läsaranpassning.
I det allra sista kapitlet behandlades översättningen av namn i det angloamerikanska materialet och det visar sig att överföringen är den vanligaste
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strategin utom när det rör sig om smek- och öknamn, då mer acceptansinriktade strategier är vanligare. Här stämmer resultaten överens med kapitel 6.6,
men Öjerskogs strategier för att översätta geografiska namn är påtagligt mer
adekvansinriktade i Ficktjuven än i Igelkottens elegans.
Ett återkommande mönster som jag kunde konstatera i kapitel 6 var att
översättarna prioriterade källtextens stil. Denna iakttagelse gäller även översättningarna av det angloamerikanska materialet. Detsamma gäller översättarnas metod att använda det kulturspecifika elementets kringliggande
kontext för att finna lämpliga översättningsmotsvarigheter. Även i det här
kapitlet tycks också Öjerskog vara den av översättarna som ligger närmast
sin intervjuutsaga.
Vid en jämförelse av återkommande mönster i kapitel 6 och 7 visar det
sig alltså att tillvägagångssätten är mycket lika och det tycks i det stora hela
inte finnas någon större skillnad på översättarnas strategier när de översätter
från franska och när de översätter från engelska. Öjerskogs strategi för att
översätta geografiska namn är dock möjligen något mer adekvansinriktad i
Fingersmith än i Igelkottens elegans. På adekvans–acceptansskalan placerar
hon sig fortfarande mellan Jensen och Stjernfelt:
Adekvans
←
Jensen
Stjernfelt

Öjerskog

Acceptans
→
Jensen
Stjernfelt

Som tidigare är det alltså så att Jensen och Stjernfelt placeras på båda sidor
om Öjerskog. Denna placering är dock inte lika påtaglig i det angloamerikanska materialet, eftersom Öjerskog ibland utgör en av ”extremerna” på
skalan. Det bör dock nämnas att denna skala inte är lika rättvisande för det
angloamerikanska materialet som för det franska eftersom översättarna inte
jämförs utifrån samma romaner.
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8. Generella slutsatser och diskussion

Huvudsyftet med den här avhandlingen har främst varit att undersöka tre
skandinaviska översättares val av strategier när de översätter kulturspecifika
element. Studien har vägletts av följande forskningsfrågor:
1. Hur beskriver översättarna sin praktik? Vilka likheter och skillnader
finns i dessa beskrivningar?
2. Vilka strategier använder översättarna när de översätter kulturspecifika element? Skiljer sig valet av strategi åt beroende på
a. översättare?
b. kulturspecifikt element?
c. källspråk?
3. Hur kan man analysera översättarnas praktik med hjälp av Bourdieus
begrepp doxa, fält och kapital?
Jag har intervjuat översättarna och bedrivit detaljerade textanalyser med
både kvantitativa och kvalitativa inslag. Nedan summerar (8.1) och diskuterar (8.2) jag avhandlingens resultat. I det sistnämnda delkapitlet får fråga 3
stort utrymme.

8.1 Generella slutsatser
Redan i den här avhandlingens materialkapitel tog jag upp huruvida utgivningsintervallen för den här avhandlingens material speglade systemteoretiska idéer om olika litterära systems grad av öppenhet och slutenhet. I
denna granskning utgick jag från översättningsstatistik som visar att Danmark är det mest öppna litterära systemet i Skandinavien och Sverige det
mest slutna. Denna statistik återspeglades i måltexternas utgivningsintervall
på så sätt att böckerna först översattes till danska och sist till svenska. Studien visade även att Fingersmith, som är den av romanerna som ligger närmast segmentet underhållningslitteratur, var den som på kortast tid översattes
och därmed ”trängde in” i det skandinaviska systemet. Ett annat resultat från
studien var att det tog kortare tid för de tre verken som kom från det hypercentrala angloamerikanska systemet att översättas i Skandinavien än vad det
gjorde för L’élégance du hérisson, som kom från ett något mindre centralt
system.
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Toury (2012:82) menar att de preliminära normerna styr vilka verk som
väljs ut för översättning och vid vilken tid. Med utgångspunkt i detta diskuterade jag också hur förlagen kan ha resonerat inför beslutet att översätta och
ge ut ett visst verk. Efter att ha kontaktat några av förlagen visade det sig att
det framför allt fanns två faktorer som var av stor betydelse, nämligen att
förläggarna ger ut litteratur som de själva tycker om och som de tror kan
fungera på marknaden. I tillägg till detta diskuterade jag även huruvida verkens konsekration i källkulturen kan bidra till att förlagen ”får upp ögonen”
för verken och beslutar att ge ut dem.
När litteratur väl har valts ut för översättning skall förlag och översättare
avgöra hur verken skall översättas. Enligt Tourys (2012:79–80) normteori är
det i denna fas de initiala normerna som styr, d.v.s. avgör om ett verk skall
översättas adekvans- eller acceptansinriktat. Lindqvist (2002:217) konstaterar att doxa inom det svenska systemet är att översätta kvalitetslitteratur adekvansinriktat och denna avhandlings textanalys visar att översättarna ansluter sig till denna adekvansinriktning. I intervjuerna sade sig dock inte samtliga översättare vara renodlat adekvansinriktade. Stjernfelt beskrev sig till
exempel som en acceptansinriktad översättare genom en metafor om att
kasta upp papperen i luften och få dem att landa igen på danska.
Utifrån intervjuresultaten i kapitel 5 och materialkapitel 3.3 konstruerade
jag tre olika översättarprofiler och därefter diskuterade jag översättarnas
kapitalinnehav och grad av konsekration. Vid en jämförelse av vad som
framkom vid intervjuerna kan man dra slutsatsen att Jensens har ett högt
totalt kapitalinnehav på översättningsfältet och att hans praktik vilar på en
solid erfarenhet präglad av professionalitet. Han har också kommit mycket
långt på Lindqvists (2006:68–69) konsekrationsskala. Öjerskogs kapitalinnehav och position på fältet bedömde jag som något lägre än Jensens, men
hennes kulturella kapital i form av utbildning kategoriserade jag som mycket
högt och även hon placerar sig högt upp på konsekrationsskalan. Av intervjusvaren att döma präglas hennes habitus och i sin tur även hennes praktik
av engagemang, noggrannhet och en omsorg om både författare och läsare.
Stjernfelt har jag tillskrivit ett högt totalt kapital och en stigande position på
översättningsfältet. Hon har inte arbetat lika länge som Jensen och Öjerskog
och befinner sig något längre ner på konsekrationsskalan. Även hennes habitus präglas av engagemang. Stjernfelt drivs av en översättarideologi att göra
det som är bäst och vackrast för danskan och hon framstår som en estet i sin
översättarpraktik.
Som tidigare nämnts har Lindqvist (2002:217) konstaterat att den initiala
normen är att kvalitetslitteratur översätts med en adekvansinriktad strategi i
Sverige. I intervjuerna påstod sig dock översättarna ha olika syn på om de
satte författaren och källtexten eller läsaren och målspråket i första rummet.
Det var därför intressant att studera deras val av översättningsstrategier på
mikronivå och jämföra strategierna utifrån ett adekvans–acceptansperspektiv. I denna studie var det också möjligt att försöka återskapa några
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operationella normer. En normkälla som samtliga översättare nämnde var
källtextens stil och detta är något som också kunde skönjas vid flera ställen i
textanalysen.
Resultaten från de kvantitativa textanalyserna i kapitel 6 och 7 kan sammanfattas i tabell 26 nedan, där det framgår om översättarna väljer att översätta kulturspecifika element i de olika språken adekvans- eller acceptansinriktat. I tabellen står ad för adekvansinriktning och ac för acceptansinriktning.
Tabell 26. Översättningen av de kulturspecifika elementen från franska och engelska hos
översättarna
Jensen
(n)

Översättare
Källspråk
Kulturspecifikt element
Titlar
Läsartilltal
Tilltal mellan romangestalter
Valuta och myntenheter
Mått- och viktenheter
ADEKVANS TOT.

Öjerskog/(Enqvist)
(s)

Stjernfelt
(da)

Franska

Engelska

Franska

Engelska

Franska

Engelska

ad
ad

ad
–

ad
ac

ac
ad

ad
ac

ad
–

ad

ad

ad

ac

ad

ad

ad
ac
4

ac
ac
2

ad
ac
3

ad
ad
3

ad
ac
3

ac
ac
2

=17

2

2

2

2

2

=11

ACCEPTANS TOT. 1

I tabell 26 framgår hur översättarna fördelar sig på adekvans- och acceptansinriktade strategier. När det totala antalet adekvansinriktade strategier summeras blir detta 17, medan motsvarande siffra för de acceptansinriktade strategierna blir 11. Det finns alltså en betydande övervikt för de adekvansinriktade strategierna. Detta är inte överraskande med tanke på att den inititala normen och doxa i Skandinavien är att översätta kvalitetslitteratur
adekvansinriktat. I avhandlingen har jag kunnat se att överföring och direkt
översättning är de vanligaste strategierna bland de adekvansinriktade och att
ersättningen är det överlägset mest förekommande alternativet bland de acceptansinriktade strategierna.
En av mina forskningsfrågor var om valet av översättningsstrategi skiljer
sig åt beroende på vilket kulturspecifikt element som översätts. Undersökningen visar att så är fallet. Den tydligaste skillnaden finns mellan kategorin
namn och mått- och viktenheter. Namn översätts mer adekvansinriktat än
mått- och viktenheter. I synnerhet personnamnen överförs ofta medan den
kulturella ersättningen är vanlig för att återge mått- och viktenheter. Strategier som förekommer vid vissa kulturspecifika element kan vara helt frånvarande vid andra. Detta beror i många fall på att en del strategier helt enkelt är
omöjliga att använda för vissa kategorier.
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En annan fråga var om valet av strategi skilde sig åt beroende på källspråk, d.v.s. om strategierna var olika vid översättningen av det franska och
det angloamerikanska textmaterialet. Man hade kunnat förvänta sig att
L’élégance du hérisson skulle ha översatts mer acceptansinriktat än de angloamerikanska verken, eftersom den angloamerikanska kulturen är mer central och mer känd i det perifera Skandinavien än vad den franska är. I det
stora hela tycks inte detta vara fallet. Den enda tendensen jag har funnit är att
Öjerskogs översättning av geografiska namn är mer adekvansinriktad i Ficktjuven än i Igelkottens elegans.
Studien visar att det finns både likheter och skillnader mellan de tre översättarna (jfr tabell 26), men det finns inget tydligt mönster som visar vilken
översättare som är mest adekvansinriktad eller acceptansinriktad, även om
det finns vissa tendenser. Jensen framstår till exempel i tabell 26 som adekvansinriktad i Pinnsvinets eleganse. Vid de kvalitativa analyserna av enskilda exempel utgör Jensen eller Stjernfelt ofta en av ytterpunkterna på en
adekvans–acceptansskala. Vid ett visst kulturspecifikt element visar det sig
att det är Jensen som är den mest adekvansinriktade översättaren och Stjernfelt som är den mest acceptansinriktade översättaren och vid ett annat element kan det visa sig vara tvärtom. Vanligast är att Öjerskog placerar sig
mellan Jensen och Stjernfelt på skalan:
Adekvans
←
Jensen
Stjernfelt

Öjerskog

Acceptans
→
Jensen
Stjernfelt

Här kan det också nämnas att i de fall översättarna valt olika strategier och
översättningsmotsvarigheter är det oftast Öjerskog som faktamässigt ligger
närmast källtexten. Kanske kan detta delvis sammanhänga med att Öjerskog
och Enqvist hade kontakt med författaren under översättningsprojektets
gång. I tillägg till detta kan nämnas att Öjerskogs självkarakteristik som både
murare och oljemålare (se 5.1) vittnar om ett noggrant efterforskningsarbete.
I hennes översättningar förekommer heller aldrig några fall av översättningsbrådska.
Jag vill slutligen jämföra resultaten av textanalysen med en del av den tidigare forskning som presenterades i 2.1. I Rosell Steuers (2004) fallstudie
var det den svenska översättaren som var den mest ingripande och den
danska som var den minst ingripande. I Lindqvist (2014) undersökning var
det de danska kokbokstitlarna som var de mest acceptansinriktade och de
svenska som var de mest adekvansinriktade. Det rör sig alltså om skilda
resultat i dessa två studier. I min studie är resultaten inte entydiga på den här
punkten, utan svaret på frågan om vilken av översättarna som är mest eller
minst adekvansinriktad skiftar beroende på det kulturspecifika element som
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de arbetar med. Att dessa tre fallstudier visar så olika resultat tyder på att
översättarnas individuella stilar har stor betydelse för en måltexts grad av
adekvans- eller acceptansinriktning.
Jag har kunnat konstatera att översättarna när de söker en lösning på ett
översättningsproblem ofta tar hjälp av den omgivande kontexten i romanen,
vilket också är vad Rosell Steuer (2004:390) kommit fram till. Jag har vid
något tillfälle kallat dessa översättningar, där det kulturspecifika elementets
kontext har hjälpt eller påverkat översättarna i deras val av strategi, för
”verkspecifika” översättningar. Dessa verkspecifika översättningar utgörs
oftast av ersättningar. De visar på översättarnas kreativitet och hur de utnyttjar det kreativa svängrum som erbjuds av källtexten, bland annat i form av
romanfigurernas röster (se 2.8). Översättarna utnyttjar gestalternas karaktärer
och låter dessa bli synliga i deras röster. När det gäller röstbegreppet har det
också visat sig att berättarrösten har påverkats av översättarnas val av strategier, speciellt i översättningarna av L’élégance du hérisson. Den har hos
samtliga översättare blivit mindre personlig i och med att översättarna ofta
har valt översättningsmotsvarigheter där ett pronomen i andra person inte
används.
Liksom i Rosell Steuers (2004:389) avhandling visar det sig intressant
nog att utelämning inte hör till de mest frekventa strategierna, vilket kan vara
ett tecken på att kulturspecifika element i de flesta fall är översättningsbara.
Detta tycks också förstärka den sedan tidigare kända bilden av Skandinavien
som ett system där adekvansinriktade översättningar av kvalitetslitteratur är
doxa. Utelämningen är nämligen som bekant den mest extrema av de acceptansinriktade strategierna.
I Pedersens (2007) undertextningsstudie visade det sig att överföringen
var den dominerande översättningsstrategin och att den användes i två tredjedelar av fallen. Detta resultat överensstämmer inte med den här studien där
strategierna är betydligt mer spridda över de sju olika strategierna. Detta
menar jag har att göra med att medierna i Pedersens och i min studie är så
olika. I undertextning finns både ljud och bild som stöder tv-tittarnas förståelse, medan endast texten finns tillgänglig i en översatt roman. Dock överensstämmer resultaten på så vis att de adekvansinriktade strategierna överväger i båda studierna.
Beträffande tidigare forskning vill jag även framhålla att Gilead inte tycks
ha översatts mer adekvansinriktat än Fingersmith. Jag hade en föreställning
om detta eftersom tidigare forskning visade att kvalitetslitteratur och konsekrerade författare översätts mer adekvansinriktat än underhållningslitteratur
(se 2.1; jfr 2.5). I den här studien kan alla romaner betraktas som kvalitetslitteratur, men Gilead och Fingersmith är de verk som ligger längst ifrån
varandra inom detta segment.
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8.2 Diskussion
I den här avhandlingen har jag gått från makroperspektiv till mikroperspektiv och från helhet till detalj. I detta kapitel kommer jag att förflytta mig
tillbaka till makronivån genom att mot bakgrund av återkommande mönster
från båda nivåer och diskutera dessa resultat utifrån några olika perspektiv.
Fokus kommer att ligga på översättarnas praktik, med utgångspunkt främst i
avhandlingens resultat- och teoridelar. Delkapitlet avslutas med en terminologi- och metoddiskussion.

8.2.1 Tre nationella system – ett skandinaviskt
Tidigare forskning om litteraturers och språks grad av centralitet och öppenhet speglas i den här komparativa fallstudien. Det är därför relevant att också
i den här avhandlingen beskriva översättarna som delaktiga i tre separata
system som i sin tur utgör delar av ett skandinaviskt översättningssystem.
Jag ansluter mig alltså till Lindqvists (2014:232) uppfattning om att det i ett
globalt perspektiv finns ett skandinaviskt översättningssubfält eller subsystem. Det skandinaviska subfältet, måste betraktas som bestående av tre tydligt åtskilda nationella system. Översättarna är nämligen inte inriktade på att
översätta för hela den skandinaviska publiken. Jensen översätter för norska
läsare, Öjerskog för svenska och Stjernfelt för danska läsare. Dessutom ser
bokmarknaderna olika ut i de tre länderna och översättarnas förutsättningar
på arbetsmarknaden skiljer sig åt. Detta är något som framgår bl.a. i kontrakten och i intervjuerna där översättarna beskrev sin situation. I ett globalt
perspektiv har däremot de skandinaviska länderna fler likheter än skillnader
och det skandinaviska subfält som Lindqvist beskrivit framträder tydligare. I
Skandinavien talas ”små” språk med få talare, men åtminstone danskan och
svenskan är starka kulturspråk med lång tradition (jfr Casanova 2002:9). De
är alla öppna system med mycket import av litteratur och de översätter kvalitetslitteratur huvudsakligen adekvansinriktat. Det är alltså möjligt att tala om
ett perifert skandinaviskt adekvansinriktat system globalt och tre olika system, med olika grader av öppenhet, lokalt.

8.2.2 Översättarens praktik
Praktik kan förstås som mänskligt handlande som tas för givet och som man
inte reflekterar över. Detta handlande styrs av normer som har internaliserats
i en översättares habitus (se 2.6.1). Nedan kommer jag att i ljuset av de resultat som den här avhandingen har givit diskutera översättarnas praktik utifrån
tre olika perspektiv. Först kommer jag att diskutera översättarnas praktik
utifrån doxabegreppet. Därefter frågar jag mig huruvida översättarna kan ses
som undergivna en marknadsekonomiskt styrd bokmarknad och slutligen
diskuterar jag översättning som en normstyrd praktik.
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8.2.2.1 Doxa
Doxa är något som ses som självklart på ett fält och doxa är att i Skandinavien översätta kvalitetslitteratur adekvansinriktat. Översättarna har internaliserat denna norm i sin habitus och översätter i enlighet med denna i de flesta
fall. I den här avhandlingen visar det sig att både Stjernfelt och Jensen ofta
utgör någon av extremerna på adekvans–acceptansskalan. Vid de tillfällen då
de befinner sig längst åt det acceptansinriktade hållet skulle de båda kunna
beskrivas som heterodoxa, eftersom doxa ju är att översätta adekvansinriktat.
Här går det att jämföra med Sela-Sheffys (2005:5, 7–8; se 2.6.1) resonemang
om hur etablerade översättare kan försvara sin egen position på fältet och hur
icke-etablerade översättare kan agera för att försöka flytta fram sin egen
position. Jensen tillhör den kulturella eliten och är också en av konsekratörerna i och med att han recenserar översatt litteratur. Jensen befäster sin position som konsekrerad översättare genom att ansluta sig till doxa och de
normer som finns på området, normer som han själv har varit med om att
skapa. Samtidigt kan han i och med sin höga position på översättningsfältet
också tillåta sig att agera heterodoxt utan att ta någon större risk. Stjernfelt
håller på att ackumulera översättarkapital och genom att ibland anta ett
heterodoxt beteende utmanar hon den adekvansinriktade översättningsdoxan.
Detta innebär en risk i och med att det kan betraktas som ett normbrott, men
kan också ses som nyskapande och vara något som får henne att avancera på
fältet, mätt i kapital. Stjernfelts stigande position på fältet ligger i linje med
hennes strategi att vid några tillfällen tillåta sig en friare översättning där hon
kan lägga till ”charmerende drejninger” som inte finns i källtexten. Öjerskog
befinner sig ofta mellan Jensen eller Stjernfelt på adekvans–acceptansskalan
och utifrån detta kan hennes sätt att översätta knappast beskrivas som normbrytande och det ligger alltså närmare till hands att beskriva henne som ortodox. Öjerskog tycks också placera sig själv i en lägre sociolitterär position på
översättningsfältet. Detta menar jag kan skönjas i hennes noggrannhet i efterforsknings- och översättningsfasen. Detta reflekterar också hennes utsaga
om att hon vill vara trogen både författare och läsare och att hon eftersträvar
både stilistisk och faktamässig korrekthet – vilket också visar sig i hennes
måltexter.
Översättarnas totala kapital och position på fältet påverkar alltså till viss
del graden av adekvans- eller acceptansinriktning. Inslagen av heterodoxi
skall dock inte övervärderas. Av resultatet från textanalysen att döma förekommer det inga normbrott hos de tre översättarna, utan snarare handlar det
om en balansgång och om ett utnyttjande av ett kreativt svängrum, med något inslag av ett försiktigt utmanande av normer. Ingen av översättarnas strategier skulle som vid ett normbrott mötas av ovilja eller sanktioner, utom
något enstaka fall av översättarbrådska.
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8.2.2.2 Översättaren på ett marknadsstyrt fält
Den marknad där översättarna är verksamma menar jag kan beskrivas som
ett delvis marknadsstyrt fält (jfr Heilbron & Sapiro 2002:4–5). Kalinowski
(2002:47, 49) undersöker översättare i Frankrike och menar att dessa framstår som idealpersoner på ett fält där de är undergivna marknadsekonomins
krafter. Kalinowskis bild av en översättare som är undergiven marknadsekonomin är inte lika påtaglig för den här studiens översättare när de själva beskriver sin praktik. Om det överhuvudtaget förekommer en översättare som
är mer undergiven marknaden än de andra är detta Stjernfelt. Stjernfelt är
den av översättarna som nämner att hon ofta rättar sig efter förlagens önskemål och som anför förlagsekonomiska orsaker till att hon gör detta. Detta
beteende är inte förvånande, eftersom den danska bokmarknaden är avreglerad och den mest marknadsekonomiskt styrda av de tre. Dessutom har hon
en yrkesbakgrund inom förlagsbranschen. Hon nämnde också att hennes
översättningsstrategier kan skilja sig åt beroende på vilket förlag hon översätter för. När det gäller mindre förlag är Stjernfelt mer beredd att rätta sig
efter deras önskemål, medan hon diskuterar fram en passande lösning när
hon arbetar för större förlag. Av intervjun att döma känner Stjernfelt mycket
väl till förlagens innehav av ekonomiskt kapital och hon vet att det är viktigt
att rätta sig efter de små förlagens önskningar, eftersom de är mer sårbara
ekonomiskt. Ett ännu mer konkret exempel på denna (marknads)anpassningsbarhet gäller bruket av fotnoter. När översättarna tillfrågades om fotnoter sade de alla tre att de inte använde sådana. Jensen undvek
dem för att inte bryta fiktionen. Öjerskog i sin tur nämnde att hon inte tyckte
att hon hade utfört ett gott arbete om hon använt fotnoter. Stjernfelt däremot
ville gärna ha fotnoter men hon satte inte ut några, eftersom förlagen då inte
trodde att romanen skulle sälja.
Samtidigt som Stjernfelt kan ses som mer undergiven ett marknadsstyrt
fält kan hon också ses som en deltagare som kan fältets regler och som vet
hur hon skall agera för att flytta fram sin position. Förmodligen kan Stjernfelts snabba karriär på översättningsfältet delvis knytas till den danska avreglerade bokmarknaden och den då följaktligen mer konkurrensutsatta
översättarbranschen. Hennes sätt att vara en ”fri” översättare har blivit något
som utmärker henne på marknaden och har blivit en säljande profil som förlagen efterfrågar. Stjernfelt känner till fältets spelregler och klarar därmed
balansen mellan börs och katedral. Stjernfelt är också en mycket snabb översättare som alltid levererar i tid, vilket säkerligen också ger henne ett gott
rykte bland förlagen och ökar hennes totala kapitalinnehav. Utöver detta kan
också nämnas att Stjernfelt aldrig nämnde några friktioner med förlagen,
vilket både Jensen och Öjerskog gjorde.
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8.2.2.3 Den normstyrda praktiken
I kapitel 1.4 noterade jag att ”norm”, som är ett centralt begrepp inom den
deskriptiva översättningsvetenskapen, förekom i både det norska och det
svenska översättaravtalet. Det framstod dock som ganska vagt vad dessa
normer bestod av. En av de mest precisa formuleringarna finns i det norska
kontraktet: ”Norm: Oversettelsen skal være en stilistisk og innholdsmessig
adekvat gjengivelse av originalverket, uten utelatelser eller forkortelser,
[…]”. Det framgår alltså att den gängse normen i Skandinavien är att en
översättning skall vara en fullvärdig representation av källtexten, men utöver
denna formulering är kontraktet vagt och fåordigt gällande konkreta instruktioner om hur en översättning skall vara utformad. I det svenska kontraktet
står det att översättningen skall göras i ”överensstämmelse med vedertagna
normer på området”, men här är det ännu otydligare vad dessa består av. När
det gäller ”området” tolkar jag detta som att man menar genrekonventioner i
betydelsen vedertagen praxis för översättningen av olika typer av genrer och
detta var också något som ordföranden för Norsk Oversetterforening påpekade gällande det norska kontraktet (se 1.4).
Doxa inom kvalitetslitteraturöversättningen i Skandinavien är att översätta adekvansinriktat och detta kan vara en orsak till att det inte finns några
mer ingående instruktioner. De etablerade översättarna har internaliserat
dessa normer i sin habitus och de realiseras i översättarnas praktik, där adekvansinriktning kommer mer eller mindre automatiskt. Det är genom att
behärska dessa normer som man erkänns som en kvalificerad deltagare på
översättningsfältet. Det betyder att förlagen ger förnyat förtroende åt de
översättare som ansluter sig till de gällande normerna och översätter enligt
dessa. En adekvansinriktad översättning är alltså det som premieras i dagens
Skandinavien.
När det gäller översättning som normstyrd praktik återaktualiserar jag figuren från delkapitel 5.5, som illustrerar fyra olika normerande faktorer (kollegor, förlag, författare och läsare) som översättarna måste förhålla sig till
när de översätter:
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Kollegor
Fack
Kontrakt

←
Lojalitet

Tidsfrist
Kontrakt
Förlag
↑
Samarbete
Översättaren
Trohet
↓
Författare
Verk
Innehåll
Stil
Källspråk

Adekvans
→
Acceptans

Läsare
Recensenter
Målspråk

Figur 4. Översättarens förhållningssätt i relation till de fyra normerande faktorerna

Jämfört med figur 2 har jag lagt till hur översättarna förhåller sig till de fyra
normerande faktorerna. Jag menar att lojalitet karakteriserar relationen till
kollegor. Detta framgår av det faktum att översättarna under intervjuerna
aldrig omtalar någon konkurrens, utan endast betonar samarbete och stödet
från fackförbundet. Till förlagen förhåller sig översättarna i stort sett samarbetsvilligt. Samtliga översättare är också trogna mot författarna, men de
menar att det att vara trogen kan betyda att vara otrogen för att kunna bevara
verkets stil. Källtextens stil är för alla tre alltid första prioritet och i textanalysen har det vid några tillfällen visat sig att valet att behålla stilen ”vinner”
över källtextens faktamässiga innehåll vid de tillfällen översättaren måste
välja mellan de två. När det gäller läsare har översättarna valet mellan en
acceptansinriktad eller en adekvansinriktad strategi och de använder dessa
två strategier för att åstadkomma en läsartillvänd måltext.
De normerande faktorerna läsare och författare tycks vara de som det är
lättast att ”spåra” i intervjuerna och i textanalyserna. Förlagen och kollegorna som reglerande faktorer syns inte i måltexten, men under ett översättningsprojekt är de hela tiden närvarande och påverkar översättarna i form av
deadline, kontrakt, instruktioner och ”manusvask”.
Jag menar att modellen i figur 4 i flera avseenden kan jämföras med
Chestermans (1997:67–69) ansvarsnorm och relationsnorm (se 2.3.1). Ansvarsnormer betonar den sociala aspekten av översättning som praktik, eller
snarare som ett rent konkret yrke, i och med att översättaren har ett ansvar att
förhålla sig lojal mot alla inblandade parter i översättningsprojektet. Relationsnormen är den som mest återaktualiseras av översättarna själva, nämligen hur de kan etablera en god relation mellan källtext och måltext.
Med utgångspunkt i Tourys (2012:63) definition av normer som citerades
i 2.3.1 ”[… ] specific ʻperformance’-instructions appropriate for and applicable to concrete situations” går det att med utgångspunkt i figur 4 formulera
några olika beteendeinstruktioner utifrån de gällande normkällorna, nämli247

gen: Förhåll dig lojalt mot kollegor! Samarbeta med förlagen! Var författaren trogen! samt Tänk på läsaren! Översättaren balanserar mellan dessa fyra
olika instruktioner och genom att besitta kunskap om dem har han eller hon
då det ”önskvärda beteende” (se 2.3) som normer innehåller.

8.2.3 Metoddiskussion
I denna metoddiskussion vill jag återkomma till det faktum att Igelkottens
elegans är översatt av två översättare och att jag endast har intervjuat en av
dem. Detta har varit både en tillgång och en nackdel för undersökningen. Det
har varit en tillgång i och med att det har varit möjligt att jämföra de två
svenska översättarna med varandra. Det har varit en nackdel i en del av de
kvantitativa analyserna då det har funnits få förekomster av ett visst element
i Öjerskogs delar. Detta har jag försökt kompensera genom att tona ner de
kvantitativa resultaten för dessa kulturspecifika element och istället lägga
fokus på de kvalitativa analyserna av enskilda exempel.
Jag frågar mig om det finns några skillnader mellan Öjerskogs och
Enqvists val av strategier och om dessa kan ha påverkat resultaten. De kvantitativa studierna visar att Öjerskog vid ett par kulturspecifika element sprider sina översättningsstrategier mer än vad Enqvist gör, men när man isolerar dem från varandra går det inte att finna några andra stora skillnader.
Spridningen kan också bero på att Öjerskogs textmassa är större och att hon
har fler ”chanser” att variera sina strategier. Skillnaderna mellan Enqvist och
Öjerskog är inte stora och det omfattande granskningsarbetet från förlagets
sida kan vara en orsak till detta.
Utöver dessa anmärkningar vill jag i detta delkapitel även diskutera några
andra metodologiska frågor. I den här avhandlingen har jag utgått från Pedersens (2007) taxonomi för att kategorisera de strategier som har använts
vid översättningen av kulturspecifika element. Taxonomin har i viss utsträckning modifierats för att kunna användas för mitt material, men i stort
sett är strategierna de samma. En vanlig metod i översättningsvetenskaplig
forskning är att jämföra källtext och måltext, identifiera shifts och sedan
kategorisera dessa shifts. Det sistnämnda steget bjuder på kategoriseringsproblem, vilket jag har fått erfara i den här studien. Vid flera tillfällen har det
varit problematiskt att avgöra om ett element har översatts med en officiell
ekvivalent eller en direkt översättning. Det har även varit problematiskt att
skilja på ersättning och generalisering. Ovan nämnda kategoriseringsproblem torde dock inte ha påverkat resultaten i någon större utsträckning, eftersom betoningen i mångt och mycket ligger på om strategierna är adekvans- eller acceptansinriktade. Både direkt översättning och valet av den
officiella ekvivalenten har jag kategoriserat som adekvansinriktade strategier
och ersättning och generalisering som acceptansinriktade. Det kan finnas
gränsdragningsproblem och det är långt ifrån säkert att en annan person vid
en replikering skulle göra samma indelning i kategorier. Detta problem torde
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dock inte vara betydande när det gäller överföringarna, vilka har visat sig
vara vanliga i den här studien.
I de kvalitativa analyserna har det varit möjligt att ta hänsyn till olika grader av adekvans- eller acceptansinriktning, men i de kvantitativa analyserna
har jag, för att göra resultaten överskådliga, strikt delat upp strategierna i
antingen det ena eller det andra. Att mäta graden av adekvans eller acceptans
utifrån Lindqvists (2002:216) definition ”ett val hos översättaren att låta
måltextläsarna ana att de läser en översättning, eller att omarbeta texten så
att läsarna upplever att de tar del av en text författad på målspråket”, har
visat sig vara en god utgångspunkt, men när man som jag har velat jämföra
översättarnas grad av adekvans- eller acceptansinriktning har denna operationella definition inte varit tillräcklig. Jag har därför även använt faktamässig närhet till källtexten, språklig närhet till källtexten, stilistisk närhet till
källtexten och grad av läsaranpassning som mått för att diskutera översättarnas grad av adekvans- eller acceptansinriktning. Det har visat sig att en
översättning kan vara adekvans- eller acceptansinriktad på olika sätt. En text
kan t.ex. vara adekvansinriktad stilistiskt, men acceptansinriktad vad gäller
språkligt avstånd till källtexten.
Slutligen vill jag nämna några ord om den teoretiska ram som den här avhandlingen vilar mot, nämligen den deskriptiva översättningsvetenskapen
och Bourdieus kultursociologi. Dessa har visat sig fungera väl i den här studien. Att anta ett deskriptivt perspektiv betyder bland annat att man som
forskare ser översättning och översatta texter i ett större sammanhang, vilket
jag har använt systemteoretiska idéer för. Att se översättning i ett större
sammanhang kan vara särskilt viktigt när det, som i det här fallet, rör sig om
en fallstudie på en bitvis mycket detaljerad nivå. Bourdieus begrepp har bidragit med analysmodeller och har fungerat för att åskådliggöra översättarnas praktik. I den här avhandlingen har jag dock inte tillämpat Bourdieus
teorier ortodoxt med kvantitativa analyser, utan endast gjort en översiktlig
uppskattning av översättarnas kapitalinnehav och deras position på översättningsfältet.
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9 Summary

This thesis deals with literary translation in Scandinavia. It is a case study
where the practice and production of three translators are studied using both
interviews and text analyses. The overarching scope of the thesis is to investigate and compare similarities and dissimilarities between the translators’
choices of strategies when translating culture-specific elements. In order to
fulfill this aim a number of research questions are formulated. The first question targets the translators’ descriptions of their own practices and what differences and similarities that can be found in these descriptions. The second
question concerns what strategies the translators use when translating culture-specific elements. Do the choices of strategies depend on a) translator,
b) culture-specific element or c) source language? A third research question
addresses the translators’ practices and how these can be analyzed using the
concepts of doxa, field and capital.
After the formulation of these questions the remainder of the introductory
chapter is mostly dedicated to translation rates in Scandinavia. Statistics
show that a large part of the total number of published books in Scandinavia
consists of translated books, especially from English but also from French. It
also turns out that the Danish literary system seems to be most open for literary imports, i.e. translations, whereas the Swedish system is somewhat more
closed. Chapter 1 ends with brief outlines of the functioning of the Scandinavian literary system and the working conditions for translators in Scandinavia.
The second chapter of the thesis focuses on the vast and interdisciplinary
field of Translation Studies. It outlines the theoretical background of the
present investigation and positions the thesis within Descriptive Translation
Studies (DTS). A great deal of attention is given to the concept of norms as
addressed by Toury (2012), dividing these norms into three different types,
operating at different levels, or stages, of the translation project. This thesis
also draws upon Toury’s dichotomy of adequacy and acceptability. The
former concept is used to describe a translation that is source-oriented,
whereas the latter one is used to describe a more target-oriented translation.
In addition to DTS this thesis also draws upon theories inspired by EvenZohar (1990) and Bourdieu’s sociology of culture as synthesized and applied
by among others Heilbron & Sapiro (2002), Casanova (2002) and SelaSheffy (2005). These theories have previously been applied in Translation
Studies and proved useful. The chapter is rounded off by a presentation of
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some of the key concepts in the thesis, such as doxa, capital, strategy and
voice.
The translators and the material for the thesis are presented in chapter 3.
The translators are Kjell Olaf Jensen from Norway, Marianne Öjerskog from
Sweden, and Agnete Dorph Stjernfelt from Denmark. The investigated material consists of Muriel Barbery’s novel L’élégance du hérisson (2006), which
was translated into the Scandinavian languages by the three above mentioned translators. In addition, translations from English are analyzed. At the
time of the material selection, there was no novel in English that all three
translators had translated, and therefore three different novels were chosen.
These are Marilynne Robinson’s Gilead (2004), Sarah Waters’ Fingersmith
(2002) and Elizabeth Strout’s Olive Kitteridge (2008). Gilead and Olive
Kitteridge are American novels, whereas Fingersmith is British. Gilead is
translated by Jensen, Fingersmith by Öjerskog and Olive Kitteridge by
Stjernfelt. Based mainly on the translators’ thoughts of the above mentioned
novels, the latter are tentatively positioned at different positions within the
segment of high prestige literature. Gilead is positioned in a higher position
within this segment, whereas Fingersmith is situated in a somewhat lower
position.
A comparison of the novels’ publishing intervals indicates that the Danish
target texts were the first ones to be published and the Swedish texts the last
ones. This fact reflects the statistics from chapter 1 signalling that the Danish
literary system is the most open one in Scandinavia.
At the end of chapter 3 the translators are presented in more detail. This
presentation shows that Jensen has had a long career as a translator. He started out in the late 70’s, directly after his university studies in French and Literature, and since then translation has been his main occupation. Öjerskog
started out in the middle of the 80’s, after having decided to stop working as
a high school teacher. Stjernfelt is the youngest of the three translators and
started only in 2008, after, among other things, university studies in Literature and a career in the publishing industry.
Methodologically, this thesis is greatly influenced by Pedersen’s (2007)
thesis on subtitling in Denmark and Sweden. Pedersen investigates subtitling
norms in the two countries with a special focus on so-called extralinguistic
cultural references (ECRs). An ECR could be described as a reference that
cannot be understood merely by linguistic competence. To understand an
ECR, it is necessary that the reader also possess cultural knowledge. Typical
ECRs are, for example, brand names, literary references and weights and
measures. Pedersen investigates 12 types of ECRs and 6 of these are excerpted from the textual material and investigated in the present study. These
ECRs, or “culture-specific elements” as they are called in this thesis, are: 1)
titles, address and professional titles, 2) currencies and money, 3) weights
and measures, 4) literature and music, 5) education, and 6) names. These
elements are excerpted from the material, i.e. from both source texts and
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target texts. After this procedure, source texts and target texts are compared
in order to establish what translation strategies the translators have used.
Pedersen uses a taxonomy of translation strategies that is more or less a
compilation of numerous earlier so-called shift-taxonomies. This taxonomy
is also used in this study, although somewhat liberally. Pedersen identifies
seven different strategies, namely retention, specification, direct translation,
generalization, substitution, omission and official equivalent. In this study
retention, specification, direct translation, and official equivalent are considered to be adequacy-oriented strategies, whereas generalization, substitution,
and omission are seen as acceptability-oriented. These seven strategies also
contain some sub-categories which are sometimes used in the qualitative
analyses. Quantitative analyses are carried out for the elements 1, 2, 3 and to
a certain extent for element 6, whereas qualitative analyses are carried out
for elements 4 and 5, which are somewhat more cumbersome to isolate,
since they might span over longer chunks of text. In addition to the text
analyses, interviews are carried out with the three translators. These interviews revolve around the themes process, personal style, strategies, cooperation and norms and influencing factors.
Chapter 5 presents the results from the interviews. These interviews reveal both differences and similarities between the translators. It turns out that
Jensen sees himself as an adequacy-oriented translator and that Stjernfelt
sees herself as an acceptability-oriented one. Öjerskog perceives herself as
both an adequacy- and an acceptability-oriented translator. They all highlight
different aspects of the translation profession that challenge them and that
appeal to them. One common feature that unites the three translators is the
emphasis on the style of the source text as the most important feature to retain in a translation. Moreover, they all want the readers of the target text to
have the same reactions as the readers of the source text. At the end of chapter 5, three different translator profiles are outlined and as a conclusion the
translators are compared using Bourdieu’s theory of capital. Jensen has
worked in the profession for many years and has accumulated a great deal of
all different types of capital, here called “total capital”. Öjerskog’s amount
of total capital seems to be somewhat lower, although her cultural capital in
terms of education is the highest. Stjernfelt has a rising career and has a great
amount of social capital, which turns out to be beneficial in the field of translation, especially in Denmark where the book market is deregulated.
Chapter 6 deals with the translations of L’élégance du hérisson, and chapter 7 focuses on the translations of the Anglo-American material. These
chapters are detailed analyses which penetrate the questions of what strategies the translators have used and how they differ from one another. A certain attention is also given to the question of what might have influenced the
translators in their choices of translation strategies. Initially, a great deal of
attention is given to the translations of the titles M., Mme, Mlle and monsieur, madame, and mademoiselle in chapter 6.1. This quantitative analysis
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shows a general preference for the adequacy-oriented strategies. Among the
translators Jensen is the most acceptability-oriented one, as he translates the
majority of the titles into Norwegian. Öjerskog oscillates between retention
and specification, whereas Stjernfelt turns out at the other end of the axis as
being the most adequacy-oriented translator by retaining most of the French
titles. Chapter 6.1 also deals with the translation of how people of different
social statuses and ages are addressed. Results show that Jensen once again
turns out to be the most acceptability-oriented translator, where several vous
in the source text are translated with du. Öjerskog has put a great deal of
effort into translating the vous into Swedish. In accordance with Swedish
address, the ni is preferably avoided and Öjerskog often uses some kind of
substitution or periphrasis in order to avoid choosing between du or ni.
Stjernfelt, on the other hand, often chooses to translate vous with Dem. In
addition to address and titles, chapter 6.1 gives certain attention to a qualitative study of the strategies used to translate a few professional titles. All
translators tend to use acceptance-oriented strategies for these titles in order
to augment the readers’ understanding of them.
The quantitative analysis in chapter 6 continues with an analysis of the
translation of currency and money, which is a category that is much less
frequent than titles and address. No clear-cut results can be drawn from this
analysis, but in the few occurrences that are present in the material it turns
out that the official equivalent is the most common translation strategy.
There are a few occurrences of measures and weights in L’élégance du
hérisson and in a series of cases all three translators choose cultural substitutions, i.e. they replace the French weight or measure with an equivalent more
known to the readers of the target texts. Hence, they all use acceptanceoriented strategies.
After that, focus is shifted toward the category of literature and music
where quotations, allusions and references to musical or literary works are
studied. This analysis shows that especially Öjerskog is the most meticulous
of the translators and that she uses the official equivalent to translate elements in this category. In this chapter the translators’ use of footnotes are
also highlighted. It turns out that explaining footnotes are most common in
Stjernfelt’s translation.
The following chapter focuses on elements concerning education. A comparative qualitative analysis of a few examples shows that a number of strategies are used. A recurring pattern is the translators’ ambitions to make clear
to the reader what the source text is about.
Chapter 6 is rounded off with an analysis of the translation of names.
Concerning personal names it can be mentioned that they are retained in
almost all cases. Exceptions from this strategy are names where there are
official equivalents, such as names of literary characters or historical figures.
Pet names and nicknames seem to be translated somewhat differently since
these names have high symbolic values that are important to convey to the
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reader, and hence more acceptability-oriented strategies than retention are
often used. In the analysis of names, a quantitative study of lesser known
geographical names is also carried out. In this analysis, Öjerskog seems to be
more acceptability-oriented than the other translators. It turns out that she
never uses retentions of the lesser known geographical names, whereas
Stjernfelt retains them in more than half of the occurrences.
Some recurring patterns and tendencies that can be perceived in chapter 6
are the translators uses of a “creative space” within which they manoeuver
without breaking any norms. In addition to this creative space chapter 6
shows that the translators often find suitable translation strategies by using
the characters’ voices and characteristic features.
Chapter 7 deals with the Anglo-American material and starts off with the
translation of titles, address and personal titles. In Gilead, Jensen uses the
same strategies as in the French material, namely direct translation of titles.
He also translates all the singular yous with du. The most interesting titles
that merit a closer in Gilead, however, are those referring to a clerical profession. These professional titles are problematic to translate since there is a
difference between the titles used in the low and the high church both in
Norway and in the U.S. It turns out that Jensen often favors clerical titles
typical for the high church even though they refer to a person working in a
Congregational church.
Translating titles and address in Fingersmith is extremely complex and in
this respect this novel challenges a Scandinavian translator. First and foremost, the translator needs to make a decision on how to translate the English
you, and also how to deal with titles such as lady and miss. Secondly, the
translator needs to know how people addressed each other in the target culture at that time, as Fingersmith is set in Victorian England. After having
performed a quantitative analysis, it turns out that there is an intricate system
in Öjerskog’s translation of titles and address, where she makes certain use
of the fictional context where the title in question is used in order to find a
fitting solution. In contrast to Fingersmith, Olive Kitteridge does not abound
with titles, but the retention of the classic Mr and Mrs clearly dominates,
which can be compared to Stjernfelt’s strategy in L’élégance du hérisson,
where she also retained most of the titles. Concerning address, Stjernfelt
translates 90 % of the yous with du, but there are a few cases where De is
used.
Focus is later shifted toward the category of currency and money and
once again the most exhaustive analysis is carried out in Fingersmith, where
this element is especially frequent. In Gilead, it turns out that Jensen in most
of the cases prefers acceptability-oriented strategies when translating the few
instances of money and currency that occur. Stjernfelt also uses acceptability-oriented strategies, but the category only occurs four times in Olive Kitteridge. In Fingersmith, currency and money occur 91 times and the adequacy-oriented strategies are in majority. In addition to being challenged by
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translating a foreign currency, Öjerskog sometimes also faces coins that no
longer exist in the source culture. To a great extent, she chooses to retain the
names of these coins and hence keep the setting in Victorian England.
Weights and measures are dealt with in chapter 7.3. Here, Jensen and
Stjernfelt have a tendency to substitute the American weights and measures
with SI-measures, using cultural substitutions. Öjerskog’s balance between
adequacy- and acceptability-oriented strategies on the other hand is very
even. When dealing with older measures, from a time when the SI-system
was not introduced, there is often a possibility for her to use a direct translation. This is for example the case when fathom, pound and ounce are translated into famn, skålpund and uns.
The category of literature and music is dealt with in chapter 7.4. Gilead is
the story of a Congregational reverend in Iowa in the 1950’s and naturally
there are numerous biblical allusions and references to psalms and hymns. In
most of the cases Jensen uses the official equivalent to translate these occurrences. The category is infrequent in Fingersmith and when it does appear
acceptability-oriented strategies tend to be used. The literary and musical
references used are from Victorian England and it is highly improbable that
the Swedish readers would understand them if they were translated in a more
adequacy-oriented manner. In contrast to Fingersmith, Olive Kitteridge is set
in present time. Some songs of popular nature are sung in the novel and
these are retained in all contexts. However, when hymns and religious songs
are sung, Stjernfelt has a somewhat different approach where she uses the
official equivalent.
Chapter 7.5 focuses on education. Once again the category is more frequent in Gilead and in Olive Kitteridge than in Fingersmith, where it hardly
exists at all. In Gilead, one of the characters goes to college at 16 and graduates at 19 and Jensen has in this case chosen to replace college with videregående, certainly because of the character’s young age. This might somewhat tentatively suggest that Jensen uses the fictional context in order to
produce a fitting translation. In Olive Kitteridge, Stjernfelt uses direct translation, substitution, generalization, and even an omission, which has so far
turned out to be an unusual strategy.
Finally, chapter 7.6 deals with names in the Anglo-American material. All
of the personal names in this material are retained, except for some names
where there are official equivalents. This also seems to be the case for most
geographical names, but there are some instances where a more acceptability-oriented strategy is used in order to make the text more reader friendly.
This resembles the strategies used in the translation of L’élégance du hérisson. A significant difference between Öjerskog’s treatment of geographical
names in L’élégance du hérisson and in Fingersmith is that complete retention is used to a much larger extent in the latter case.
As in L’élégance du hérisson, pet names, and especially nicknames, are
translated in a more acceptability-oriented manner. These names are proba255

bly perceived as more important to convey to the reader since they have a
more symbolic and character giving meaning than the personal- and geographical names. In addition to pet names and nicknames there are a few
commercial names in Gilead and Olive Kitteridge. Results suggest that
commercial names that are perceived to be more familiar to the readers of
the target text are retained, whereas many of the others are generalized or
substituted in the target text.
Chapter 8 consists of a summary and a discussion with concluding remarks. It also synthesizes the results from the analysis in the light of theory
presented in chapter 2. A conclusion that can be drawn is that there are both
differences and similarities in the translators’ descriptions of their practices.
They all mention that they prioritize the style of the target text when translating. Concerning the textual analysis, it turns out that the translators mostly
use adequacy-oriented strategies when translating and that choice of strategy
seems to vary according to translator and the culture-specific element in
question. Other interesting results in the form of recurring patterns are how
the translators often strive to find the best possible solutions, solutions that
take both the readers and the source text into consideration. The translators
can be said to make use of a creative space in a Scandinavian adequacyoriented system. Results also suggest that the translators’ strategies can be
linked to their position on a field of translation and their amount of accumulated total capital. This is reflected by the fact that Jensen and Stjernfelt are
more often positioned at one of the two extremes of the adequacy–
acceptability axis than Öjerskog is. Hence, Öjerskog does not challenge the
adequacy-oriented doxa of the Scandinavian literary system to the same extent as Jensen and Stjernfelt.
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Bilaga 1. Intervjufrågor

1. Hur kom det sig att du blev översättare? Tycker du om ditt jobb?
Har du roligt när du översätter?
2. Vad är din yrkesmässiga/akademiska bakgrund?
3. Vilken typ av texter och inom vilka ämnesområden har du översatt?
4. Vilken typ av texter översätter du mest och vilka språk översätter du
från?
5. Kan du berätta om hur ett översättningsuppdrag och processen går
till? Från den första förlagskontakten till dess att romanen publiceras.
6. Har förlaget påverkat din översättning? (Generellt och specifikt för
de här två romanerna)? Har de kommit med några krav/instruktioner
på förhand? Under arbetets gång? Har de haft synpunkter efter att
romanen/romanerna har publicerats? Översätter man olika från förlag till förlag? Lär man sig hur de vill ha översättningarna? Är det
vissa saker som du är mer beredd att stå på dig för att ha kvar än
andra efter en ”manusvask”?
7. Använder du översättningsminnen när du översätter skönlitteratur?
Andra hjälpmedel?
8. Hur resonerar du kring bruket av att sätta ut fotnoter och/eller förklarande parenteser? Är det något som förlaget tillåter?
9. Arbetar du utifrån någon medveten/uttalad översättarfilosofi/strategi/teori som översättare? Varierar det beroende på språk?
10. (Hur ofta brukar du gå på känsla när du översätter? Spurs of the
moment som visar sig vara bra.)
11. Tror du/vet du med dig om du har några specifika ord, uttryck, konstruktioner eller språkliga drag när du skriver och översätter som är
typiska för dig? Brukar du tänka på dessa språkliga preferenser när
du översätter?
12. Vilket språk är ditt favoritspråk att översätta från?
13. Vad tror du att det är för normer som styr översättare? Påverkande
faktorer? Begränsningar/möjligheter? Vad tror du själv att det är för
normer som styr dig? Skrivna normer, samhällets normer, dina egna
normer?
14. Tror du att man översätter på liknande sätt i Skandinavien eller tror
du att det är de individuella stilarna som dominerar?
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15. Rådfrågar du andra översättare?
16. Kan du berätta om något ovanligt som hänt någon gång?
17. (Hur har internet förändrat ditt sätt att arbeta? Mer eller mindre kontakt med kollegor och experter?)
18. Finns det en del karaktärer som är lättare att översätta än andra?
Kvinnor? Män? Vad är det svåraste?
19. Svordomar?
20. Engelskans inflytande på norskan, svenskan, danskan?
21. Vad är drivkraften?
22. Kompensationer för sådant som går förlorat?
23. Några översättningar som du är mer eller mindre nöjd med än andra?
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