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Sammandrag 
Denna magisteruppsats utgår från min översättning av en del av romanen Riña de gatos 

[kattbråk] – Madrid 1936 skriven av Eduardo Mendoza (2010). Inledningsvis presenteras en 

källtextanalys och analys av förutsättningarna för översättningsarbetet och av de strategier jag 

valt. Huvuddelen av uppsatsen behandlar utvalda problemområden som aktualiserats under 

översättningsarbetet. Fokus ligger inom det semantiska området: översättning av olika bildliga 

uttryck, specifika ordval, tillägg och utelämningar analyseras. Folkliga idiomatiska uttryck 

förekommer rikligt i källtexten och min intention har varit att behålla dessa som stilistiska 

verkningsmedel i översättningen så långt möjligt, utan att ge avkall på svensk idiomatik. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur väl jag lyckats i denna balansgång mellan 

imitativ översättningsstrategi å ena sidan och svensk idiomatik å andra.  

 

Arbetets engelska titel: 

Semantic problems when translating into Swedish a modern Spanish novel. Riña de gatos – 

Madrid 1936 by Eduardo Mendoza. 

 

Arbetets spanska titel:  

Problemas semánticos en la traducción al sueco de una novela moderna española. Riña de 

gatos – Madrid 1936 de Eduardo Mendoza. 

 

Nyckelord: 

Semantik, översättning, Mendoza, spanska   
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1. Inledning  
Jag valde en skönlitterär text som utgångspunkt för detta magisterarbete som avslutar det 

första året på mastersprogrammet i översättning i Lund. Jag har översatt och sedan analyserat 

en del av romanen Riña de gatos [kattslagsmål] – Madrid 1936. Författaren, Eduardo 

Mendoza, föddes i Barcelona i Spanien 1943. Han studerade juridik på sextiotalet och reste 

senare en hel del i Europa. Därefter flyttade han till New York (1973) för att arbeta som 

översättare för FN. 1975 kom hans första roman ut i Spanien, La verdad sobre el caso Savolta 

[Sanningen om fallet Savolta]. 1982 flyttade han tillbaka till Barcelona. Efter sin debutroman 

har han skrivit ett tiotal romaner. Den senaste Riña de gatos som kom ut 2010 (Clubliteratura 

2011). Riña de gatos fick Premio Planeta för årets bästa spanska roman. Kulturjournalisten 

och konstkritikern Dan Jönsson (2011) skriver i sin kritik att den är ett gediget hantverk av 

Spaniens kanske mest mångsidiga författare som är populär både för sina historiska romaner 

och för sina absurda deckare och komiska berättelser. Jönsson menar att boken åtminstone 

halvvägs är en lysande historisk roman som med fingertoppskänsla skriver fram den nervösa, 

paranoida stämningen i Madrid våren 1936, men att agentromanen sedan tar vid och historien 

skenar iväg i farsartade förvecklingar. Justo Serna, professor i samtidshistoria vid Valencia 

universitet, menar att romanen är ett av Mendozas mest balanserade verk och syftar på att det 

den innehåller både parodi och allvar, fröjd och eftertanke, upptåg och bitterhet, sorglöshet 

och sorg. Han påpekar också att huvudpersonen Whitelands har en förkärlek för Velázquez 

narrar och dvärgar vilka han ofta samtalar med, och att det är några av de där figurerna som 

Mendoza egentligen hyser mest sympati för i ett Madrid i fars och i kris. (Serna 2010)   

 Inom översättningsteorin påpekar många forskare att litterär översättning har 

konstnärliga inslag, och att när översättaren står inför flera val i en viss kontext slutar 

hantverket och börjar konsten (Enkvist 1991 s. 10). Många av de frågeställningar som väckts 

under översättningens gång är relaterade till sådana val. I synnerhet val inom det semantiska 

fältet vållade problem i balansgången mellan författarens stil och svensk idiomatik. Syftet 

med denna undersökning är att granska hur väl jag lyckats hitta rätt i sådana val. 

 Jag börjar med en analys av källtexten samt en beskrivning av de översättningsstrategier 

jag valt att använda mig av i översättningsarbetet. I översättningskommentaren redogör jag 

sedan för analysen av de översättningsproblem jag satt i centrum. Fokus ligger på folkliga 

bildliga idiomatiska uttryck men jag kommer också att ta upp andra ställen i texten där 

problem uppstått i sökandet efter översättningsmotsvarighet ur en semantisk aspekt. I 
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analysarbetet använder jag mig av kurslitteraturen under detta första år på utbildningen: Ingo 

(2007), Lindqvist (2005), Lunquist (2007) för att nämna några.  

2. Textanalys 

2.1 Källtexten 

2.1.1 Texten och kontexten  
Romanen utspelar sig i Madrid våren 1936, precis innan det spanska inbördeskrigets utbrott. 

Beträffande Mendozas val att behandla ämnet inbördeskriget ser Dan Jönsson det som ännu 

ett bevis på att inbördeskrigets skugga än idag vilar över spansk offentlighet och spansk 

litteratur, något som Jönsson relaterar till den långa brutala diktaturen som följde på 

inbördeskriget. Jönsson noterar att flera av de författare som slog igenom efter Francos död, 

bland dem Eduardo Mendoza, ofta utgår från erfarenheter från kriget och diktaturen. (Jönsson 

2011) 

 Romanen inleds med en beskrivning av hur huvudpersonen, engelsmannen Anthony 

Whitelands, färdas i tåg till Madrid. Där ska han i egenskap av expert på spanskt måleri 

värdera några konstverk tillhörande hertigen av Igualada, för övrigt en nära vän till 

falangistledaren Jose Antonio Primo de Rivera. Senare visar sig uppdraget handla om att 

autentisera ett okänt verk av Velázquez vars ekonomiska värde kan komma att ha avgörande 

betydelse för den politiska förändringen i Spaniens historia. Anthony råkar ut för en hel del 

spännande händelser under sin vistelse i Madrid, han möter människor från olika 

samhällsklasser, han blir förälskad i hertigens dotter osv. I en atmosfär av konspiration och 

upplopp samt med polis, diplomater, politiker och spioner i hälarna inser Anthony lite i taget 

allvaret i den situation han är försatt i. I Madrid är läget kritiskt och när som helst kan 

inbördeskriget bryta ut.  

 Mendoza analyserar den politiska situationen i Spanien 1936 genom sin engelska 

huvudperson. På samma vis tydliggörs även den spanska kulturen. Engelsmannens 

upplevelser och tankar, berättade i tredje person, blir ett fönster in i den spanska kulturen med 

sina traditioner och levnadssätt men också i de händelser som föregick det spanska 

inbördeskriget.   
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2.1.2 Författaren och dennes syfte 
Eduardo Mendoza har sagt i en intervju att han ville veta vad inbördeskriget innebar innan det 

bröt ut, när ingen ännu visste hur det skulle sluta: hur det hela eskalerade från en dag till en 

annan och hur människor genom yttre påtryckningar gjorde saker som de kanske egentligen 

inte hade för avsikt att göra. Han menar att det var druckna generaler, utan klara tankar och 

idéer, revolutionärer utan en aning om vad en revolution är, som drog igång det hela. I 

romanens handling fokuserar Mendoza på Primo de Rivera som politiskt betydande person. 

Han menar att Primo de Rivera är en intressant och för den tiden mycket representativ person, 

och reflekterar över hur en sådan person, inte särskilt intelligent och fullkomligt oansvarig 

och lättmanipulerad, kunde komma att prägla en regim som skulle vara i 40 år. (Valencia 

2010)    

 Som författare av skönlitteratur vill man bli uppfattad och förstådd. Syftet med Riña de 

gatos skulle kunna vara att förmedla en upplevelse om en mycket central del av det spanska 

folkets historia.   

 

2.1.3 Språket och formen 
Språket i romanen är inte tilltrasslat eller svårt men inte heller rakt och enkelt. Texten vilar på 

en tydlig romantradition. Mendoza använder i huvudsak ett rikt utvecklat modernt spanskt 

språk med inslag av några drag som påminner om dåtiden, t.ex. aristokratins striktare språk. 

Vokabulären innehåller en del ovanliga ord (t.ex. currinches, calabobos, se azaró). Dessa ord 

känns inte igen av den vanliga spanskspråkiga läsaren men försvårar inte texten som i sin 

helhet är lättläst. Romanens olika personer talar alla med samma högtravande och artiga 

vokabulär, karakteristisk för den tidens Spanien. Till och med engelsmannen har tillägnat sig 

det spanska språket så väl att han behärskar detta sätt att tala. Det är bara den prostituerade 

unga kvinnan och hennes familj och bekanta som använder sig av ett enklare språk och 

markerad sociolekt. (Hon kommer emellertid in i handlingen vid en senare tidpunkt som faller 

utanför den del av romanen jag har översatt.) Exemplen nedan illustrerar den något 

högtravande vokabulären. 

  
-El marqués de Estella, además de una persona muy estimada en mi familia, es un hombre de muy 
variados intereses.  
(– Markisen av Estella är en man med mycket varierade intressen och dessutom en ytterst uppskattad 
person i min familj.) (s. 23, rad 23) 
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I detta exempel är det hertigen som talar och använder sig av detta artiga sätt att uttrycka sig 

med t.ex. inbäddningar och ord som estimada (’uppskattad’). Användningen av titlar, i detta 

fall el marqués (’markisen’) är exempel på stilmarkör som drar tankarna till dåtidens 

aristokrati. Jämför:  

 
—No, tiene usted razón y le agradezco que me lo haya hecho usted ver así. Además, es tarde y debería 
regresar al hotel en vez de andar metiéndome donde nadie me llama.  
(– Nej, ni har rätt, och jag uppskattar att ni fått mig att se det så. Dessutom är det sent och jag borde gå 
tillbaka till hotellet i stället för att lägga näsan i blöt i saker som inte angår mig.) (s. 8, rad 28) 

 

Här talar engelsmannen med samma artiga uttryckssätt och han använder sig samtidigt av ett 

mer talspråkligt uttryck som metiéndome donde nadie me llama (’lägga näsan i blöt’). Detta 

att blanda det aristokratiska artiga sättet att uttrycka sig (med inbäddningar och 

nominaliseringar) med idiom och lite talspråkligare bildliga uttryck är ett typiskt stildrag som 

återfinns i dialogpartierna i hela romanen. I min analys kommer fokus bl.a. att ligga på idiom 

och bildliga uttryck. I ett språk förmedlas betydelse medelst den semantiska strukturen och i 

denna struktur är orden och deras betydelser förenade på ett sätt som är unikt för varje språk 

vilket skapar språkspecifika semantiska fält (Ingo 2007 s. 22). Ur en semantisk infallsvinkel 

analyserar jag i översättningskommentaren, utifrån ett översättningsperspektiv, konkreta 

passager i texten där avvikande lösningar i målspråket finns att tillgå.     

 

2.1.4 Mottagare 
Mendoza skriver både för den stora allmänheten och för den historiskt och kulturellt 

intresserade läsaren. Romanen behandlar historiska faktiska händelser men omfattande 

historiska förkunskaper är inte nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig berättelsen. En 

spansk läsare har i allmänhet en del förkunskaper med sig sedan skoltiden om det spanska 

inbördeskriget, vilket emellertid inte kan tas för givet beträffande den svenska läsaren. För att 

kunna ta till sig skildringarna om Primo de Rivera, Franco och alla de politiska turerna som 

ägde rum strax innan krigets utbrott underlättar det om läsaren har åtminstone en del 

förkunskaper. Vid en eventuell översättning av hela romanen till svenska bör således beaktas 

att det främst är en historiskt och kulturellt intresserad läsekrets som kommer att bli målgrupp 

för denna roman, vilket innebär en snävare målgrupp för översättningen än för källtexten. De 

konsthistoriska referenserna i romanen berör i synnerhet Velázquez som är en av Spaniens 

stora klassiska målare, och både konstnären som person och dennes konstverk behandlas och 

analyseras. En insatt läsare kan ta till sig sådan information på ett djupare plan. Den svenska 
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läsaren har med all säkerhet hört talas om Velázquez men känner kanske inte till lika mycket 

om honom och hans konst som en spansk läsare. Velázquez liv och konst återberättas 

emellertid i romanen på ett sätt som inte fordrar förkunskaper. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det krävs ett visst intresse för historia, kultur och 

konst för att välja den här romanen som lektyr.   

 

2.1.6 Stil 
Enligt Ingo (2007, s. 76) kan stilen sägas vara resultatet av de val författaren har gjort bland 

de synonyma lexikala och grammatiska uttryckssätt som finns i språket. Ingo påpekar också 

att stilen är ett personligt, för en viss författare typiskt språk (s. 77). Han framhåller vidare att 

stilen är en viktig faktor som höjer läsupplevelsens kvalitet, och att översättaren inte får 

fördärva eller förvränga detta litterära värde (s. 83). Hellspong & Ledin (1997 s. 197) menar 

att en texts stil är en sammanfattande storhet, något som rör flera aspekter av texten samtidigt. 

Jag får som läsare känslan av att språkdräkten i Riña de gatos vilar på traditionell spansk 

litterär stil: den är proper, allvarlig och snudd på torr. Till och med de humoristiska inslagen 

tycks mig som torra och påminner lite om den brittiska humorn. I El País beskrivs Mendozas 

språkdräkt som god, och här nämns även hans lätthet att parodiera samt hans humor som går i 

brittisk stil (El País 2010). Kirsty Hooper (2011) menar i sin recension av romanen att stilen 

är kvick, atmosfären berusande och takten snabb. 

 Stundom kan stilen tyckas snudd på fackspråklig då läsaren överöses med information 

om historia, politik eller konst. Se exempel nedan. 

 
Iba a ver Las hilanderas, pero al pasar por delante de Menipo se detuvo en seco, conminado por la mirada 
de aquel personaje, mitad filósofo, mitad granuja. (s. 13, rad 14) 
 
Han skulle titta på Spinnerskorna men stannade tvärt när han längs vägen skulle gå förbi Menipo, som på 
befallning av dennes blick, denna figur till hälften filosof och till hälften skojare. (s. 13, rad 14) 

  
Här börjar en analys av Velázquez porträtt Menipo och Esopo som fortgår fram till s. 14, rad 

16. På andra ställen i boken återfinns ibland flera sidor långa utläggningar om konst eller 

skildringar av politiska debatter med lite mer fackspråklig karaktär. Dessa blandas med 

kulturhistoriskt intressanta händelser i handlingen som typiska seder från denna epok, och en 

humoristisk underton. Som exempel kan nämnas de många och välbesökta barerna, en del av 

dem med prägling av tjurfäktarklubbar. Exemplet nedan kommer från en sådan passage i 

texten där högljudda diskussioner mellan kroggästerna på en bar skildras:  
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Para hacerse oír, el señor Mosca se puso de puntillas y estiró mucho el cuello, pero sólo consiguió que los 
aspavientos de otro individuo hicieran salir volando su bombín. (s. 7, rad 47) 
 
För att göra sig hörd ställde sig Mosca då på tå och sträckte mycket på halsen men han åstadkom endast 
att någon annans vilda gestikulerande fick hans plommonstop att flyga iväg. (s. 7, rad 47) 

 

Denna typ av komiska scener är rikligt förekommande i texten och bidrar till den stilistiska 
balansen i romanen som pendlar mellan allvaret i de händelser som föregick krigets utbrott 
och humorn som emellanåt skiftar i ironi.  

 

2.2 Översättningen 
Översättningsteori är enligt Enkvist ett nytt och komplext område där många discipliner möts: 

lingvistik, psykologi, filosofi, konst och pedagogik (1991 s. 2). Detta är något att ha i åtanke 

vid analys av källtext och val av översättningsstrategier. Det är inte bara ord som ska 

översättas till ord, det handlar om så mycket mer. Ingo (2007 s. 20) talar om fyra 

grundaspekter vid översättning: struktur, varietet, semantik och pragmatik, där struktur och 

varietet representerar den språkliga formen medan semantik och pragmatik representerar 

språkets innehåll. Att översätta en skönlitterär text innebär att hela tiden ha både form och 

innehåll för ögonen. Eftersom Mendozas skrivform präglas av en nutida spansk språkdräkt 

och det som karakteriserar hans text är de rikligt förekommande bildliga idiomatiska 

uttrycken och den subtila humoristiska undertonen har det varit av vikt att ha innehållet i 

åtanke under översättningsarbetet och utgå från en semantisk och pragmatisk infallsvinkel i 

sökandet efter ekvivalens i den svenska översättningen. 

 

2.2.1  Målgrupp 
Detta är inte ett autentiskt översättningsuppdrag eftersom jag själv har valt källtexten, och 

därför är heller inte målgruppen uttalad. För måltexten tänker jag mig emellertid en målgrupp 

liknande den för källtexten, dvs. en allmänt kultur- och historieintresserad läsekrets, som 

dessutom är speciellt intresserad av Spanien och den spanska kulturen. Jag har översatt ca 

6000 ord, 21 sidor av romanens 420 sidor. Romanen består av 41 korta kapitel samt epilog. 

Jag ville börja en bit in i boken där handlingen kommit igång men ändå inte hunnit skena iväg 

alltför långt, varför jag började min översättning med kapitel 6.  

 På svenska finns bara två av Mendozas böcker utgivna (Undrens stad och Syndaflodens 

år) (Jönsson 2011). Man kan spekulera i om målgruppen för Mendozas romaner skulle vara 
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uttalat spansk. Riña de gatos behandlar en central del i den spanska historian och har en stark 

kulturkontextförankring vilket förvisso inte omöjliggör en svensk målgrupp men gör den 

snävare.   

 

2.2.2 Överväganden inför översättningen – översättningsstrategier 
Lindqvist (2005 s. 4) menar att ett av syftena med översättningsanalys är att problematisera 

begreppet översättning och att undersöka översättningar som språkliga mötesplatser mellan 

individer och kulturer. För att Mendozas Riña de gatos ska kunna fungera som en mötesplats 

mellan Spaniens kultur och historia och den svenska läsaren finns det en hel del aspekter som 

jag som översättare måste ha i åtanke. Målet med min översättning är att överföra Mendozas 

spanska text till svenska så att den kan tillgodogöras av en svensk målgrupp. För att hitta 

ekvivalens på svenska måste jag som översättare förstå författarens tankar och avsikter. Detta 

är i synnerhet viktigt vid tolkningen av alla de idiom och bildliga uttryck som Mendoza 

använder sig av. 

  Lundquist (2007 s. 36) menar att man i valet av global översättningsstrategi bör tänka i 

grader av frihet och bundenhet och skiljer på imitativ och funktionell översättning. Jag valde 

att använda mig av en imitativ översättningsstrategi på global nivå eftersom jag ville försöka 

göra författaren rättvisa och förmedla dennes stil och ton samt ge den nya läsaren samma, 

eller liknande, upplevelse som läsaren på originalspråket haft.    

 När jag gjorde mina översättningsval i målspråket blev det nödvändigt att 

målspråksanpassa på lokal nivå. De stilistiska verkningsmedlen samt språkspecifika begrepp 

är exempel på sådant som jag har varit tvungen att omarbeta semantiskt och syntaktiskt. Då 

har jag dragit nytta av Vinay och Darbelnets lokala översättningsstrategier (Lundqvist 2007 s. 

44ff). Jag använde mig t.ex. av lån för att låta det spanska lysa igenom i min översättning. Det 

gällde vissa uttryck som señor eller don: kulturbundna ord utan motsvarighet i svenska 

språket men inte helt okända hos den svenska läsaren. Vidare av perspektivbyte t.ex. när 

Anthony säger mi hotel está cerca (’mitt hotell är nära’) som i min översättning blir mitt 

hotell ligger inte långt bort.  

 De stilistiska verkningsmedel som jag i synnerhet haft i åtanke under 

översättningsarbetet är Mendozas rika bildspråk och folkliga idiomatiska uttryck samt 

varierade ordval.  

 Avslutningsvis kan fas tre i Lundquists modell för översättning nämnas: revisionen 

(2007 s.49), där hon betonar vikten av att översättningen klarar sig själv och fungerar på sina 
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egna och nya premisser. Detta har jag som översättare haft för ögonen när jag har reviderat 

och finslipat min text. Då fanns även tillfälle till ytterligare frigörelse från originalet.  

 

3. Översättningskommentar: Semantiska problem 
Källtexten är idiomatiskt skriven på spanska och innehåller många idiomatiska bildliga 

uttryck. Under översättningens gång ställdes jag inför ett antal översättningsval som vållade 

problem, främst ur en semantisk aspekt. Att hitta rätt i denna balansgång, att veta vilka val 

som är de rätta vad gäller förmedlandet av Mendozas stil och ton och samtidigt få till en god 

svensk språkdräkt, har varit den största utmaningen i översättningen.  

 Här i översättningskommentaren följer en analys av konkreta översättningsval. Det 

gäller passager i källtexten där jag stannat upp och reflekterat extra över olika valmöjligheter. 

Fokus ligger på översättningsval inom semantiken, och jag börjar med att analysera olika 

bildliga idiomatiska uttryck. Idiomatiska uttryck är enligt Ingo (2007 s. 133) en typ av 

pragmatiska särfall – det handlar om ställen eller avsnitt i originaltexten som inte kommer att 

fungera på målspråket i direkt översättning utan måste bearbetas så att de får en form och ett 

innehåll som lämpar sig för målspråket och dess kultur. Vidare tittar jag närmare på olika 

typer av tillägg och utelämningar och sedan kommer jag in på en del konkreta ordval som 

vållat problem i översättningsarbetet. Slutligen berör jag frågan att översätta eller inte.   

 

3.1 Bildliga idiomatiska uttryck  
Enligt Ingo (2007 s. 141) är idiom fraser och uttryck vilkas betydelse man inte alltid kan 

förnimma med hjälp av de enskilda ord som ingår i uttrycket. Hela uttrycket utgör en lexikal 

enhet och bör behandlas som en enhet i den semantiska analysen (Ingo 2007 s. 141). Så långt 

det är möjligt bör dessa uttryck översättas med motsvarande idiom i målspråket (Ingo 2007 s. 

144).  Bildliga idiomatiska uttryck är rikligt förekommande under översättningsarbetet och 

min intention har varit att hitta semantiskt och stilistiskt likvärdiga uttryck på målspråket. I 

exemplen nedan är uttrycken kursiverade av mig.  

 
Todo estaba cerrado a cal y canto, de modo que regresó a buen paso al hotel y se metió en la cama. (s. 
10, rad 24) 
 
Allt var stängt med lås och bom så han gick tillbaka till hotellet med långa kliv, och lade sig i sängen. (s. 
10, rad 26) 
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Cerrado (’stängt’) a cal (’kalk’) y canto (’sten’) är ett idiom som översätts med reglad, 

ordentligt stängd (Norstedts spanska ord).  Jag ville översätta detta med ett idiom och behålla 

idiomet som stilistiskt verkningsmedel i MT. Jag valde det svenska uttrycket stängt med lås 

och bom.  Lås och bom fick 208 träffar i språkbankens konkordanser, däremot hade stängt 

med lås och bom inte en enda träff. Kanske hade jag i stället kunnat skriva t.ex. igenbommat 

(54 träffar i språkbankens konkordanser), eller också kunde jag ha översatt det spanska 

idiomet med bara stängt, reglat eller låst. Jag valde emellertid att använda mig av ett 

flerordsuttryck som KT gjort och sålunda följa min globala imitativa översättningsstrategi. 

Samma imitativa strategi följde jag i de båda exemplen nedan: 

 
Yo soy un monárquico acérrimo y él, en cambio, es un revolucionario que pondría el mundo patas arriba 
si le dejaran. (s. 23, rad 7) 
 
Jag är en okuvlig monarkist och han däremot är en revolutionär som skulle vända upp och ner på världen 
om han fick. (s. 23, rad 7) 

 

Después de decir esto se quedó aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. (s. 21, rad 24) 
 
Efter att ha sagt detta tycktes han lättad, som om en sten fallit från hans axlar. (s. 21, rad 24) 

 

I uttrycket Pondría el mundo patas arriba (’skulle sätta/placera världen fötter upp’) betyder 

patas arriba betyder uppochned (Norstedts spanska ord). Jag valde att använda det svenska 

idiomet vända upp och ner på världen. Uttrycket upp och ner på världen fick 5 nedslag i 

Språkbankens konkordanser och ungefär 121 000 träffar vid en google-sökning och jag såg 

det som en god och fungerande översättningsmotsvarighet. Detsamma kan sägas gällande 

quitado un peso encima (’tagit bort en tyngd från honom’) och bruksmotsvarigheten en sten 

fallit från hans axlar (fyra nedslag vid en google-sökning). I båda exemplen har en 

bildersättning skett utan att sakledet har förändrats (jfr Lindqvist 2005 s. 122). 

  I följande exempel har valet varit svårare:   
 

Diga usted en buena hora lo que le salga de las narices. (s. 24, rad 7) 
 
Tala ni bara i godan ro om vadhelst ni vill. (s. 24, rad 7) 

 

Det spanska uttrycket betyder ordagrant vad som än kommer ut från näsan din. Jag har valt ett 

mer neutralt uttryck med bibehållen sakledsbetydelse men utan bildspråk, vilket innebär en 

bildförlust i min översättning (jfr Lindqvist 2005 s. 123). I romanen är det hertiginnan som 

säger denna replik. Hertiginnan är sorglös och har glimten i ögat vilket i romanen associeras 
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till Andalusien. Genom att använda ett mer neutralt uttryck i min översättning kommer denna 

nyansskillnad inte fram. Hertiginnan bidrar med en subtil humoristisk underton i handlingen 

som riskerar att gå förlorad när jag använder mig av ett mer neutralt uttryck i översättningen. 

Å andra sidan skulle jag inte kunna använda mig av ett grövre uttryck som t.ex. vad fan ni vill, 

för hertiginnan svär inte. Det skulle ge helt fel konnotationer. Hon är frispråkig och charmig 

men väluppfostrad och svär inte. I just detta fallet hittar jag ingen riktigt lyckad motsvarighet. 

Detta är något som bör has i åtanke vid en eventuell översättning av hela romanen då man kan 

kompensera för sådan nyansförlust på andra ställen i handlingen (jfr Lindqvist 2005 s. 140ff).  

 Nedan följer ytterligare exempel som lett till mycket reflektion under 

översättningsarbetet: 

 
De este modo, acabó diciendo, pagaban justos por pecadores. (s. 6, rad 50) 
 
Han avslutade sin utsaga med att säga att det var så som de oskyldiga fick bära skulden. (s. 6, rad 49) 

 

Pagaban justos por pecadores (’betalade rättskaffens för syndare’) översätts med de 

oskyldiga fick bära hundhuvudet (Norstedts spanska ord). Bära hundhuvudet fick 109 nedslag 

i Språkbankens konkordanser och borde vara en god svensk motsvarighet. Jag valde 

emellertid att använda de oskyldiga fick bära skulden i min översättning eftersom jag ansåg 

det som en mer aktuell motsvarighet och därför bättre ekvivalent med tanke på det moderna 

spanska språkbruket i KT.  

 Nästkommande mening i KT hör genom textbindning nära ihop med denna:  

 
El problema, dijo otro, era que a aquellas alturas ya no quedaban justos ni pecadores.  (s. 7, rad 1) 
 
Någon annan inflikade att problemet nu var att det varken fanns oskyldiga eller syndare kvar längre. (s. 7, 
rad 1) 

 

Ya no quedaban justos ni pecadores (’nu fanns varken rättskaffens eller syndare kvar längre’). 

Genom att repetera justos och pecadores i de båda meningarna uppnås i KT en annan effekt 

än i MT. Eftersom jag i föregående mening valt andra ord måste jag även här följa samma 

linje. Jag har valt att behålla oskyldiga samt använda syndare som originalet. Spanien är ett 

katolskt land och anspelningar på religion är betydelsefulla. Hade jag kunnat välja någon 

annan möjlighet för att bevara den religiösa anspelningen även i förra meningen? Jag tror att 

meningen då hade blivit konstig och klumpig. Att däremot använda ordet syndare i den andra 

meningen sätter åtminstone någon religiös färg på det hela.    

 Följande är ett mycket vanligt uttryck i spanska språket: 
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—Pues el que tuvo, retuvo —repuso el otro. (s. 9, rad 14) 
 
– Tja, det man en gång kunnat, det kan man alltid, sa den andre. (s. 9, rad 14) 

 

Här har jag inte lyckats hitta någon riktigt bra motsvarighet i svenskan. Det blir klumpigt och 

inte alls lika slående som i KT. Å andra sidan kändes det inte aktuellt att använda t.ex. det 

svenska idiomet det sitter i ryggmärgen. Det skulle jag kunna använda om t.ex. att cykla eller 

laga mat eller vad som helst, men i denna kontext där det handlar om bordellbesök kändes det 

inte helt lyckat.  

 Följande är ytterligare exempel på bildspråk. 
 
Era fácil acusar a los falangistas de todo lo malo, pero no había que olvidar quién les había abonado el 
terreno; (s. 7, rad 3) 
 
Lätt var att anklaga falangisterna för allt ont men man fick inte glömma vem som hade berett vägen för 
dem – (s.7, rad 3) 

 

Abonado el terreno (’gött jorden’) har samma bildliga betydelse i spanskan som berett vägen 

för har i svenskan och är en bruksmotsvarighet. Jag har alltså gjort en bildersättning med 

bibehållen sakledsbetydelse (jfr Lindqvist 2005 s. 121). 

 Nedan följer ytterligare ett exempel på översättning av bildspråk. 

 
Anthony Whitelands no contaba con esta invitación y al oírla creyó ver el cielo abierto, (s.19, rad 28) 
 
Anthony Whitelands var inte beredd på en sådan inbjudan och han tyckte sig se himmelriket när han fick 
den. (s. 19, rad 28)  

 

Ver el cielo abierto (’se himlen öppen’) betyder att se en utväg ur något, att skymta en 

ljuspunkt (Norstedts spanska ord). Jag valde emellertid att översätta det med ett uttryck som 

anspelar på himlen precis som originalet. Vidare ansåg jag att mitt uttryck passade bättre in i 

målspråkssituationen med tanke på den kringliggande kontexten.  

 Nedan följer ett exempel på en liknelse, där både sakled och bildled återfinns i 

kontexten (jfr Lindqvist 2005 s. 120). 
 
Yo, por supuesto, no le puedo ofrecer ninguna garantía de seguridad, pero siendo de aquí, y gato viejo, 
me doy cuenta de cuándo hay que cambiar de acera y cuando hay que salir por piernas. (s. 8, rad 39) 
 
Jag kan självfallet inte erbjuda någon garanti om säkerhet, men jag är härifrån och gammal i gamet så jag 
märker när det är bäst att gå över gatan eller när det är bäst att lägga benen på ryggen. (s. 8, rad 39)  
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Här återfinns ett bildligt idiomatiskt uttryck (se kursivering) som inte vållat större problem i 

översättningen eftersom ett likartat idiom återfinns i svenska språket. Vidare finns en liknelse 

(understruken) som dessutom återkopplar till romanens titel och därmed kan anses innehålla 

ett nyckelord: gato (’katt’). Gato viejo översätts med erfaren, gammal i gamet (Norstedts 

spanska ord) och borde således kunna räknas som en konventionell bild i spanska språket (jfr 

Lindqvist 2005 s. 120). Gammal katt används inte med denna bildliga betydelse i svenskan. I 

de fall gammal katt återfinns i språkbankens konkordanser med bildlig betydelse avses 

snarare någon som är lugn och belåten och formligen spinner. Jag funderade mycket över om 

jag skulle behålla bildledet i min översättning, främst med tanke på nyckelordet katt. Slutligen 

beslöt jag att använda ett idiomatiskt svenskt uttryck som inte skulle förvilla läsaren och 

kanske störa läsförståelsen.  

 

3.2 Tillägg och utelämningar 
Jag har vid en del tillfällen valt att lägga till eller utelämna ord i min översättning. Jag börjar 

med att analysera tilläggen. I exemplen nedan är dessa understrukna. 
 
-Julián, el señor se queda a comer. (s. 20, rad 25)  
 
– Julian, señor Whitelands stannar och äter med oss. (s. 20, rad 25)  

 

Kraven på idiomatisk svenska medför ibland tillägg måste göras. I exemplet ovan har jag 

velat behålla det spanska señor för att ge lokalfärg (se Ingo 1991 s. 72). Jag återkommer till 

detta ämne senare i min analys. Här har jag dessutom lagt till namnet Whitelands för att uppnå 

idiomatisk svenska. På spanska kan man säga el señor, alltså señor i bestämd form, ungefär 

herrn. Men om jag använder señor i MT, ett ord som visserligen känns igen av de flesta läsare 

men dock är ett utländskt ord, så kan jag inte krångla till det genom att dessutom sätta det i 

någon typ av bestämd form på svenska (señoren t.ex.) varför jag löser detta problem med ett 

tillägg: Whitelands. Det rör sig inte om ett semantiskt tillägg utan mer om ett explicitgörande 

(jfr Ingo 2007 s. 123) 

 I följande exempel är det UGT som vållar besvär: 

  
Sin dejarle terminar, intervino un hombre menudo, tocado con un bombín raído, que dijo llamarse Mosca 
y ser miembro de la UGT. (s. 7, rad 22) 
 
Innan denne hade hunnit avsluta kom en liten man iklädd ett luggslitet plommonstop och blandade sig i – 
han sa att han hette Mosca och var medlem i socialistiska UGT. (s. 7, rad 22) 
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Här har jag velat målspråkanpassa. Jag tror inte att man i allmänhet känner till UGT i Sverige, 

men i romanen fyller det sin funktion. Jag har därför valt att lägga till socialistiska för att 

åskådliggöra att UGT har med den socialistiska sidan att göra. Detta kan enligt Ingo (2007 s. 

123) också benämnas explicitgörande då ingen egentlig ny information tillkommer utan jag 

explicitgör sådant som den spanska läsaren utläser i KT. Följden blir att señor Moscas 

politiska ställning framkommer även för den svenska läsaren.    

 I exemplet nedan illustreras en i KT rikligt förekommande tilltalsfras. Reglerna för 

substantivuttryck i tilltal är komplicerade och språkspecifika (Ekerot 1995 s. 182).  

 
Como ve, amigo Whitelands, con miras a facilitar su peritación, hemos reunido en el despacho las piezas 
más adecuadas a nuestros fines, según mi leal saber y entender. (s. 17, rad 4) 
 
Som ni kan se, min käre Whitelands, för att underlätta ert expertutlåtande har vi här i arbetsrummet samlat 
de verk som enligt min vetskap och övertygelse bäst lämpar sig för våra syften. (s. 17, rad 3) 

 

Här måste jag förändra MT för att den ska bli idiomatisk. Det är god spanska att säga amigo 

Whitelands men det svenska språket fungerar inte på samma sätt. Jag kan inte skriva vän 

Whitelands då tilltalsuttryck i svenskan har bestämd syftning (jfr Ekerot 1995 s. 182). Jag 

ville belysa personernas vänrelation på samma sätt som i KT och valde till slut att använda 

min käre Whitelands. Jag har alltså lagt till min, som inte kan räknas som tillägg i egentlig 

mening då det rör sig om hänsynstagande till svenskans språkstruktur (jfr Ingo 2007 s. 65). 

Vidare har jag använt käre istället för vän för att hos den svenska läsaren förmedla samma 

konnotationer av artig vänskap mellan två herrar. 

 I följande exempel har jag i MT gjort ett tillägg för att underlätta syftningen i meningen: 

 
No soy especialista en pintura española del siglo XIX, pero lo poco que sé me lleva a pensar que tal vez 
éste no pueda ser considerado su período más brillante. (s. 18, rad 5) 
 
Jag är ju inte specialist på spanskt måleri från 1800–talet, men det lilla jag kan får mig att tro att detta 
kanske inte kan anses som det spanska måleriets mest lysande period. (s. 18, rad 5) 

 

Av textsammanhanget förstås att det spanska su (’dess’) refererar till det spanska måleriet. 

Kanske kunde jag ha skrivit dess, men för att undvika missförstånd och för att måna om den 

svenska läsaren valde jag att använda en lexikalisk anafor i MT i stället för en pronominell 

som i KT. Lundquist (2007 s. 58ff) betonar vikten av att i översättning av anaforer välja 

uttryck som gör det tydligt vilken referent anaforen refererar till. Detta är alltså inte heller 

exempel på tillägg i egentlig mening utan utgör endast exempel på hur jag som översättare 

hela tiden måste anpassa min text efter målspråkets struktur.  
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 Nedan följer ett exempel där jag funderade länge över hur jag skulle lösa 

översättningen.    

 
Al abrir los postigos vio un cielo cubierto y una lluvia fina que humedecía los tejados; de repente recordó 
el nombre de aquel fenómeno español: calabobos, un nombre adecuado a su persona. (s. 11, rad 1)  
 
(’När öppnade fönsterluckorna såg han en himmel täckt och ett regn fint som fuktade taken; plötsligt 
mindes han namnet på det där spanska fenomenet: calabobos, ett namn passande hans person.’) 

 

Ingo (2007 s. 134) menar att det ibland är nödvändigt att i MT göra kompletteringar för att 

förklara fenomen, ord eller uttryck som förekommer i KT. Calabobos översätts med duggregn 

(Norstedts spanska ord) och är vidare ett sammansatt ord där orden för sig betyder cala 

’genomblöter’ och bobos ’dumbommar’. Jag funderade över om jag skulle göra förklarande 

tillägg den löpande texten för att få fram dessa betydelser. Slutligen valde jag dock att göra en 

omskrivning för att få bättre flyt och idiomatik i den svenska texten, se nedan. 
 

Han öppnade fönsterluckorna, det var mulet och ett fint duggregn fuktade taken. Han mindes plötsligt ett 
gammalt spanskt uttryck som sa att bara dumbommar låter sig överraskas av regnet. Det uttrycket passade 
in på honom. (s. 11, rad 1) 

 
Min översättning blir följaktligen inte en exakt semantisk motsvarighet utan en viss 

informationsförlust förekommer och således ett bortfall. Å andra sidan framkommer samma 

budskap i MT som i KT, att huvudpersonen känner sig som en dumbom.      

 

Nedan visar jag några exempel på bortfall. De är uttryck för samma vilja att få till en god 

svensk språkdräkt som har gjort att jag vid vissa tillfällen inte tagit med ord från KT till MT. 

Genom semantiska utelämningar, där betydelsekomponenter i KT inte återges i 

översättningen, sker någon form av informationsförlust (Ingo 2007 s. 124). Nedan är 

utelämningarna understrukna.  
 
Julián, avise al señorito Guillermo. (s. 16, rad 3) 
Julián, meddela Guillermo. (s. 16, rad 3) 
 

Här har jag valt att inte skriva ut señorito. Visserligen har min övergripande strategi varit att 

sätta lokalfärg på MT genom att låta en del spanska ord stå kvar på spanska, däribland señor. I 

detta fall är det diminutivformen som används och det är hertigen som benämner sin son. Att 

använda diminutivformer i MT såg jag inte som något alternativ då det kan leda till förvirring 

hos en svensk läsare. I detta sammanhang tycktes inte heller señor som en god möjlighet 

eftersom det handlar om en far som talar om sin son. Señor skulle här kunna ge fel 

konnotationer och leda läsaren att associera till någon annan person än sonen. Att översätta 
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det till t.ex. herr såg jag inte heller som något alternativ då jag inte använt herr i övrigt i min 

översättning, utan señor. Av samma anledning valde jag även att inte använda unge herrn 

som annars kanske skulle kunna anses ekvivalent i detta fall. Intressant att nämna är att det i 

många språk finns en mer utbredd användning av denna typ av titlar än i svenskan, jämför 

t.ex. med engelskans master. Jag valde slutligen att helt enkelt inte ta med ordet i KT.  

 I följande exempel har jag uteslutit ett adverbial i min översättning. (Min 

understrykning.) 

 
Se creyó en la obligación de intervenir el inglés a su pesar. (s. 20, rad 7) 
Anthony trodde sig skyldig att invända. (s. 20, rad 6)  
 

Den svenska meningen blev klumpig och kändes inte idiomatisk när allt togs med. Se creyó 

(’han trodde sig’) en la obligación (’skyldig’) de intervenir (’att invända’) el inglés 

(’engelsmannen’) a su pesar (’mot sin vilja’). För att få mer flyt i den svenska meningen har 

jag för det första ersatt engelsmannen med Anthony. Vidare har jag uteslutit mot sin vilja. Jag 

kunde ha skrivit Anthony trodde sig mot sin vilja skyldig att invända i min MT, men jag 

tyckte det lät klumpigt och inte alls lika idiomatiskt som i KT. Enligt Ingo (2007 s. 124) bör 

utelämningar ske på väl övervägda grunder, men han påpekar också att de ibland kan vara 

nödvändiga för rytmens skull. I min mening är detta ett sådant fall där en utelämning kan 

motiveras för rytmens skull i MT. 

 Nedan följer ett exempel på det som Ingo benämner implicitgörande (jfr Ingo 2007 s. 

124) och som innebär att ord eller uttryck utelämnas men att det semantiska innehållet finns 

med ”mellan raderna”.  

 
Gracias a su aventajada estatura, Anthony pudo ver estacionados en la Gran Vía a unos jóvenes con 
camisa azul que contemplaban la escena con aire de desafío. (s. 15, rad 12) 
 
Tack vare sin längd kunde Anthony se några ungdomar i blå skjortor som stod på Gran Via och 
utmanande betraktade scenen. (s. 15, rad 13 

  

Jag har här utelämnat fördelaktiga. När man skriver fördelaktiga längd avses att någon är 

lång, varför längd räcker väl till i detta fallet och den svenska meningen får bättre flyt.  

 

3.3 Ordval 
Lundquist (2007 s. 94ff) avråder från översättning med utgångspunkt i ordet eftersom 

översättningsenheter ofta omfattar mer än ett ord. Hon framhåller vidare att ordet som enhet 
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rymmer en fälla: dess polysemi, och påpekar att alla ord (bortsett från specialiserad 

fackterminologi) är polysema och fungerar i texter utan missförstånd tack vare kontexten. 

Nedan redogör jag för några fall där det konkreta valet av ord vållat problem i 

översättningsarbetet. Jag börjar med några exempel på hyperonymer (jfr Ingo 2007 s. 91).  

  
Cuatro mujeres más, de edad avanzada, escuchaban la radio y jugaban a la brisca en torno a una mesa 
camilla. (s. 10, rad 8) 
 
Ytterligare fyra kvinnor fanns där, ålderstigna, som lyssnade på radio och spelade kort omkring ett runt 
bord med fyrfat under. (s. 10, rad 9)  

 
El mayordomo les ofreció sendas copas de oloroso en una bandeja de plata. (s. 23, rad 1) 
 
Hovmästaren erbjöd dem varsitt glas sherry på silverfat. (s. 23, rad 1) 

 

Enligt Ingo (2007 s. 91) gäller det för översättaren att vara vaksam på inklusion och finna 

motsvarigheter på samma hierarkiska nivå som originalet. I dessa båda exempel har jag trots 

detta medvetet valt att använda mig av hyperonymer, och agerar således tvärtemot 

rekommendationerna. Jag skulle kunna översätta la brisca till bézique som är ett kortspel, och 

oloroso till oloroso som är en speciell typ av sherry. Med hänsyn till läsarna har jag emellertid 

valt hyperonymerna kort och sherry istället, som i målspråkssistuationen kan tänkas motsvara 

KT:s originaluttryck vad gäller förståelse och kännedom. Å ena sidan förlorar min 

översättning på detta eftersom läsaren går miste om referenserna till den goda oloroso-sherryn 

och om kortspelet bézique. Å andra sidan ville jag att läsningen skulle flyta på lika smidigt för 

den svenska läsaren som för den spanska, och alltså inte att den skulle stanna upp på ovanliga 

ord som kanske skulle försvåra läsningen.    

 I följande exempel åskådliggörs ytterligare ett ställe där jag stannat upp i valet av ord:  
 
En la Cibeles se hizo a un lado para dejar pasar a un nutrido grupo de obreros con gorra y mandil que se 
dirigía a una manifestación o un mitin, a juzgar por las pancartas y banderas que algunos llevaban 
enrolladas. (s. 15, rad 7) 
 
Vid Cibeles fick han stiga åt sidan för att lämna plats åt en stor grupp arbetare iförda kepsar och 
förkläden, på plakaten och fanorna som en del av dem bar under armen kunde man se att de var på väg 
till någon demonstration eller till något möte. (s. 15, rad 7) 

 

Llevaban enrolladas betyder egentligen ’bar ihoprullade’, men jag har här översatt det till bar 

under armen. En bruksmotsvarighet är en översättning som inte direkt är en semantisk 

motsvarighet men som ändå väl förmedlar den semantiska informationen (Ingo 2007 s. 154). 

Här ansåg jag alltså att bar under armen bättre skulle förmedla KT:s uttryck än en semantiskt 
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korrekt översättning och har följaktligen valt en bruksmotsvarighet för att underlätta MT:s 

textflyt. 

  

3.4 Att översätta eller inte översätta 
Som jag ovan nämnt har jag på en del ställen valt att ha kvar det spanska ordet i min svenska 

översättning för att ge lokalfärg åt texten och förmedla genuina stämningsbilder (jfr Ingo 1991 

s. 72, Enkvist 1991 s. 61). Ingo menar att det för detta ändamål ofta räcker med att lämna 

enstaka ord oöversatta. Jag ville att en del spansk karaktär skulle synas i min översättning och 

har bl.a. valt att låta señor och señora stå kvar på en del ställen. Det är ord som känns igen av 

en svensk läsare och snarare stödjer än stör förståelsen (jfr Enkvist 1991 s. 61). 

  
El señor Whitelands es un destacado experto en pintura española de paso por Madrid, que ha tenido la 
gentileza de echar una ojeada a ciertas piezas con fines de evaluación. (s. 23, rad 27) 
 
Señor Whitelands är en framstående expert på spanskt måleri på genomresa i Madrid som har haft 
vänligheten att ta en titt på några konstverk i bedömande syfte. (s. 23, rad 28) 
 
-Alba María, deja en paz a tu protestante favorito y compórtate como una señora fina,.. (s. 22, rad 9) 
 
– Alba Maria, lämna din favoritprotestant ifred och uppför dig som en señora. (s. 22, rad 10) 

 

 I exemplet nedan illustreras ett ställe i texten där jag stannat upp och funderat över hur 

jag skulle återge det spanska ordet i MT. 
 
-Alabado sea Dios, Antoñito, ya le echábamos de menos. (s. 22, rad 36) 
 
– Prisad vare Gud, Antoñito, vi började ju sakna dig. (s.22, rad 35) 

 

Antoñito syftar på Anthony, huvudpersonen. Det är hertiginnan som talar med sin lite 

skämtsamma ton. Jag funderade mycket över hur jag skulle återge Antoñito i MT som är en 

diminutivform av Antonio, den spanska motsvarigheten till Anthony. Diminutivformer 

används för att denotera mindre storlek på något eller för att påvisa känslobetonad intention, 

eller också för att intensifiera betydelsen hos adjektiv och adverb (DRAE). I denna kontext 

tolkar jag det som att hertiginnan använder sig av diminutivformen på ett avslappnat sätt, 

kanske för att lätta upp stämningen lite. För att låta hertiginnans personlighet komma fram 

valde jag slutligen att låta diminutivet stå kvar. Den svenska läsaren kommer inte till fullo att 

kunna tolka yttrandet men det sätter ändå lite färg på innehållet, och den kringliggande 

kontexten låter förstå att det är Anthony hertiginnan talar till, varför ingen risk för 

missförstånd finns. 
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 I följande exempel har jag däremot valt att översätta det spanska uttrycket.   
 
Los falangistas, dijo alguien, eran unos señoritos, unos hijos de papá; lo malo que papá, no contento con 
darles dinero, les prestaba la pistola. (s. 6, rad 34) 
 
Någon berättade att falangisterna var bortskämda snorvalpar – det värsta var att när de inte nöjde sig med 
pengar fick de låna pappas pistol. (s. 6, rad 34) 

 

Señoritos används i spanskan för unga herrar men är också rikligt förekommande med 

negativa konnotationer. Ofta avser uttrycket unga rika män som inte har så mycket att göra 

(DRAE), eller har betydelsen ’sprätt’, ’sjåpig person’ (Norstedts spanska ord). För att få fram 

de konnotationer jag förnimmer när jag läser originaltexten har jag valt att översätta señoritos 

med bortskämda snorvalpar.  

 

Nedanstående strofer funderade jag mycket över om jag skulle översätta eller låta stå kvar.   

 
Caballero de alto plumero, 
¿Dónde camina tan pinturero? 
 
Los camino que van a la gloria 
Son para andarlos con parsimonia. 
 
Señorita que riega la albahaca, 
¿Cuántas hojitas tiene la mata? 
Me parece que son más de ciento, 
Como las plumas de mi plumero. (s. 21, rad 33) 
 

Lasse Söderberg, poet och översättare, liknar översättning av lyrik vid att rycka bladen av en 

ros och sedan lägga dem på papper och påpeka hur vacker rosen är, fast alla kan se att det inte 

längre är en ros. Han framhåller likaledes betydelsen av översättning och menar att den 

språkförbistring med vilken Gud straffade oss visar sig till slut om inte som en välsignelse så i 

varje fall som en källa till outtömlig variationsrikedom (Söderberg 2004). Exemplet ovan 

utgör strofer ur en sång som två av personerna i romanen sjunger i duett vid ett tillfälle i 

handlingen. Som översättare kan man ibland välja att inte översätta t.ex. dikter eller strofer, 

om man tror att de skulle förlora alltför mycket klang och musikalitet vid översättning (Ingo 

1991 s. 72). Ingo påpekar emellertid vidare att man då minskar verkets läsbarhet och 

njutbarhet för läsare som inte behärskar originalspråket. Enligt denna princip valde jag 

slutligen att översätta dessa strofer till svenska, se nedan. 

 
Kavaljer i hög plym 
Vart ska ni så finklädd gå? 
 
De vägar som till ära leder 
Ska långsamt färdas. 
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Señorita, ni som basilikan vattnar, 
Hur många små löv finns det på plantan?  
De tycks mig som fler än hundra, 
Som fjädrarna på min plym. (s. 21, rad 33) 

 
Ingo menar att det i praktiken är omöjligt att bevara alla de delkomponenter som utgör en 

dikts uttryckskraft (2007 s. 271). Dessa strofer som jag översatt är en tonsatt dikt och bör 

därför också samklinga med musikens rytm och takt. Med tanke på svårigheterna i att 

översätta dikt finns det de som väljer att översätta dikt till normal prosa (se Ingo 2007 s. 127). 

Jag har i detta fall gjort ett ödmjukt försök att få till lite rytm och känsla i dessa strofer 

samtidigt som jag bevarat de semantiska betydelserna som jag ansåg tillförde handlingen 

något. Jag ville ge den svenska läsaren om än inte samma så en liknande läsupplevelse som 

den spanska läsaren.  

 

4. Sammanfattning 
Att varje litet ord utgör en hel betydelsebärande enhet, att ingenting kan tas för självklart och 

att översättning är en konst är några av de slutsatser jag drar efter att ha avslutat denna 

översättningsanalys. Under arbetet med översättningen upptäckte jag en mängd olika aspekter 

och problemområden som aktualiserades och som är värda att analysera. Jag hade i synnerhet 

i åtanke Mendozas rika bildspråk, idiom och varierade ordval. Vidare ville jag betona 

romanens ursprung och valde därför att låta en del spanska ord stå kvar i den översatta texten. 

Med detta i åtanke valde jag att koncentrera mig på några aspekter av översättningsval inom 

semantiken: bildliga idiomatiska uttryck, tillägg och utelämningar, ordval samt funderingar 

kring att översätta eller inte. Det handlade om ord och passager i KT som krävde extra tankar 

och funderingar under översättningsarbetets gång. Sammanfattningsvis kan sägas att det i 

många fall visat sig fullt möjligt att hitta fungerande översättningsmotsvarigheter, alltid med 

utgångspunkt i en noggrann analys av källtexten och med hjälp av en kreativ 

språkbehärskning. Beträffande de många förekommande idiomen i källtexten gick det t.ex. i 

de flesta fall att hitta fungerande bruksmotsvarigheter på svenska. Undantagsvis kan nämnas 

idiomet el que tuvo, retuvo som jag inte lyckades hitta någon lyckad motsvarighet till. I 

sådana fall aktualiseras vikten av att kompensera för nyansförluster på andra ställen i romanen 

(jfr Lindqvist 2005 s. 140ff).         

 Under arbetets gång har jag insett betydelsen av det inledande analysarbetet såväl som 

valet av översättningsstrategi, kanske i synnerhet när det gäller långa skönlitterära texter. 
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Utöver detta har jag fått större förståelse för vikten av den slutliga revisionsfasen – det är ju 

här texten skapas! Det är här möjligheten finns att få till stånd en måltext med klar struktur 

och konsekvent stil som fyller sin funktion i målspråkssituationen. Tid, tid och åter tid är 

något som är nödvändigt för att hela översättningsprocessen – från analysfasen till 

revisionsfasen – ska lyckas och en god svensk idiomatisk text, som motsvarar källtexten till 

form och innehåll, ska kunna ta form. Samtidigt inser jag att tid är något som man vanligtvis 

inte har för mycket av i vår, översättarnas, yrkesverksamhet bransch. Det är därför extra 

viktigt att samla på sig erfarenhet – övning ger färdighet men också att hela tiden som 

översättare eftersträva en god svensk språkdräkt.  
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