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Sammandrag 

Den här kandidatuppsatsen undersöker skönlitterärt, isländskt bildspråk i svensk översättning. 

Fokus för studien ligger på litterära, det vill säga nyskapade, metaforer och de övriga, utvalda 

bildspråkskategorierna används i jämförande syfte. För ändamålet används Englar alheimsins, en 

roman av Einar Már Guðmundsson. Den svenska översättningen av Inge Knutsson jämförs med 

det isländska originalet i syfte att få reda på om, och i så fall hur, bildspråket i sin svenska form 

skiljer sig från förlagan. Resultatet visar att Knutsson sällan avviker från isländskans uttryck och 

bevarar ett språk som ligger originalet nära i den mån språkens struktur tillåter.  
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1 Inledning 

Vi använder bildspråk dagligen och oftast utan att tänka på det. Ord som plommonstop, flaskhals, 

bordsben och stolsrygg var från början nyskapade metaforer. De kom efterhand att permanent 

beskriva företeelserna, införlivades i det allmänna språkbruket och blev till så kallade 

lexikaliserade metaforer (Salo 2003:8). Andra benämningar förekommer för den här typen av 

metafor: död (Newmark 1981:84), semantisk (Ingo 1991:94) eller stelnad, på engelska 

”lexicalised’, ‘dead’ or ‘frozen’ metaphors” (Buss och Jost 2002:278). Jag kommer framöver att 

använda uttrycket lexikaliserad metafor. Motsatsen, det vill säga den nyskapade metaforen, 

benämner jag litterär metafor (Ingo 1991:194).  

 Fokus för den här uppsatsen ligger på den litterära metaforen. I Metaforer som 

kulturbärare skriver Anne-Christine Hagström att omvandlandet av extralingvistiska erfarenheter 

till språkliga bilder utgör grunden för allt mänskligt språk och hur dessa bilder konstrueras är till 

stor del kulturellt betingat (1998:31). Hagström menar att detta medför svårigheter vid 

översättning och att de blir särskilt synliga när det gäller översättningen av litterära metaforer 

från ett språk till ett annat.  

 Det här förhållandet var avgörande för mitt intresse att granska bildspråket i en isländsk 

originaltext och jämföra det med en svensk översättning. Den litterära metaforen anses av flera 

vara den bildspråkskategori som kan vålla mest besvär vid översättning på grund av att den ofta 

använder sig av kulturell erfarenhet samt semantisk association (se kapitel 5:3). Den har till och 

med kallats oöversättbar (se bland annat Gentzler 2000:941). Det råder delade meningar om hur 

den ska översättas, två förhållningssätt presenteras längre fram. Att allmänt diskutera metaforens 

möjliga översättning är inte tillräckligt för att visa de enskilda språkparens möjligheter. Att 

översätta från och till språk innebär för varje enskilt språkpar unika förutsättningar. Språkens 

syntax, fonem, ordförråd och andra faktorer kan vara vitt skilda, besläktade eller påverkade av 

varandra. Andra faktorer kan till exempel utgöras av ländernas kulturella släktskap vilket enligt 

ovanstående kan påverka översättningsarbetet. För de enskilda språkparens möjligheter behövs 

mer forskning och jag har i min uppsats försökt bidra genom att göra ett nedslag i en skönlitterär 

roman och se hur bildspråket i den svenska översättningen av Inge Knutsson ter sig i jämförelse 

med originaltexten.  
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2 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att granska en isländsk, skönlitterär originaltext och se hur 

bildspråkliga uttryck översätts till svenska. Fokus för studien är översättningen av litterära 

metaforer medan övrigt, utvalt bildspråk används som jämförande kategorier. Genom att jämföra 

original och översättning försöker jag utläsa graden av överlappning (se kapitlet Terminologi och 

teori) språken emellan i romanen Englar alheimsins (Universums änglar) i svensk översättning 

av Inge Knutsson.  

3 Metod och material 

Jag har jämfört Einar Már Guðmundssons roman Englar alheimsins med den svenska 

översättningen av Inge Knutsson. Romanen valdes med vetskap om att Einar Már Guðmundsson 

använder sig av bildspråk i stor omfattning. Författarens poetiska språkbruk gav goda utsikter för 

ett rikligt bildspråk. Kravet på ett rikligt bildspråk var orsaken till att en roman och inte 

exempelvis en naturvetenskaplig text valdes. Jag har utgått från att litterära metaforer 

förekommer sparsamt i vetenskapliga texter överlag. Ett skäl till att välja Englar alheimsins var 

översättaren: Inge Knutsson. Knutsson har både översatt och själv gett ut poesi. Han är också en 

av de mest anlitade översättarna av nordisk litteratur, främst isländsk. 

Det isländska originalet omfattar 224 sidor. Jag har tagit ut bilduttryck ur cirka en 

tredjedel av den isländska texten. Den tredjedelen har delats upp i fyra block som spridits ut över 

boken för att fånga eventuella stilomslag av författaren eller översättaren. Bilduttrycken har i sin 

tur delats in i olika kategorier efter typ. Avsikten med att kategorisera bildspråket var att jämföra 

de olika kategoriernas översättning med varandra för att se om bildspråkstyp inverkar på hur 

översättningen av den isländska texten görs. Ordböckernas redovisade fasta ord och uttryck, 

lexikaliserade uttryck, har plockats bort, förutsatt att romanens översättning följer den redan 

etablerade motsvarigheten där. Graden av direkt översättning (se vidare under kapitlet 

Terminologi och teori) blir härigenom åskådligt. Det är nämnvärt att de ordböcker jag använder 

mig av är de senaste som fanns mellan språken vid tiden för de första utgåvorna av romanen 

Englar alheimsins, på isländska 1993 och i svensk översättning 1996. Därmed möjliggör jag 

samma utgångspunkt som översättaren haft vad gäller ordböcker och lexikon. Senare utgåvor av 

ordböckerna kan eventuellt redovisa fler lexikaliserade uttryck och andra översättningar. 



5 

 

Vid redovisningen av bildspråket har problem ibland uppstått med att avgöra vad som är 

ett lexikaliserat eller litterärt uttryck (begreppen redovisas i kapitlet Terminologi och teori). 

Gränsen är inte knivskarp. Här har främst ordböckerna fått avgöra, finns uttrycket dokumenterat 

där har det räknats som ett lexikaliserat uttryck, om inte, har det räknats som litterärt och därmed 

redovisats i uppsatsen. Det här tillvägagångssättet var avgörande för att jag väljer benämningen 

lexikaliserad metafor.  

Att enbart tillämpa ordböckerna visade sig dock vara otillräckligt. Vad gäller uttryckens 

originalitet har sökningar på Internet varit till hjälp. Originaliteten spelar viss roll i översättning. 

Som översättare är man nog mer mån om att förmedla det som är originellt än det som saknar 

originalitet. Saknar uttrycket originalitet, är det naturligt att ta till ett icke-bildligt uttryck, om inte 

målspråket har ett liknande icke-originellt, bildligt uttryck. Med hjälp av sökmotor och Internet 

försvann därför ytterligare några fraser som annars varit kvar om endast ordböcker använts till 

exempel sólargeislana leika översatt till solstrålarna spela. Det här innebär dock att jag kan 

sägas ha använt mig av ett ständigt uppdaterat uppslagsverk över det isländska språkets 

användning, ett språkbruk som bör innehålla vissa förändringar sedan 90-talet då romanen 

översattes. Det föreligger därmed en risk att de fraser jag sökt efter haft en annan originalitet vid 

tiden då romanen skrevs. Jag bedömer dock att den risken är liten. Genom Internet har jag också 

dragit nytta av Islands universitets skriftspråkssamling: Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, den 

del som digitaliserats och publicerats på Internet. 

Bildspråk omfattar både enskilda ord och fraser. Det är vanligt att den omgivande texten, 

sammanhanget, avgör om ordet eller uttrycket är bildspråk eller inte. I redovisningen av 

bildspråket omges därför vissa uttryck med text i syfte att placera dem i det sammanhanget. 

Uttrycken redovisas efter sin placering i den isländska texten. Kommentarer följer där det funnits 

behov.  

För avgränsning och definition av bildspråk vilar huvudstommen mot två av Peter 

Hallbergs verk, Litterär teori och stilistik samt Diktens bildspråk. För översättningsteori och 

tolkning av metaforer har jag till min hjälp främst haft Rune Ingos Från källspråk till målspråk 

och Mall Stålhammars Metaforernas mönster samt Peter Newmarks Approaches to translation.  

Som tidigare nämnts ligger fokus för uppsatsen på översättningen av litterära metaforer. 

För att kunna se huruvida översättningen av dem avviker från annan översättning har jag valt ut 

två kontrollgrupper: liknelse och personifikation. Liknelsen är intressant som jämförande kategori 
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eftersom den ligger metaforen nära men har ytterligare ett led som ofta är förklarande. Kategorin 

personifikation utgör en extra kontrollgrupp. 

3.1 Författaren, romanen och översättaren 

Einar Már Guðmundsson föddes 1954 i Reykjavik och debuterade som författare 1980 med 

diktsamlingarna Sendisveinninn er einmana och Er nokkur í kórónafötum hér inni? Han är en 

mångsidig författare med ett brett register ur litteraturens olika genrer. Det är dock främst som 

romanförfattare han har blivit erkänd, kanske inte minst tack vare romanen Englar alheimsins 

som kom ut 1993 och som 1995 tilldelades Nordiska rådets litteraturpris. Hans verk har blivit 

översatta till många olika språk. Den första romanen Riddarar hringstigans utkom för första 

gången på svenska 1986 under titeln Riddarna av runda trappan i översättning av Inge Knutsson. 

Den senaste romanen till dags dato: Rimlar hugans kom ut 2007 (Forlagið Einar Már 

Guðmundsson). 

Englar alheimsins är en fiktiv biografi om Páll. Huvudkaraktären Páll blickar efter sin 

död tillbaka och berättar sin livshistoria. Läsaren får följa honom från födelsen i Reykjavik 1940 

fram till det att han tar sitt liv ungefär 40 år senare. Huvuddelen av romanen utspelar sig i 

Reykjavik där Páll växer upp och lever alltmedan en sinnessjukdom smyger sig på och bryter ut i 

full skala efter tonåren. Det är en mörk livsskildring med starka beskrivningar av ångest och 

ensamhet men även med glimtar av hopp. Romanen är dedikerad till Pálmi Örn Guðmundsson, 

författarens bror, som stått förebild för huvudkaraktären Páll (Halldórsson 2001). 

Inge Knutsson, född 1948, har översatt över hundra böcker från de nordiska språken 

norska (bokmål och nynorsk), danska, färöiska och isländska till svenska (Johannesson 2008).  

Han är heltidssysselsatt som översättare sedan mer än trettio år tillbaka och tilldelades Svenska 

akademiens översättarpris 2008 (Norden Sajten 2008). Isländska författare som Knutsson översatt 

är bland annat Einar Már Guðmundsson, Stefán Máni, Vigdís Grímsdóttir, Steinar Bragi, Kristín 

Marja Baldursdóttir, Halldór Laxness och Guðbergur Bergsson. Knutsson studerade nordiska 

språk och litteratur vid Lunds universitet och upptäckte då att isländsk litteratur översatt till 

svenska var en bristvara. Han bestämde sig för att försöka ändra på det genom att själv ta itu med 

översättningar. Översättningsdebuten kom 1974 med den isländska lyrikantologin Ord från ett 

utskär. Responsen blev god och Knutsson beslöt att låta den påbörjade avhandlingen om låneord i 

1600-talets tryckta isländska litteratur förbli ofullbordad. Den isländska litteraturen har varit 
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dominerande i hans översättningsarbete. Av de 110 böcker Knutsson översatt (maj 2011) har 69 

varit isländska. I översättningen, anser han, måste målspråket komma främst. När ett verk 

översätts till svenska blir det också del av den svenska litteraturen. Därför, menar han, måste ”en 

bra svenska komma i första hand, även om det innebär att man får göra lite våld på originalet” 

(Johannesson 2008). För en lista på Knutssons översättningar från isländska se bilaga 1. 

4 Tidigare forskning 

Bildspråk som stilmedel är väl undersökt. Det har sin orsak i att det går att spåra studiet av 

bildspråk till antikens tid. Mall Stålhammar (1997:22) nämner Aristoteles förmaning om 

metaforens användning. Den ”bör [utelämning i citatet hos Stålhammar] ge liv åt livlösa ting, 

alltså animera och personifiera”. Studier av enskilda verk eller av författares bruk av bildspråket 

finns det rikligt av. Exempel är Karl-Åke Kärnells studie av August Strindbergs bildspråk 

(Kärnell 1962) och Birgit Peters av Gunnel Bäckman (Peters 1985). Ett område som historiskt 

sett har blivit mer försummat är dock översättning och därmed också översättning av bildspråk. I 

jämförelse med bildspråkets långa historia ter sig studiet av översättning som mycket kort; det är 

först under 1900-talet som det kommer igång på allvar. Enligt Rune Ingo kommer den 

vetenskapligt baserade översättningsteorin igång så sent som på 1950-talet (1991:9). År 2000 

skriver Edwin Gentzler ”… but little academic investigation of the relationship [mellan 

översättning och metaphor] has been done (Gentzler 2000:941)” 

Metaforforskningen går tillbaka till antikens tid men det men råder delade meningar om 

metaforernas avgränsning och uppdelning. Därför ägnas delar av det följande kapitlet till att 

klargöra vilka indelningar och avgränsningar som används här. Nedan följer likaså en 

beskrivning av den terminologi som används samt en diskussion om metaforens översättning. 

5 Terminologi och teori  

5.1 Bildspråk och bildspråkskategorier 

Jag har valt att göra en komparativ studie där jag granskar översättningen av isländskt bildspråk 

till svenska. Fokus för studien är översättningen av litterära metaforer med andra 
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bildspråkskategorier som jämförelse. Termen bildspråk används även inom bildkonsten för det 

som uttrycks genom visuella bilder. Som litteraturvetenskaplig term används det för det att skapa 

skriftliga bilder genom att låta ett ord eller en fras beskriva något de vanligen inte betecknar. Det 

sker i liknelser eller jämförelser, ord eller uttryck som förmedlar en överförd betydelse. Termen 

bildspråk motiveras av att synintrycken är klart dominerande i uttrycken men är missvisande då 

alla de fem sinnena används för analogin.  

Avgränsning och indelning av bildspråk skiljer sig åt i tidigare forskning. Jag har tagit 

fasta på Peter Hallbergs definition. Hallberg hävdar att bildspråk måste ha att göra med en 

liknelse eller jämförelse av något slag (1983:75–76) och han särskiljer bildspråk och symbolik.  

Hans Larsson (1966:69) sammanfattar de troper, det vill säga de bildliga uttryck som 

grundar sig på likhetsförhållanden under benämningen bilder och räknar upp kategorierna: 

liknelse, metafor, symbol, allegori, och personifikation. Peter Hallberg däremot menar att: 

”Symbol och allegori vetter mot ‐ men sammanfaller inte med ‐ vad man med något vagt uttryck 

brukar kalla diktens bildspråk” (1983:75). Medan symbolen får sin innebörd av relationen till 

vissa föreställningar, menar Hallberg (1982:25), bygger bilden på likheten mellan begreppen 

bildled och sakled. I frasen månens skära är sakledet månens medan skära är bildled (se Hallberg 

1982:12 och 1983:76). Allegorin skulle kunna ses som en konsekvent fasthållen bildkedja men 

saknar den sammansmältning av bildled och sakled som metaforen och liknelsen har (Hallberg 

1982:18). Ytterligare en kategori att ta i beaktande är metonymi. Hallberg hävdar dock att 

metonymi ”inte är bildspråk eller metaforik i mer exklusiv mening” (1982:11), eftersom den 

grundar sig på närhet och inte likhet. Om en person benämns storken på grund av sin smala figur 

och sina långa ben rör det sig om en metafor grundad på likhet. Om däremot en person kallas 

Skägget på grund av en påfallande skäggväxt, rör det sig om metonymi (Hallberg 1982:11). 

 Under kapitelrubriken Bildspråk i Litterär teori och stilistik tar Hallberg upp 

följande bildspråkskategorier: metafor, liknelse, personifikation, besjälning och sinnesanalogi. 

Mot bakgrunden av att personifikation och besjälning förr sammanfattades under ett begrepp: 

personifikation (Mjöberg 1939:56) och att det visade sig finnas ytterst få uttryck av 

personifikation i texten, har jag valt att slå samman besjälning och personifikation till en 

kontrollgrupp. Kategorin sinnesanalogi har jag valt att utesluta som kontrollgrupp av orsaker som 

redogörs för i avsnitt 5.1.2. Därmed återstår tre kategorier: metafor, liknelse och personifikation 

(dit jag alltså också räknar in besjälning). De beskrivs närmare i det efterföljande kapitlet. 
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5.1.1 Metafor 

Metafor härstammar från grekiskans metapherein. Meta återfinns i betydelsen mellan, efter eller 

över medan pherein betyder att bära. En metafor bär ett ords betydelse över till ett annat ord. 

Metaforen är således en överföring eller överförd betydelse (Salo 2003:2). En metafor kan ses 

skapad utav likheten mellan två olika sfärer, enligt Black: ”analogy or similarity” (1955:282). 

Likheten kan finnas i utseende, doft, i skaparens personliga associationer med mera. 

Bildtänkandet rör sig sålunda inte bara om konkreta föremål utan alla slags aktiviteter, 

egenskaper och tillstånd. På grund av likheten överförs ett begrepp eller ord från den ena sfären 

till den andra. Ett exempel är det sammansatta ordet bordsben. Om de fyra stolparna 

(bordsbenen) förhåller sig till bordet som benen till människan så ger analogin ordet bordsben. 

Det gemensamma är läge och utseende.  Ett uttryck eller ord tas från det sammanhang där det 

vanligen används och överförs till ett annat sammanhang där det betecknar något annat. 

Ett annat exempel är följande mening ur Englar alheimsins: ”En dag sitter mamma i 

denna väldiga landskapsmålning.” (1996:34). Ska landskapsmålning uppfattas som bildspråk här? 

Liksom tidigare nämndes avgör vanligen den omgivande textens sammanhang. Av det 

omgivande stycket framgår att det inte rör sig om en tvådimensionell avbildning och att ordet 

landskapsmålning, används i ett nytt sammanhang och därmed här som en litterär metafor. 

Petri Salo (2003:1) beskriver troper som en sammanfattande benämning på ord och 

uttryck som verkar genom att bryta sammanhang. Ordet eller uttrycket sätts in i ett nytt 

sammanhang och används på ett förvridet sätt. Till troperna, fortsätter Salo, räknas metaforen, 

liknelsen, allegorin, metonymin och synekdoke. Salo menar att det har blivit allt vanligare att inte 

skilja de olika troperna åt. Begreppet metafor har utvidgats och metaforen används ofta som ett 

samlande och övergripande begrepp. Jag tar dock fasta på Peter Hallbergs definition och kommer 

således åtskilja metaforen och liknelsen samt inte införliva allegori, metonymi eller synekdoke
1
 i 

metaforbegreppet. 

 

 

                                                           
11

 Synekdoke och metonymi är nära besläktade. Ett fall av synekdoke är pars pro toto, att sätta delen för det hela till 

exempel i frasen många segel på havet. Det motsatta är också möjligt, att sätta en helhet istället för delen. Ett sådant 

fall är att säga Amerika och bara åsyfta USA istället för hela kontinenten. 
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5.1.2 Kort om övriga bildspråkskategorier 

Liknelsen skiljer sig från metaforen genom att jämförelsen markeras. Medan metaforen sätter 

bilden istället för saken sätter liknelsen bilden vid sidan av den. I Sverige har man använt 

termerna sakled och bildled för att markera skillnaden. Sakled är det som betecknas och bildled 

det som betecknar. Ett utdrag ur Gustaf Frödings dikt Säv, säv, susa får här utgöra ett exempel: 

Hon skrek som en vingskjuten and, när hon sjönk i sjön. Sakledet är ordet skrek och bildledet 

utgörs av som en vingskjuten and. Peter Hallberg (1982:13) framhåller, att beskrivningen av 

skillnaden mellan metafor och liknelse som ofta görs i ordböcker inte förefaller vara det mest 

avgörande. Många ordböckers beskrivning menar att skillnaden ligger i att liknelsen till skillnad 

från metaforen innehåller både ett sakled och bildled som binds samman genom ett jämförelseord 

till exempel likt, som, såsom och så vidare. Att ett jämförelseord kan göra en viss skillnad är klart 

skriver Hallberg men ”ett mer avgörande kriterium på en distinktion mellan metafor och liknelse 

förefaller vara, om sakledet finns uttryckt i kontexten eller ej” (1982:13). 

Personifikationen är ett förmänskligande och/eller förkroppsligande av abstrakta begrepp 

och egenskaper. Ett abstrakt sakled beskrivs med ett konkret bildled och/eller ges en människas 

egenskaper. Exempel på personifikationer är Moder Svea, Liemannen och uttrycket historien 

sträcker ut sin hand. Personifikation är en gammal litterär kategori dit förr naturbesjälning 

räknades (Mjöberg 1939:56). Om personifikation ska räknas till bildspråk har ifrågasatts på den 

grunden att om det grundläggande för bildspråk är en analogi mellan två olika sfärer, mellan ett 

sakled och ett bildled, kan personifikationen uteslutas ur kategorin, Liemannen ska vara döden 

och inte likna honom. Ibland kan man dock tala om överföring mellan ett bildled och ett sakled 

då vissa av personifikationens konkreta egenskaper har en motsvarighet inom den abstrakta 

sfären. I exemplet med Liemannen består analogin av den utmärkande egenskapen: döden 

avslutar liv, liemannen skördar liv.   

Naturbesjälning eller besjälning innebär liksom namnet antyder att man tillskriver materia 

eller natur en själ. Liksom personifikationen är den ofta ett förmänskligande. Materia får 

egenskaper som bara det levande kan ha: luften andas, vågor suckar och molnen har bråttom. 

Skillnaden mellan personifikation och besjälning ligger i att personifikationen förmänskligar 

abstrakta begrepp medan besjälningen förmänskligar materia eller natur, överför mänskligt till 

icke-mänskligt. Ett exempel av naturbesjälning ur vardagen är barnets uppfattning av materia. Ett 

barn kan se leksaker som levande varelser med tankar och känslor. Ett annat exempel är 
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naturfolkens tro på träd och vindandar och nyromantikens naturfilosofi med sin övertygelse att 

naturen har ett medvetet liv och talar till oss. Naturbesjälningens kategorisering under bildspråk 

kan ifrågasättas och försvaras på samma sätt som personifikationens. 

I vardagen stöter vi på sinnesanalogi exempelvis genom uttrycken kalla och varma färger, 

mörka och ljusa toner. Ett uttryck som förknippas med ett visst sinne överförs till ett annat 

sinnesområde. Kravet på en analogi mellan två olika sfärer är uppfyllt men det finns en svårighet 

som ligger i att avgöra om det uttrycket är ett äkta syntetiskt uttryck eller inte. En äkta syntetisk 

upplevelse rör sig om en upplevelse av likhet mellan två sinnesområden. En människa kan 

uppleva ett namn som svart men har det då att göra med en känsla av likhet eller är upplevelsen 

snarare relaterad till att han eller hon känner en person med det namnet som ofta bär svart? 

Likhet, relation eller beröring kan inte avgöras enbart av språklig grund. Jag har därför valt att 

utesluta sinnesanalogi (Hallberg 1982:59‐62). 

5.2 Lexikaliserad och litterär metafor 

Det som skiljer den lexikaliserade metaforen från den litterära är som namnet antyder att den 

lexikaliserade metaforen har fått en bestående betydelse. Den har därför kunnat tas upp i 

ordböcker och lexikon vilket av uppenbara skäl inte är möjligt med en metafor som tillfälligt 

uppfunnits: den litterära metaforen. Lexikaliserade metaforer behöver inte ordagrant motsvara 

varandra i språken men används för samma saker och företeelser. Svenskans uttryck att kasta 

yxan i sjön har en motsvarighet i isländskans leggja árar í bát.  

Det är inte bara den litterära metaforen som anses kunna vålla bekymmer vid 

översättning. Även en lexikaliserad metafor kan ge vissa svårigheter. Den riskerar att bli 

övertolkad: bli uppfattad som mer litterär i målspråket, det språk man översätter till, än vad den 

är i källspråket. Gränsen mellan en litterär och lexikaliserad metafor är inte definitiv, vissa ord 

och uttryck befinner sig på gränsen däremellan medan andra ännu inte hunnit tas upp i ordböcker. 

En annan orsak till övertolkning är att en studerande vid inlärning av ett nytt språk ser på språket 

med nya ögon. Han eller hon återupptäcker den bildliga, ursprungliga betydelsen. Den litterära 

metaforen riskerar det motsatta, att bli tolkad i underkant. Mycket av den avsedda effekten kan 

förloras vid översättning genom att ljudeffekter och olika associationer faller bort. 

 Som Salo påpekar (2003:8) är begreppet lexikaliserad metafor problematiskt eftersom en 

lexikaliserad metafor kan användas på ett nytt sätt och/eller i ett nytt sammanhang och på så sätt 
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bli litterär. Avgörandet blir således subjektivt och beroende av översättarens (och forskarens) 

språkliga kompetens. 

Hagström (1998:32) ställer upp tre kriterier för att en metafor ska betecknas som litterär. 

Det ska vara ett uttryck som: 

- framkallar en kontrast mellan konventionellt språkbruk och icke-konventionellt språkbruk; 

- bryter mot det sätt på vilket vi vanligen kategoriserar världen och därigenom hjälper oss att upptäcka 

nya sidor av vår verklighet; 

- tillför orden nya konnotationer och ibland, i förlängningen av dessa, helt nya betydelser.  

5.3 Att översätta metaforen 

Rune Ingo presenterar två förhållningssätt för den litterära metaforens översättning i Från 

källspråk till målspråk (1991). Det första förespråkar en ordagrann översättning: ”Om en metafor 

inte finns på målspråket så kan den åtminstone skapas!” (1991:195) 

Det andra förhållningssättet, att vid behov istället försöka göra en tolkning motiveras av 

en tanke om kulturella olikheter mellan de berörda språkområdena och att människorna inom de 

här områdena kan associera ord och uttryck på skilda sätt. M. B. Dagut (1976:32) hävdar att 

metaforen bara skapas under vissa betingelser enligt följande: 

...the framework of 'possible' metaphors for any given language is determined by a combination of the 

accumulated cultural experience of the members of that language community and the 'institutionalized' 

semantic associations of the items in their lexicon…  

 

Enligt Dagut, menar Ingo (1991:195), blir då metaforens möjliga översättning beroende av: 

1) de speciella kulturerfarenheter och semantiska associationer den använder sig av, 

2) i vilken utsträckning dessa associationer kan (eller inte kan) överföras till målspråket oförvrängda, vilket 

i sin tur beror på graden av överlappning i varje enskilt fall. 

 

Att konsekvent översätta metaforer ordagrant innebär enligt det första förhållningssättet en risk 

att målspråkets läsare inte förstår eller rent av missuppfattar litterära uttryck som är baserade på 

fakta, fenomen eller uppfattningar som endast är kända inom källspråkskulturen, eller ett annat 

begränsat område, eller en snäv krets av individer. Alla metaforer använder sig inte av sådana 

kulturrelaterade uttryck men ”Med få undantag är även nyskapade metaforer […] relaterade till 

kulturella förutsättningar” hävdar Mall Stålhammar (1997:51).  
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I den här uppsatsen intresserar jag mig för överlappningen, se blockcitatet från Ingo 

(1991:195) på föregående sida, mellan isländskan och svenskan. Genom att jämföra källspråkets 

bildspråk med målspråkets synliggörs översättarens uppfattning av den. Inge Knutson, 

översättaren av Englar alheimsins har inte gjort en ordagrann översättning av bildspråket. Det 

innebär sannolikt att han i sin översättning av metaforer och övriga bilduttryck övervägt huruvida 

läsaren överhuvudtaget kan förstå ordet eller uttrycket och om det i så fall ger samma eller 

liknande association som i källspråket. Därmed finner jag det troligt att han eftersträvat att ge 

målspråkets läsare samma upplevelse som källspråkets läsare. 

Tolkningen antas följaktligen vara beroende av läsarens kulturella erfarenheter. Island och 

Sverige är båda nordiska länder med ett besläktat språk och mycket gemensamt men de skiljande 

faktorerna är också många. Hur långt räcker de kulturella likheterna för att överföra metaforen 

oförvrängd med bibehållna associationer?  

Man kan sluta sig till att associationsförmågan inte bara skiljer sig åt mellan språk, länder, 

geografiska områden och tidsepoker utan även på det individuella planet. Ordet skog kan 

uppfattas olika, både inom Sveriges gränser och i övriga världen till exempel granskog, lövskog 

eller regnskog. Vilket slag av natur som associeras till ordet skog kan vara geografiskt betingat 

men likaså individuellt. För dem som har besökt Gotland kommer ön möjligen förknippas med 

bland annat murgröna, igelkottar, medeltid och raukar, den natur och det evenemang som kraftigt 

lyfts fram genom turistnäringen. Samtidigt skaffar sig besökare och bofasta på ön en bild som är 

sprungen ur personlig erfarenhet. Det är viktigt att hålla isär personlig erfarenhet, något unikt för 

varje individ och kulturell erfarenhet som erhållits genom den kulturella miljö han eller hon växt 

upp i, lever i och delar med andra. Även om det teoretiskt sett finns lika många sätt att associera 

som det finns individer går det inte att komma från att individens förmåga att associera är 

kulturellt avhängig. Faktorer som har inverkan är bland annat geografiskt läge, klimat, natur, 

historia och religion.  

En översättare kan alltså konsekvent välja att ordagrant översätta metaforer och följer då 

det först nämnda förhållningssättet: om en metafor inte finns på målspråket så kan den 

åtminstone skapas. Följer däremot översättaren det andra förhållningssättet gör översättaren alltid 

en tolkning oavsett om översättningen formellt helt följer originaltexten. Härav följer att det är 

fullt möjligt med en text som ordagrant har översatts men som ändå tagit det andra 

förhållningssättet i beaktande. Överlappningen måste i det fallet anses vara hundra procent. Ett 



14 

 

metaforiskt uttryck eller ord som översatts ordagrant från förlagan innebär att översättaren anser 

uttrycket vara förståeligt även i målspråkets kultur och att det förknippas åtminstone ungefär på 

samma sätt det vill säga, det har kunnat överföras oförvrängt.  

Genom att jämföra originalets bildspråk och översättningen vill jag få svar på: i hur stor 

utsträckning är bildspråket direkt översatt till svenskan? Om översättningen avviker från 

originalet, är den litterära metaforen den bildspråkskategori som har minst andel direkt 

översättning?  

5.4 Om direkt och tolkad översättning 

Jag vill undersöka graden av överlappning vid översättning av metaforer i romanen. Graden av 

överlappning kan utläsas av i hur stor utsträckning metaforens associationer kan överföras 

oförvrängda till målspråket. Det studerar jag genom att undersöka mängden av metaforiska 

uttryck som har översatts direkt från isländskan till svenskan, i sådan form att texten tros kunna 

förstås på samma sätt i målspråket, svenskan, som i källspråket, isländskan. Det oförvrängda 

uttrycket antas på så sätt förmedla samma kulturella associationer och samma semantiska 

betydelse i båda språken. Även övrigt bildspråk kommer att jämföras på samma sätt. Det blir 

följaktligen översättarens uppfattning om språkparets överlappning i den här romanen som 

studien kommer att förmedla. 

För att illustrera och diskutera hur översättningen utförs använder jag mig av två 

kategorier: direkt översättning och tolkad översättning. Med ett direkt översatt bilduttryck menas 

en ordagrann översättning. Observera dock att det inte måste eller kan vara frågan om en 

spegelbildsöversättning. Med en spegelbildsöversättning menas en översättning som i målspråket 

inte avviker från vare sig källspråkets form eller betydelse, något som i praktiken visat sig vara en 

omöjlighet (Ingo 1991:19). Ingo lyfter fram en rad skäl till varför en översättning nästan aldrig 

kan vara både en formell och semantisk spegelbild av texten. Förhållandet mellan symbol (ord) 

och referent är arbiträrt i både källspråk och målspråk. De områden som de språkliga symbolerna 

beskriver varierar mellan språken. Ett exempel är färgspektrum som varierar i olika språk. Likaså 

spelar de kulturella skillnader in som varierar med den skilda erfarenhetsvärld människor som 

talar olika språk har. Ytterligare ett skäl är att språkens grammatiska strukturer skiljer sig åt, och 

som följd kan ett uttryck i målspråket till exempel innehålla en annan preposition än i källspråket 

och ändå vara en direkt översättning, då det är en följd av språkens olika egenskaper. 
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Sammanfattningsvis är en spegelbildsöversättning omöjlig, menar Ingo (1991:20,) eftersom en 

översättning inte endast kan vara en aktivitet på språklig nivå. 

Tyngdpunkten på vad som menas med en direkt översättning ligger här på betydelsen och 

inte på formen. En direkt översättning följer således målspråkets, i det här fallet svenskans, bruk 

av prepositioner, ordföljd, kollokationer
2
 och gör andra nödvändiga ändringar för att åstadkomma 

en text som i sin helhet känns svensk. Tillägg av ord bortser jag från om orden inte gör viktiga 

ändringar av källspråkets text. Tilläggen som bortses från kan till exempel röra sig om 

förtydligande information liksom i följande fras ur block ett: 

… öll þessi einmana höf… 

… alla de stora ensamma världshaven… 

I den här meningen tillägger översättaren ordet stora men eftersom adjektivet här beskriver hav 

bedömer jag det som en försvinnande liten ändring av betydelsen. 

Det är inte självklart att räkna synonymer som tolkning. Ord motsvarar sällan varandra 

exakt i språk, olika situationer och sammanhang kan kräva stilbyte och samma ord kan ha olika 

stilvärde i språken.  

De nordiska språken har ett gemensamt ursprung och delar ett stort ordförråd. Det kan 

vara förrädiskt vid översättningen dem emellan. Vissa ord liknar formellt sett varandra, kan 

tyckas vara likvärdiga och frestande att översatta därefter. De falska vännerna har gett upphov till 

flertalet roliga historier. Svårare är det att lära känna de ord vars användning överlappar men 

alltså inte helt motsvarar varandra. Svenskans av och efter liknar formellt isländskans af och eftir 

men översätts annorlunda till exempel i frasen en roman av Selma Lagerlöf som på isländska 

lyder skaldsaga eftir Selmu Lagerlöf. Ett fåtal exempel på skillnader mellan isländska och 

svenska följer nedan: 

Ordföljden i isländska och svenska opererar inte enligt samma kriterier. I 

genitivkonstruktioner placerar svenskan ägaren före det ägda medan isländskan gör tvärtom.  En 

fras ur block ett med direkt översättning lyder: 

 Í vögnunum lágu litlu sólargeislarnir þeirra: sofandi, hjalandi, grátandi…  

I vagnarna låg deras små solstrålar: sovande, jollrande, gråtande…  

                                                           
2
 Kollokationer är ord som ofta kombineras med varandra i ett språk det vill säga myntade ordkombinationer. De 

liknar idiom i det att översättaren inte godtyckligt kan bortse från dem utan att översättningen blir missvisande (se 

Ingo 1991:214). 
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Det är inte bara ordföljd som skiljer original och översättning åt i frasen ovan utan även 

användning av bestämd och obestämd artikel: isländskan använder bestämd form och svenskan 

obestämd. Det hör ihop med ordföljden. Ibland använder isländskan den allmänna germanska 

ordföljden, det vill säga att placera ägaren före det ägda, och då har man ingen artikel: þeirra litlu 

sólargeislar. 

Isländskan har ingen s-passiv utan en perifrastisk vara-passiv. S-passiven är mer neutral 

och vanligare i svenskan än den perifrastiska bli-passiven. Därför kan den passiva formen i ordet 

gestaltas i det följande exemplet inte räknas som en tolkning utan en direkt översättning i 

följande mening:  

Ég er að reyna að gera mér grein fyrir  pensildráttunum: hvernig tíminn er teiknaður… 

Jag försöker förklara penseldragen hur tiden gestaltas… 

Däremot översätts teikna: ’rita, teckna’ med gestalta vilket är en viss tolkning.  

Konjunktiv verbform, exempelvis vore, lever endast kvar i ett fåtal uttryck i svenska till 

skillnad från i isländska. Den isländska konjunktiven motsvaras därför oftast av den omärkta 

verbformen på svenska:  

 … að búið væri að opna rakarastofu á tunglinu. 

… att någon öppnat frisörsalong på månen. 

Eftersom så kallade spegelbildsöversättningar inte är möjliga skulle det gå att hävda att all 

översättning är en tolkning. Det skulle i så fall inte vara unikt för just översättning utan skulle 

kunna sägas vara giltigt för mänsklig kommunikation överlag. Det som i uppsatsen åsyftas med 

en direkt översättning är en text som följer originalet men på målspråkets villkor. En tolkning 

frångår däremot originaltexten, som i följande mening ur romanen: 

Hafið ólgar og syngur undir jörðinni.  

Havet svallar och brusar under fötterna på oss. 

Här har syngja: ’sjunga, klinga’ översatts: brusa och undir jörðinni ’under jorden’ med: under 

fötterna på oss. Med ett tolkat bilduttryck menas ett uttryck där översättaren frångått förlagans 

text och istället satt in ett annat uttryck eller ett annat/andra ord. Det tolkade uttrycket är helt eller 

till övervägande del fristående från originalet.  

Sammanfattningsvis följer en direkt översättning förlagan men på målspråkets villkor. 

Den avviker där en strikt översättning, ord för ord, skulle medföra en text som inte känns svensk. 
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Tolkningen ändrar källspråkets text, exempelvis genom viktiga tillägg eller avdrag, eller genom 

att byta ut viktiga nyckelord eller meningar. 

6 Universums änglar - bildspråket 

Grupperingen i bildspråkskategorier utgår från den isländska texten. Kategorierna anges i början 

av varje isländsk fras. Metafor betecknas med (M), liknelse med (L) och personifikation med (P). 

Fraser eller meningar som innehåller flera bildspråkliga uttryck har hållits ihop men de 

bildspråkliga uttrycken har separat numrering. Är uttrycken av skilda kategorier markeras 

kategorin också inne i frasen. Förekommer samma uttryck flera gånger har jag, förutsatt att 

översättningen är densamma, endast tagit med uttrycket en gång. Fasta uttryck förekommer 

endast i den mån översättningen av dem inte överensstämmer med ordboken.    

Översättningen indelas i direkt översättning och tolkad översättning. Direkt översättning 

markeras i början av den svenska texten med (D) och tolkad översättning med (T). När flera 

bilduttryck förekommer i samma fras eller mening och översättningen skiljer sig åt markeras 

översättningskategori också inne i den löpande texten. För att underlätta läsningen har jag valt att 

markera översättningen med kursiv stil. Vidare anges emellanåt orden som de översätts i 

ordböckerna, till exempel harmabót: ’lindring i sorgen, tröst’  

6.1 Verklighetens öde strand, block ett 

Sidorna 33 – 53 enligt isländsk upplaga av Einar Már Guðmundssons roman Englar alheimsins. 

Anges inte sidnumret återfinns uttrycket på samma sida som den senast angivna pagineringen.  

 

1  (M) Hefur þú, bjarti svanur, komið á veruleikans auðu strönd þar sem englarnir dansa…? 

(Sid. 33). 

(D) Har du ljusa svan kommit till verklighetens öde strand där änglarna dansar?  

 

2  (P) Gömul skip koma til móts við þig í draumi og 3 þokan sest hjá þér í sandinum.  

(D) Gamla skepp kommer dig till mötes i drömmen och dimman slår sig ner bredvid dig i 

sanden.  
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4  (P) Samt sjást ljósin í höllini, gulgrá skíma, við undirleik hafsins.  

(D) Ändå syns ljusen i slottet, ett svagt gulgrått sken, som ackompanjeras av havet.  

Tillägg av ordet svagt. Fras fyra följer direkt efter ovanstående fras 3 och ordet svagt hänger ihop 

med ändå som i sin tur refererar till dimman. Tillägget fungerar förstärkande men ändrar inte 

grundbetydelsen. 

 

5  (P)… en ströndin klæðist berangrinum og hvílir sig í fangi sandkorna og grjóts.  

  (D)... men stranden iför sig kalheten och vilar sig i sandkornens och stenarnas famn. 

 

6 (M) Á sólríkum dögum gengu ungar mæður með barnavagnana sína… Í vögnunum lágu 

litlu sólargeislarnir þeirra: sofandi, hjalandi, grátandi…  

(D) Soliga dagar gick unga mödrar med sina barnvagnar… I vagnarna låg deras små 

solstrålar: sovande, jollrande, gråtande…  

 

7 (M) Einn dag um miðbik aldarinnar situr mamma í þessu volduga landslagsmálverki… 

(Sid. 34). 

(D) En dag i mitten av seklet sitter mamma i denna väldiga landskapsmålning…  

 

8  (L) … og nokkur hvít ský einsog hatta á höfðinu.  

(D) ... och några vita moln som hattar på huvudet.  

 

9  (L) … ég ligg í barnavagnin og sef einsog farsæll draumur.  

(D) … jag ligger i barnvagnen och sover som en lycklig dröm. 

 

10  (L) … augun flökta einsog stjörnor sem rata ekki um braut sína, á meðan 11 (P) 

baldursbrárnar og sóleyjarnar dreifa úr sér og vagga kollum sínum 12 (L) kátar einsog 

blómin í vísunni hjá afa. (Sid. 35).  

(D)… ögonen flackar hit och dit som stjärnor som inte hittar sina banor, (T) medan 

baldersbråna och smörblommorna breder ut sig och nickar (D) glada så som blommorna 

i morfars dikt.  
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11 Vagga kollum sinum är översatt med nicka, att säga ja eller instämma i något. Nicka motsvaras 

dock av uttrycket kinka kolli på isländska. En direkt översättning skulle istället kunna lyda: 

vaggar sina huvuden. 12 Vísa: ’strof, visa’. En tidigare episod i romanen (sid. 31) klargör att det 

inte rör sig om en sång utan en strof, en grupp av versrader och jag räknar därmed översättningen 

med dikt som direkt.  

 

13  (L)... og bros hans er jafn innilegt og 14 (P) sólargeislanna sem dansa í loftinu.  

(D)... och hans leende är lika innerligt som solstrålarnas som dansar i luften. 

 

15 (M) Þú hefur ekki gætt englanna þínna…  

(D) Du har inte sett om dina änglar... 

Gæta: ’vakta, ha tillsyn över, beskydda, bevara’. Se om bedöms utgöra ett likvärdigt ord. 

 

16  (P) Heimsmynd mín stendur föstum fótum. (Sid. 36) 

(D) Min världsbild står på stadiga ben.    

Standa föstum fótum eller á föstum fótum är ett fast uttryck i isländskan och översätts med ett 

likvärdigt fast uttryck i den svenska översättningen på stadiga ben.   

 

17  (L) Rimlagrindverkið er múr langt langt í burtu.  

(D) Staketet är som en mur långt, långt borta. 

Översättningen innehåller ett tilläggsord: som men ändrar inte betydelsen.  

 

18  (L)… fætur sem hlupu svo hratt að það var einsog hann hæfi sig til flugs…(Sid. 37). 

(D)… ben som sprang så snabbt att det var som om han började flyga… 

 

19  (L)... nóttin alda á leið yfir landið, 20 (L) dagarnir tré sem í rótleysi sigldu um höfin… 

(Sid. 40). 

(D) ... natten en våg på väg över landet, (D) dagarna träd som rotlösa seglade omkring 

på oceanerna…   

                                                                                                          

21  (P)… öll þessi einmana höf… 
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(D) … alla de stora ensamma världshaven… 

Haf, kan betyda både hav och ocean medan tillägget stora inte ändrar betydelsen. 

 

22 (L) Þarna er himinninn! Hann bylgjast einsog blásvart teppi.  

  (D) Där är himlen! Den går i vågor som en blåsvart matta. 

 

23  (L) Garðurinn … enda rís hann sem aldingarður í minningunni…  

(D) Gårdsplanen.., den framstår rentav som en lustgård i minnet… 

Rísa: ’resa sig’. Översättaren har gjort ett ordval som fungerar smidigt i den svenska texten men 

byter ut orden. Hade översättningen å andra sidan använt sig av resa sig blir resultatet att 

gårdsplanen personifieras på ett sätt som inte motsvaras av ordbruket på isländska.  

 

24  (L) Hún er oft þreytuleg og guggin, einsog fölt loftleysið hafi sest að í andliti hennar. (Sid. 

41). 

(T) Hon ser ofta trött och sjuklig ut, som om den ljusfattiga, dåliga luften har satt sig i 

ansiktet på henne. 

Fölt loftleysið är översatt som ljusfattig dålig luft. Fölur: ’blek’. Fölur används om människor 

eller färger, översättningen väljer ett mer neutralt adjektiv varför jag bedömer översättningen som 

en tolkning. Loftleysið översätts lufttomt i ordboken, i motsatt riktning dock lufttom: 

’lofttómmur’. Ont om luft eller syrefattig luft omtalas ofta på svenska som dålig luft. 

 

25  (M) Hafbláminn; blóðrauður. (Sid. 43). 

(D) Havets blå blodrött. 

 

26  (L) … hratt einsog í kvikmynd… 

(D) … lika snabbt som på en film… 

 

27  (L) … og föl einsog múmía í framan. 28 Undirhakan á henni er einsog stór kragi… (Sid. 

46). 

(D)… och är blek som en mumie i ansiktet. Hennes dubbelhaka är som en stor krage. 
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29 (L) … mála varirnar á sér eldrauðar.  

(T) … måla sina läppar blodröda. 

Eldrauð: eldröd och blódrauð: blodröd existerar som fasta uttryck i såväl isländska och svenska. 

Här har dock Eldrauð översatts till blodröd och översättningen räknas därför som en tolkning. 

Tidigare har uttrycken översatts direkt, se till exempel uttryck nummer 25. Möjligen vill 

översättaren här understryka att det rör sig om läppar som kan blöda. 

 

30 (L)...  dúar höfuð mitt einsog skip úti á rúmsjó. (Sid.49).  

(D) … guppar mitt huvud som en båt ute på öppna havet. 

 

31  (M) Í æðum hans ólgar athafnasemin, dugnaðurinn, orkan 32 (L) einsog brimkalt ljóð í 

hjarta skálds. (Sid. 51).  

(D) I hans ådror pulserar företagsamheten, dugligheten, energin, (T) som diktens 

svallvågor i hjärtat på en poet. 

Ólga: ’brusa, skumma, sjuda, jäsa’. Svensk-isländsk ordbok anger dock att pulsera poetiskt kan 

skrivas som ólga. 32 En sökning efter brimkalt på Internet ger två träffar varav en leder till en 

dikt publicerad i Morgunblaðið den 5 december 1992 av Einar Már Guðmundsson. Den andra 

träffen leder också till en dikt men av en annan författare. Sammansättningen är skapad av brim: 

’bränning’ och kaldur: ’kall’. Den svenska texten har bytt ut bränning, våg som bryter på grunt 

vatten mot svallvåg, en våg skapad av en båt, ett skepp eller liknande, därtill har kaldur: kall 

utelämnats.  

 

33  (P) Enn læðast skuggarnir um húsin. 34 (M) Enn flýtur myrkrið um rótlausa farvegi 

loftsins. (Sid. 52). 

(D) Än smyger skuggorna kring husen. (T) Än flyter mörkret på luftens bottenlösa vägar. 

Rótlaus: ’rotlös, orörlig, r. mýri bottenlös myr’ har översatts med bottenlös. 

 

35 (P) Undir stjörnudýrð hemsins standa staurarnir einir.  

(D) Under världens stjärnprakt står lyktstolparna ensamma. 

 

36  (L) Ég læt ísköggul fljóta einsog hafís.  
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(D) Jag låter en isklump flyta iväg som drivis. 

Ett tilläggsord: iväg. 

 

37  (P) Húsin eru að vakna með 38 (M) rafgul ljós í gluggum. 

(D) Husen håller på att vakna med (T) gula ljus i fönstrena. 

Metaforen rafgul försvinner i den svenska texten. Raf:’bärnsten’ och gulur: ’gul’. 

 

39 (L) Frostkrapið er einsog hrollbólur á bílrúðunum.  

(T) Isen är som gåshud på bilrutorna.  

Kombinationen frostkrap finns inte med i ordboken, en sökning på nätet gav två relevanta 

resultat. Ordet sammansätts av krap: ’issörja , snösörja’ och frost: ’frost, köld’. Den svenska 

översättningen nöjer sig med is. En sökning efter Hrollbólur på nätet gav ett resultat. 

Sammansättningen består av: hrollur: ’rysning’ och bóla: ’bubbla, knapp, buckla, hudblåsa, 

finne, smittkoppor’. Sammansättningen hrollkaldur finns däremot och översätts i ordboken till 

isande kall. Den svenska översättningen använder sig av ordet: gåshud: ’gæsahúð.  

6.2 Som en ö i det kalla havet, block två  

Sidorna 83-104. 

 

40  (L) Stundum ligg ég einsog eyja í köldum sjónum…(Sid. 83). 

(D) Ibland ligger jag som en ö i det kalla havet… 

 

41 (L) Hvítur öldufaldar bylgjast á sjónum sem nú er svartur og úfinn einsog myrkrið úti í 

geimnum.  

(T) Vita vågkammar strimmar havet som nu är svart och upprört som mörkret ute i 

rymden. 

Bylgja: ’bölja, svalla, jäsa’.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

42  (L) Ljósin uppi á Akranesi glitra einsog gullborg í fjarska en 43 (L) borgin æðir upp hæðir  

og  hóla, lík rafvirkja að villast með ljós sín.  
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(D) Ljusen uppe i Akranes glittrar som en stad av guld i fjärran men (T) staden försvinner 

i väg uppför backar och kullar som om en jättelik lyktgubbe har spillt ut ljus. 

42 har omskrivits med hjälp av preposition istället för att översättas liksom en guldstad i fjärran. 

43 använder försvinna iväg för isländskans æða: ’rasa, rusa iväg’. Som om används istället för lík: 

’liksom’. Rafvirkja: ’elektrisk montör’ byts ut mot lyktgubbe som har sin motsvarighet i 

isländskans hrævareldur och det reflexiva villast: ’att gå vilse’ är ändrat till spilla ut. 

 

44  (P) Nú góna stjörnurnar á spítalann og  45 (P) einvera sundanna er dimm.  

  (D) Nu stirrar stjärnorna på sjukhuset och (D) sundens ensamhet är dunkel. 

 

46 (P) Stundum sé ég snjóhvít fjöllin þramma.  

(D) Ibland ser jag de snötäckta fjällen traska iväg. 

Isländskans snjóhvítur: ’snövit’ har ändrats till snötäckt. Isländskans snjóhvítur tycks dock ha ett 

bredare användningsområde en svenskans snövit och jag väljer därför direkt översättning. 

 

47  (L) Ég tek skýin og vef þeim einsog trefli um hálsinn. (Sid.84). 

(D) Jag tar molnen och sveper dem som en halsduk om halsen. 

 

48 (L)… og hverf einsog hvalur niður í djúpin.  

(D)… och försvinner som en val ner i djupen. 

 

49  (M) Ég er að reyna að gera mér grein fyrir pensildráttunum: hvernig tíminn er teiknaður, 

hvernig lífið er litað, hver sé meistari þessu undarlega verks.  

(T) Jag försöker förklara penseldragen: hur tiden gestaltas, hur livet är färgat, vem som 

är mästaren till det underliga verket. 

56 Teikna: ’teckna, rita‘ är översatt med gestalta.  

 

50  (M) Samt skín sólin. Ég tek hana upp úr vasanum, ýti frostinu burt, hrek vöruskemmurnar 

á flótta og læt hana standa í hádegisstað og hella geislum sínum yfir Bryggjusundið dag 

einn um vor… (Sid. 85). 
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(D) Solen skiner i alla fall. Jag tar upp den ur fickan, torkar bort frosten, driver 

lagerhusen på flykten och låter solen stå i zenit och hälla ut sina solstrålar över 

Bryggjusund en dag på våren... 

 

51 (L)… á geðspítalanum þar sem hann fór einsog hvirfilvindur um sali og ganga… (Sid. 

87). 

(D) … på sinnessjukhuset där han for fram som en virvelvind genom salar och 

korridorer... 

 

52  (L) Það er byggt einsog austrænt musteri… (Sid. 88). 

(D) Det är byggt som ett österländskt tempel... 

 

53  (L) Nú er hann einsog spænskur aðalsmaður, í smóking og með hvítan trefil… 

(D) Nu är han som en spansk adelsman, har smoking och vit halsduk… 

 

54 (L)… nú þykir mér þú vera farinn að líkjast næturhröfnunum í helvíti.  

(D)… nu tycker jag att du har börjat likna nattugglorna i helvetet. 

Nattuggla: bildl. ’nátthrafn’, ett lexikaliserat uttryck. 

 

55 (L) Þar eru blágrýtisbríkur, einkennilega líkar hvaltönnum í laginu. (Sid. 92). 

(T) Där finns basaltpelare som är egendomligt lika valbarder till utseendet. 

Sammansättningen blágrýtisbríkur består av blágrýti: ’basalt’ och brík: ’bräda, skiljevägg, 

sänkant, bredkant’. Valar delas upp i bardvalar och tandvalar på isländska skíðishvali och 

tannhvali. Här har hvaltönnum:’valtänder’ översatts till valbarder. Båda ändringarna skapar en 

annan bild hos läsaren. 

 

56 (P) Hafið ólgar og syngur undir jörðinni.  

(T) Havet svallar och brusar under fötterna på oss. 

Hafið syngur ingår inte i några lexikaliserade uttryck. Här har syngja: ’sjunga, klinga’ översatts: 

brusa och undir jörðinni ’under jorden’ med: under fötterna på oss. 
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57  (L) Allt í einu erum við í kastljósinu einsog fangar í nasistabíómynd.  

(D) Plötsligt befinner vi oss i strålkastarskenet som fångar i en film om nazisterna. 

 

58  (P) Aðeins augu okkar töluðu…  

(D) Bara våra ögon talade… 

 

59  (L) Þau voru slík að ég hélt að mamma hennar væri að hella yfir hana sjóðandi vatni.  

(D) De var sådana att jag trodde att hennes mamma höll på att hälla kokande vatten över 

henne. 

 

60  (L) Þeir voru allir í köflóttum skyrtum og  minntu mig á lata hunda. (Sid. 99). 

(D) Allihop hade de rutiga skjortor och påminde om slöa hundar.  

Svenskans lathund det vill säga ett hjälpmedel som underlättar ett arbete motsvaras av 

isländskans leitingi. Möjligen vill översättningen med valet av slöa istället för lata säkra en 

uteslutning av eventuella associationer till lathund även om det i sammanhanget kan tyckas ligga 

långt bort. Orden är synonyma och jag räknar översättningen som direkt. 

 

61  (L) Ég sé ekki betur en að þú sért einsog svín. (Sid. 100). 

(T) Du ser faktiskt ut som en gris, tycker jag.  

Gris: ’1 unge grís, 2 vuxen, svín 3 person svín’. Möjligen har översättningen velat ta i beaktande 

att uttrycket är en replik från ett barn till annat. 

  

62  (M) Þegar ég fór stóðu öll hlið opin. Þegar ég kom tilbaka voru þau lokuð og læst.   

(Sid. 102). 

(D) När jag reste stod alla portar öppna. När jag kom tillbaka var de stängda och låsta. 

 

63   (M) Ég finn hvernig heimurinn læsist um mig… (Sid. 104). 

(D) Jag känner hur världen sluter sig omkring mig… 
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6.3 Psykofarmafetman, block tre  

Sidorna 107-115.  

 

64 (L) Lyfjafitan hangir utan á mér einsog bjúgur á ófrískri konu. (Sid.107). 

(D) Psykofarmafetman hänger utanpå mig som ödem hos en gravid kvinna. 

Lyfja är plural utav lyf som ordboken översätter: ’läkemedel, medicin, löpe’. Löpe är det dock 

inte fråga om och löpe översätts i motsatt riktning (svensk-isländsk ordbok) till hleypir. 

Psykofarma- fungerar här som förtydligande tilläggsinformation och förändrar inte betydelsen i 

grunden. 

 

65  (L) Hár mitt er úfið einsog öldur hafsins.  

(D) Mitt hår ser ut som havets upprörda vågor. 

Ufið hár: ’rufsigt, tovigt hår’. Ú. sjór: ’upprört hav’. Úfinn kan alltså på isländska användas för 

både hav och hår (samt flera andra saker: úfið hraun, úfið skap, úfinn himinn, ...). Meningen kan 

därför uppfattas som antingen: mitt hår är rufsigt som havets vågor eller mitt hår är upprört som 

havets vågor. Översättaren har valt den mesta sannolika betydelsen. Den är mest sannolik då 

liknelsen liknar håret med havet och inte tvärtom.  

 

66 (L) Hún heitir Dagný og er ótrúlega falleg með brjóst einsog birkitré og 67 augu einsog 

berjalyng … 

(T) Hon heter Dagný och är otroligt vacker med bröst som vita björkar och (T) ögon som 

blåbär…  

I den första liknelsen: með brjóst einsog birkitré: ’med bröst som björkar’ är det oklart vilken 

sinnesupplevelse som författaren vill åberopa. Det skulle kunna vara färgen vit eller kunna ha att 

göra med känseln eller doften. Den svenska översättningen väljer färgen och lägger till ordet vita. 

På följande sida i romanen hittar man dock den här meningen: 

Ég finn birkilyktina af brjóstum hennar og angan blóma og sumars sem springer út einsog 

berjalyng í augunum.    

Jag känner björkdoften från hennes bröst och vällukten från blommor och sommar som 

förvandlas till blåbärsris i ögonen. 
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Det är fullt möjligt att författaren inte bara avser doft utan även andra sinnesförnimmelser som till 

exempel färg men på basis av kontexten så tycks tonvikten ligga på doften. Eftersom tillägget 

lägger fokus på en sinnesförnimmelse minskar den svenska läsarens möjlighet att tolka in något 

annat. Det är ett viktigt tillägg som kan förändra den avsedda betydelsen och jag väljer därför 

kategorin tolkning.  I nästa bilduttryck liknar texten kvinnans ögon med berjalyng: ’bärris’. En 

direkt översättning skulle således ha varit med ögon som bärris. I uttryck 66 är berjalyng översatt 

till blåbär men på nästa sida där samma uttryck återkommer lyder översättningen blåbärsris. Att 

välja just blåbär och blåbärsris är logiskt eftersom ögonfärgen blå är vanligt förekommande på 

Island. Å andra sidan skulle man lika gärna kunna översätta med odon. Ögon som odon hade 

dock inte fungerat lika bra eftersom bärsorten odon är mindre bekant än blåbär. Frågan kvarstår 

dock, varför välja bärsort och inte översätta rakt av. Liknelsen kan också åsyfta strukturer i ögat 

likagärna som färg. 

 

68 (L)...  hún fór sem strokleður um hjarta mitt og 69 (M) þurrkaði burt allar aðrar stúlkur. 

(Sid. 108). 

(D)… hon for fram som ett radergummi i mitt hjärta och (D) suddade bort alla andra 

flickor. 

 

70  (M)... hún rímaði við ólgandi blóð mitt 71 (M) og trumbusláttinn í sálinni …  

(T)... hon stod i samklang med mitt svallande blod (D) och trumvirvlarna i själen… 

Ríma: ’rimma, versifiera’. Rimma är utbytt mot stå i samklang med.  

 

72  (M) Eitt augnablik þýtur blóð hennar í æðum mínum á meðan 73 (M) eldar úr gömlum 

vínum loga undir iljunum.  

(D) För ett ögonblick brusar hennes blod i mina ådror medan (T) elden från gamla 

vinsorter bränner under fotsulorna.  

73 Plural obestämd form i eldar har i svenskan ändrats till singular bestämd form. Det som gör 

att jag väljer kategorin tolkning är dock att loga: ’brinna, stå i lågor, flamma’ översatts med 

bränner.  

 

74  (L)… og fann tómleikann einsog rótgróinn borgarhluta í hjartanu. (Sid.109). 
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(D)… och kände tomheten som en inrotad stadsdel i hjärtat. 

 

75 (L) … og trjágreinarnar teygja sig einsog frostrósir út í loftið.  

(D) … och trädgrenarna sträcker sig uppåt i luften som frostblommor.  

Sammansättningen frostrosor är utbytt mot frostblommor. Isl-sve ordbok översätter frostrósir 

som isblommor medan sve-isl ordbok överätter frostrosor till just frostrósir och saknar 

frostblomma. Det verkar som översättningen gjort en kompromiss och den klassas som direkt. 

 

76  (M) Dimmur er himimm; dimmt er mitt hjarta. 

(D) Mörk är himlen; mörkt är mitt hjärta. 

 

77 (P) Ég finn hjartslátt götunnar þegar ég geng að járnhliðinu. 

(D) Jag känner gatans hjärtslag när jag går fram till järngrinden. 

 

78  (L) ... svart hárið úfið og þykkt einsog hrafnsfjaðrir.  

(T) ... det svart håret rufsigt och blankt som korpfjädrar. 

Tjockt har blivit översatt med blankt. 

 

79  (P) Gangstéttirnar tóku undir fótatakið... (Sid.111). 

(D) Trottoarerna instämde i fotstegen…     

 

80  (L) Ég minnist regndropanna á trjálaufunum, hvernig þeir lýstu einsog ljósakrónur. 81 

Augu hennar glitruðu einsog skartgripir í sál minni.  

(D) Jag kommer ihåg regndropparna på trädens blad, hur de lyste som kristallkronor.  

Hennes ögon glittrade som smycken i min själ. 

 

82  (L) Svo lágum við og loguðum einsog innviðir fjallanna. 83 (M) Þegar sálir okkar gusu 

fór vægur skjálfti um borgina. 

(T) Sedan låg vi och pyrde som magman i bergens inre. (T) När våra själar sprutade som 

varma källor gick det en svag vibration genom hela staden. 
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82 Innviðir:’innanvirke’ är översatt till magma som på isländska översätts kvika. Svenskans pyra 

har sin motsvarighet i brenna. Översättningens ordval ger en något annorlunda bild. I 83 finns en 

hel liknelse tillagd: som varma källor vilket gör den isländska metaforen till en liknelse. Gusu är 

preteritum plural av gjósa: ’spruta, bryta fram, utbryta, g. e-u utspy något’. Gjósa används inte 

bara om varma källor utan också om vulkaneruptioner och bildligt om arga människor  

 

84  (L) Það var einsog ég hefði sagt henni að búið væri að opna rakarastofu á tunglinu. 

(Sid.112). 

(D) Det var som om jag hade berättat för henne att någon öppnat frisörsalong på månen. 

 

85  (L)… augun … Um leið og þau staðnæmdust á mér var sem stjörnurnar lýstu minn veg, 

… (Sid.113).  

(D)… blicken … I samma ögonblick som den föll på mig var det som om stjärnorna lyste 

upp min väg, … 

 

86  (L)… skilaboð þeirra jafn skýr og fyrirsagnirnar í Morgunblaðinu.  

(D) … dess budskap var lika tydligt som rubrikerna i Morgunblaðið. 

 

87  (M) Þetta var ekki aðeins ást með blindum kossum og faðmlögum… (Sid. 114). 

(D) Det var inte bara kärlek med blinda kyssar och omfamningar... 

 

88 (M)… og öll sú villta ólga sem var í kringum mig och vini mína… 

(T)… och de friska fläktar som stod kring mig och mina vänner… 

Ólga: ’brus, svall, jäsning’. Villta från villtur:’vild’. Den svenska uttrycket är lexikaliserat och 

återfinns i sve-isl ordbok: frisk fläkt: ’ferskur blær’. 

 

89  (L) Marilyn; sú mikla hjúkrunarkona einverunnar…  

(D) Marilyn: ensamhetens stora sjuksköterska… 
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6.4 Jag har levt under fullmånen, block fyra 

Sidorna 201-224. 

 

90  (M) Ég hef lifað undir fullu tungli, ferðast um himinhvolf og undirdjúp. (Sid. 201). 

(D) Jag har levt under fullmånen, färdats över himlavalvet och genom avgrunden. 

 

91  (P) Þið regnvotu dagar sem grétuð á ruðunum.  

(D) Ni regntunga dagar som grät mot rutorna.  

 

92  (M)… þessi braut þjáninganna 

(D) … lidandets väg. 

 

93  (M) Eilíf er þagnarnótt.  

(D) Evig är tystnadens natt. 

 

94  (L)… biðlistarnir jafn langir einsog klósettrúllur. (Sid. 202). 

(D) … väntelistorna är lika långa som pappret i toalettrullar. 

Översättningen lägger till som pappret i, i originaltexten är liknelsen med längden av pappret 

underförstådd. Den svenska texten är följaktligen ett förtydligande av liknelsen och ingen 

tolkning. 

 

95  (P) … aldingarð. Yfir hann hefur regnboginn reist skrautlegd hlið. (Sid. 203-204). 

   (T) … lustgård. Till den har regnbågen hängt upp en praktfull grind. 

Reist: ’rest’, återges som hängt upp och yfir hann: ’över den’, återges som till den. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

96  (M) … mesta kynbomba sem ég hef augum litið.  

(D)… den största sexbomb jag någonsin sett.    

 

97  (L) Nú er ég einsog flugvél að hefja sig á loft… (Sid. 205). 

(D) Nu är jag som en flygmaskin som är på väg upp. 
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98  (M) ... Austurstrætið og læt aðeins á mér kræla þegar eldfjöllin krauma í sálinni. (Sid. 

206). 

(T) ... Austurstræti och jag ger bara livstecken ifrån mig när själens vulkaner börjar bli 

aktiva. 

Krauma: ’bubbla, småkoka’ är översatt som börjar bli aktiva.  

 

99  (L) Það er samanbitinn kuldi í andlitunum, þungbúið fólk sem fer um einsog skuggar.  

(D) Det finns en sammanbiten kyla i ansiktena, allvarliga människor vandrar omkring 

som skuggor. 

 

100   (L) Þjóðfélagið er einsog samsafn kátra krakka þar sem enginn stendur úti í kuldanum.  

(D) Samhället är som en samling glada barn där ingen står ute i kylan. 

 

101  (L) Ég vappa einsog skuggi um gólfið og 102 (M) flýt í rúðuglerinu.  

(T) Jag svävar fram som en skugga över golvet och (D) flyter ut i fönsterrutornas glas. 

Vappa: ’vagga, tulta, trippa’. Ett tilläggsord: rutornas. 

 

103  (L) Málmkennd rödd… (Sid. 208). 

(D) En metallisk röst… 

 

104  (P) Úti biður kolsvartur kuldinn. (Sid. 210). 

(D) Ute väntar den kolsvarta kylan. 

 

105 (L)… einsog málurum fortíðarinnar.  

(D)… liksom det förgångnas målare. 

 

106  (L)... ég vaki, einn einsog þögnin. (Sid. 211). 

  (D) ... jag är vaken, ensam som tystnaden. 

 

107 (L) ... og hvarf í gegnum gluggann fyrir ofan svaladyrnar einsog bréf í gegnum póstlúgu. 

(Sid. 215). 
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(D) … och försvann igenom det smala fönstret ovanför balkongdörren som ett brev 

genom brevinkastet. 

Av bilden som ges av liknelsen: att försvinna som ett brev genom brevinkastet, kan man anta att 

fönstret är smalt. Den svenska översättningens tilläggsinformation smala känns därför överflödig 

men ändrar inte uppfattningen av uttrycket nämnvärt. 

 

108 (L) … og heyri skvaldrið sem fjarlægan fuglasöng. (Sid. 217). 

  (D … och hör sorlet av röster som avlägsen fågelsång. 

 

109 (P) Þegar fjöllin fara úr hvítu sloppunum koma fuglarnir í heimsókn. (Sid. 221). 

(D) När fjällen tar av sig de vita rockarna kommer fåglarna på besök. 

 

110  (M) Læknirinn tekur myrkrið og hellir því í bolla.  

(D) Läkaren tar mörkret och häller det i en kopp. 

 

111  (M) Úti svífur vængjaður tími, frá gegnsæjum bláma að myrkvaðri strönd.  

(D) Ute kommer den bevingade tiden svävande från det genomskinliga blå till en 

förmörkad kust. 

 

112  (P) Snjórinn í hlíðunum vaknar af svefni.  

(D) Snön i sluttningarna vaknar ur sin sömn. 

 

113  (M) Útlægur blámi bankar á glugga.  

(D) Det landsförvisade blå knackar på rutan. 

 

114  (P) Í sorta sofa  þögul tré.  

(D) I det svarta sover tysta träd. 

 

115 (M) Það var komið sumar þegar ég kvaddi háhýsi einverunnar…  

(D) Det hade blivit sommar när jag tog farväl av ensamhetens höghus… 
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116  (P) Í görðunum tala nýlaufguð trén saman.  

(D) I trädgårdarna talar de nyss lövade träden med varandra. 

Den isländska textens sammansättning: nylövade har i svenskan separerats till nyss lövade.  

           

117  (L) Myrkrið er horfið. Einhver hefur komið og hellt því niður einsog köldu kaffi. (Sid. 

222). 

(D) Mörkret är borta. Någon har kommit ut och hällt ut det som kallt kaffe. 

 

118  (M) … en ég heyri ekki neitt, hvorki í börnum, hjólum né fuglum, því ég ligg niðri í 

myrkrinu þó að allt sé skærbjart í kringum mig.  

(D)… men jag hör ingenting, varken barn, cyklar eller fåglar, för jag ligger nere i 

mörkret fastän allt är ljust och klart omkring mig.  

 

119  (P) ... vægðarlausa aðför veruleikans... (Sid. 223). 

(D)... verklighetens skoningslösa attack...  

 

120  (M) Aðeins orð höggvin í stein yfir grafreit sem flýgur um tómið.  

  (D) Endast ord huggna i sten över en gravplats som flyger genom tomheten. 

7 Resultat  

Från ett sidantal som motsvarar cirka en tredjedel av romanen, sidorna 33-53, 83-104, 107-115 

och 201-224, togs 120 bildspråksuttryck ut. De översatta uttrycken jämfördes med originaltexten 

och delades in i direkt och tolkad översättning. Härigenom ville jag avläsa graden av 

överlappning mellan original och översättning med fokus på litterära metaforer, det vill säga i hur 

stor utsträckning metaforerna överförs oförvrängda till målspråket. Bildspråkskategorierna 

liknelse och personifikation användes som kontrollgrupper. Resultatet kan inte visas för romanen 

som helhet men sidantalets omfattning bör kunna visa en tydlig tendens. Av de 120 uttrycken 

som togs ut dominerar liknelse med 62 uttryck, följt av metafor med 32 och personifikation med 

26. Totalt sett översattes 96 uttryck direkt och 24 med tolkning, det vill säga 80 procent av alla 



34 

 

bilduttryck översattes direkt mot 20 procent med tolkning. Den totala överlappningen kan därmed 

sägas vara 80 procent. 

Diagrammet nedan illustrerar översättningen genom uppdelningen i direkt och tolkad 

översättning fördelad på de tre bildspråkskategorierna: metafor, liknelse och personifikation.  

 

 

 

Av metaforens 32 uttryck översattes 25 direkt och sju med tolkning vilket motsvarar 78 

respektive 22 procent. Av liknelsens 62 uttryck översattes 48 direkt och 14 med tolkning vilket 

motsvarar 77 respektive 23 procent. Slutligen översattes 23 uttryck direkt mot 3 med tolkning av 

personifikationens 26 uttryck: 88 respektive 12 procent. Den bildspråkskategori som har störst 

andel direkt översättning, det vill säga störst andel överlappning, är således personifikationen 

följd av metaforen och slutligen liknelsen.   

 Som framgick i kapitel 5.3 anses metaforen vara den bildspråkskategori som främst 

använder sig av kulturell erfarenhet och semantisk association. Därmed bör den vara mer 

svåröversatt språk och kulturer emellan. Liknelsen sätter vid sidan om sitt bildled, ett sakled som 

ofta förtydligar bildledet. Det innebär att liknelsen kan innehålla en inbyggd förklaring till 

eventuell använd semantisk association och kulturell erfarenhet. Den bör därför vara lättare att 

översätta liksom även personifikationen.  

0

10

20

30

40

50

60

70

A
n
ta

l 
b
ild

u
tt
ry

c
k
 

Tolkad översättning

Direkt översättning



35 

 

Resultatet visar dock att det mellan metafor och liknelse finns en obetydlig skillnad, en skillnad 

som faktiskt överväger till metaforens fördel vad gäller direkta översättningar.  

 Ser man till översättningen av uttrycken som helhet finns en liten tendens till att lägga till 

ord. Det gäller uttrycken 17, 21, 36, 82, 94, 101 och 107. Å andra sidan försvinner metaforen helt 

i uttryck 38 där rafgul översätts gul. En väsentlig skillnad mellan Island och Sverige utgör 

naturen. Det gör det intressant att titta närmare på naturrelaterade bilder där förutsättningarna är 

unika för Island. Uttrycken 48
3
, 55, 82, 83 och 98 är just sådana naturrelaterade bilder och har 

med ett undantag (48) översatts med tolkning. Det finns dock inga möjligheter att dra slutsatser 

från ett så litet underlag. 

8 Avslutning 

Det som fick mig intresserad av att jämföra isländskt bildspråk i svensk översättning var M.B. 

Daguts tes gällande metaforens möjliga översättning: det att metaforens möjliga översättning är 

beroende av de kulturerfarenheter och semantiska associationer den använder sig av. Tesen 

innebär att en metafors möjliga översättning varierar mellan olika kulturer och språk. Att jämföra 

isländska bildspråksuttryck och en översättning skulle visa i vilken utsträckning översättaren 

ansåg en ändring av originalet vara nödvändig. 

 I motsats till vad jag väntade mig visade översättningen att det inte var någon större 

skillnad mellan de olika bildkategorierna metafor och liknelse. Personifikationen uppvisade 

däremot en något större grad av överlappning det vill säga fall där översättningen gjorts direkt. 

Det kan finnas flera orsaker till resultatet att åttio procent av uttrycken översattes direkt. En orsak 

kan vara att ländernas kulturella band och nära besläktade språk såväl lexikaliskt som strukturellt 

verkligen underlättar vid översättning av metaforer och även översättning överlag. Det finns en 

skarp begränsning i utgångsättet att följa ordböcker och lexikon. Ordböcker har inte möjlighet att 

ta upp alla variationer av ett visst uttryck eller de nytillkomna ord, språkliga nyanser och 

förändringar som sker i båda språken genom ständig utveckling. Därför kommer det alltid finnas 

ord och uttryck som är mer eller mindre fasta men som inte har registrerats. Översätts de då 

                                                           
3
 Uttryck 48 och 55 är bilder relaterade till valar. Det förekommer visserligen valar också i Sverige men tumlare är 

den enda valart som förekommer regelbundet i svenska vatten (http://www.dn.se/nyheter/sverige/ostersjons-valar-

ska-raknas).  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ostersjons-valar-ska-raknas
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ostersjons-valar-ska-raknas
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direkt kan de uppfattas mer litterärt i målspråket än de i själva verket är eller också som icke-

idiomatiska eller onaturliga.  

De direkt översatta uttrycken utgjorde 80 procent av det totala antalet. I själva verket 

skulle en översättning som uppvisade 100 procent direkt översättning sannolikt inte famna hela 

det komplexa arbete som översättning innebär. Kanske skulle de ändrade uttrycken ha kunnat 

översättas direkt utan att förlora betydelse, leda till missförstånd eller ge andra associationer än 

de avsedda. Det sker dock möjligen på bekostnad av att källspråket ger sig till känna i 

målspråket. Det finns visserligen en risk för hyperkorrektion mellan närbesläktade språk som de 

nordiska: att översättaren ändrar mer än nödvändigt i texten eftersom ett arbete som ligger för 

nära originalet skulle kunna betraktas som icke-reflekterande. Framför allt finns det dock andra 

aspekter att ta i beaktande än enbart lexikala som till exempel onomatopoetiska kvalitéer, 

allitteration, rim och textrytm.  

Det visade sig att översättningen till svenska av litterära metaforer från romanen Englar 

alheimsins inte uppvisade någon större skillnad från andra bildspråkskategorier. Underlaget för 

studien är för vagt för att kunna dra några allmänna slutsatser om förhållandet mellan svenska 

och isländska. Ett sätt att gå vidare med studien är att studera större textmassor av olika slag och 

fler målspråk, gärna målspråk som både lingvistiskt och kulturellt ligger långt från varandra.  
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Bilaga 1 

 

Översättningar från isländska av Inge Knutsson. Listan är erhållen från Knutsson via e-post den 

16 Maj 2011. 

 

ÞÝÐINGAR ÚR ÍSLENSKU eftir Inge Knutsson  

(í bók)  

 

1) Ord från ett utskär. Sju isländska lyriska modernister. [ljóðasafn]  1974, Cavefors  

2) Halldór Laxness, Gudsgåva [Guðsgjafaþula].  1975, Norstedts  

3) Ólafur Jóhann Sigurðsson, Du minns en brunn [Að laufferjum + Að brunnum].  1975, 

Cavefors  

4) Einar Bragi, Pilar av ljus [ljóðaúrval].  1976, Cavefors  

5) Þorgeir Þorgeirsson, Överheten [Yfirvaldið].  1976, PAN/Norstedts  

6) Vésteinn Lúðvíksson, Johannas eftertankar [Eftirþankar Jóhönnu].  1976, Cavefors  

7) Thor Vilhjálmsson, Månskära [Mánasigð].  1977, Cavefors; 1989, Wiken  

8) Pétur Gunnarsson, Punkt punkt komma tankstreck [Punktur punktur komma strik].  1978, 

Forum  

9) Þorsteinn frá Hamri, Tystnadens svärd [Fiðrið úr sæng Daladrottníngar].  1978, Alba  

10) Halldór Laxness, På tunet därhemma [Í túninu heima].  1979, Norstedts  

11) Þorgeir Þorgeirsson, Solo på en glansbild [Einleikur á glansmynd].  1979, Norstedts  

12) Guðrún Helgadóttir, De påhittiga tvillingarna [Jón Oddur og Jón Bjarni].  1980, Tidens; 

1984, En bok för alla  

13) Halldór Laxness, Ung var jag fordom [Sjömeistarasagan + Úngur eg var].  1980, Norstedts  

14) Jóhannes úr Kötlum, Ny och nedan [ljóðaúrval].  1980, Rabén & Sjögren  

15) Snorri Hjartarson, Höstmörkret över mig [Hauströkkrið yfir mér].  1980, Walter Ekstrand 

Bokförlag  

16) Guðrún Helgadóttir, Sagan om Flumbra [Ástarsaga úr fjöllunum].  1982, Opal  

17) Halldór Laxness, Greklandsåret [Grikklandsárið].  1983, Norstedts  

18) Snorri Hjartarson, Löv och stjärnor [ljóðaúrval].  1984, Rabén & Sjögren  

19) Hannes Pétursson, Hemvist vid havet [Heimkynni við sjó + 36 ljóð].  1986, Rabén & Sjögren  
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20) Einar Már Guðmundsson, Riddarna av runda trappan [Riddarar hringstigans].  1986, 

Fripress; 2000, En bok för alla  

21) Njörður P. Njarðvík, Dödsdömda [Dauðamenn].  1988, Wahlström & Widstrand  

22) Einar Már Guðmundsson, Vingslag i takrännan [Vængjasláttur í þakrennum].  1988, Fripress  

23) Ólafur Gunnarsson, Den vackra flygvalen [Fallegi flughvalurinn].  1989, Carlsen-IF  

24) Jón úr Vör, Medan vi lever [ljóðaúrval].  1990, Rabén & Sjögren  

25) Einar Már Guðmundsson, Regndropparnas epilog [Eftirmáli regndropanna].  1990, Fripress-

Legenda; 1996, Natur och Kultur  

26) Stefán Hörður Grímsson, Bilder utan vägg [ljóðaúrval].  1990, Fripress-Legenda  

27) Svava Jakobsdóttir, Gunnlöds saga [Gunnlaðar saga].  1990, Norstedts  

28) Ragnar Arnalds, Dalasymfoni [Sveitasinfónía].  1990, Leikur  

29) Steinunn Jóhannesdóttir, Jag röstar på mamma [Mamma fer á þing].  1991, Nordiska rådet  

30) Völsungasagan [Völsungasaga].  1991, Studentlitteratur  

31) Steinunn Sigurðardóttir, Tidstjuven [Tímaþjófurinn].  1992, Trevi; 1995, En bok för alla; 

2004, Wahlström & Widstrand  

32) Fríða Á. Sigurðardóttir, Medan natten lider [Meðan nóttin líður].  1992, Tidens; 1993, En 

bok för alla  

33) Einar Már Guðmundsson, Röda dagar [Rauðir dagar].  1993, Natur och Kultur; 1997, Natur 

och Kultur  

34) Guðbergur Bergsson, Svanen [Svanurinn].  1993, Tidens; 1997, En bok för alla  

35) Steinunn Sigurðardóttir, Sista ordet [Síðasta orðið].  1993, Trevi  

36) Vigdís Grímsdóttir, Flickan i skogen [Stúlkan í skóginum].  1994, Anamma; 1995, 

MånPocket  

37) Steinunn Sigurðardóttir, Fiskarnas kärlek [Ástin fiskanna].  1994, Trevi  

38) Vigdís Grímsdóttir, Jag heter Ísbjörg. Jag är ett lejon [Ég heiti Ísbjörg. Ég er ljón]. 1995, 

Anamma; 1996, Anamma; 2003, En bok för alla  

39) Einar Már Guðmundsson, Universums änglar [Englar alheimsins].  1996, Natur och Kultur; 

1997, Natur och Kultur; 2004, Natur och Kultur  

40) Fríða Á. Sigurðardóttir, I en sluten värld [Í luktum heimi].  1996, RabénPrisma-Arleskär  

41) Vigdís Grímsdóttir, Grandavägen 7 [Grandavegur 7].  1996, Anamma; 1998, Anamma  

42) Steinunn Sigurðardóttir, Hjärttrakten [Hjartastaður].  1996, Trevi  
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