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Sammandrag 

 

Denna uppsats bygger på en översättning av 6000 ord från inledningen till den amerikanske 

författaren Brandon Sandersons roman The Way of Kings, som är den första delen i hans serie 

The Stormlight Archive. Uppsatsen är indelad i tre avsnitt och börjar med en källtextanalys 

som utgår från Lennart Hellspong och Per Ledins (2010) modell för textanalys. I det andra 

avsnittet behandlas överväganden inför översättningen som grundar sig i Lita Lundquists 

(2007) diskussion av globala och lokala översättningsstrategier. En översättningskommentar 

är den avslutande delen vari måltexten diskuteras utifrån hur väl den imitativa 

översättningsstrategin fungerat för att bibehålla författarens stil i översättningen. Denna del 

utgår huvudsakligen från Rune Ingos konsten att översätta (2007) och Lars Johan Ekerots 

Ordföljd, tempus, bestämdhet (2011). Fokus i hela uppsatsen ligger på överförandet av 

participiella satsförkortningar samt ett ordstudium av två fiktiva ord. 
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Fantasy In Translation – On Translating Participial Clauses and Ficticious Words in The Way 

of Kings. 
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1.  Inledning 

Detta är ett examensarbete i två delar där den första delen är en översättning av de inledande 

6000 orden i Brandon Sandersons roman The Way of Kings. Boken gavs ursprungligen ut i 

USA av Tor Books år 2010, men den utgåva som texten i översättningsavsnittet är hämtad 

från är Gollanczs Storbritannienutgåva som kom ut 2011. Analysdelen innehåller dels en 

textanalys av källtexten, dels en diskussion av överväganden inför översättningen och dels en 

översättningskommentar. Fokus i arbetet ligger på hur man går till väga vid överförandet av 

engelskans participiella satsförkortningar samt ett studium av två fiktiva ord i källtexten och 

hur dessa bäst bör översättas. 

 Den inledande textanalysen grundar sig på Lennart Hellspongs och Per Ledins 

Vägar genom texten (2010) och den textanalytiska modell som presenteras där. I avsnittet om 

överväganden inför översättningen diskuteras lämpliga översättningsstrategier från Lita 

Lundquists Oversættelse (2007). Slutligen kommer översättningskommentaren som utgår 

ifrån analysbegrepp i främst Rune Ingos Konsten att översätta (2007), Lars Johan Ekerots 

Ordföljd, tempus, bestämdhet (2011), Per Lagerholms Stilistik (2008) samt en artikel om 

interpunktion av Alva Dahl (2011). Ytterligare källor tillkommer i form av diverse ordböcker 

på engelska och svenska. 

 Syftet med uppsatsen har varit att skapa en djupare förståelse för källtexten för 

att kunna prestera en bättre översättning, samt att studera hur vissa stilistiska svårigheter i 

skönlitteratur kan behandlas i överförandet till svenska. 

 När jag refererar till källtext och måltext i översättningskommentaren använder 

jag mig av förkortningarna KT och MT för respektive text. Exempel ur översättningsavsnittet 

refereras genomgående till med radnumrering, men citaten i textanalysen är hämtade ur 

Gollanczsutgåvan från 2011 och refereras till därefter. 
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2. Textanalys 

 

2.1 Författaren och läsaren: situationskontexten 

 

Brandon Sandersons The Way of Kings är den första av tio planerade delar i serien The 

Stormlight Archive. Både Tor Books och Gollancz gav ut romanen i två separata böcker, men 

Sanderson skriver i förordet till båda två att de ska ses som en förenad helhet och att de endast 

uppdelats på förlagens begäran (2011, vii-viii). Texten som översatts är de två första kapitlen i 

romanen. Det första kapitlet är introduktionskapitel till hela serien, och det andra är prologen 

till den första boken.  

 Brandon Sanderson är fantasyförfattare sedan 2005 då han gav ut sin 

debutroman Elantris. Sedan dess har han gett ut ett flertal romaner inom genren, däribland 

trilogin Mistborn (2006-2008) och ungdomsserien Alcatraz (2007-2010). Förutom sitt 

författarskap lär han också ut kreativt skrivande och är delaktig i podcasten Writing Excuses 

där han och tre andra författare diskuterar skönlitterärt skrivande.  

 The Way of Kings ingår egentligen i två berättelser. Som inledande avsnitt i The 

Stormlight Archive är den del av berättelsen om världen Roshar och karaktärerna som lever 

där. Den beskrivs på baksidan av boken och är direkt synlig för läsaren. Sanderson har själv 

sagt att det här är den enda berättelse man behöver ta till sig för att förstå romanen och serien 

(Stormlight Archive Wiki, the Cosmere). Går man ett steg djupare finner man dock ytterligare 

en berättelse som knyter samman The Stormlight Archives med några andra av Sandersons 

verk, så som Mistborn. Dessa utspelar sig i olika världar men samma kosmiska verklighet, 

kallad the Cosmere. Den här berättelsen visar Sanderson endast genom vissa gemensamma 

namn och en liknande världsstruktur. Det är bland annat samma gudomliga kraft som skapat 

och influerat samtliga världar.  

 Undersöker man the Cosmere blir ett speciellt förhållande mellan författare och 

läsare tydligt. På Sandersons officiella fanforum diskuteras flitigt detaljer i böckerna och hur 

dessa kan kopplas till varandra. Dessa diskussioner blandas med teorier om vart den 

övergripande berättelsen är på väg och hur olika karaktärer är inblandade i den. Här skapar 

läsarna en slags egen historia som går bortom den Sanderson framställer i romanerna. 

 Förutom att han bjuder in läsaren i sin fiktiva värld låter Sanderson också öppna 

dörren till själva skrivprocessen. Mellan år 2006 och 2009 skrev han den fristående romanen 
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Warbreaker vars kapitel han publicerade gratis på sin hemsida allteftersom de blev färdiga. 

Besökare på hemsidan kan också följa hans pågående arbete, dels genom grafik som visar hur 

långt han är kommen med kommande böcker, dels genom videor där han filmar sin skärm 

medan han skriver kapitel i boken.  

 Kulturellt är den här typen av community och läsare-författarförhållande något 

som är mycket vanligt inom fantasygenren. Författaren bjuder in läsaren i sin värld och 

läsaren bygger vidare på den på egen hand, antingen genom diskussioner och tankar eller 

genom fanfiktion. Det senare är texter som utgår från världen eller karaktärerna, men som 

läsaren gör något eget av. I vissa fall blir sådan fanfiktion utgiven som i fallet med Nick 

Perumovs Alvklingan (2010) som är en fortsättning på Tolkiens Härskarringen. I andra fall 

förblir den en gemenskap på fanforum. Att lämna ut utdrag ur kommande böcker är också det 

vanligt. Bland andra George R.R. Martin publicerar sådana utdrag på sin hemsida. Sanderson 

tar det hela steget längre i och med att läsaren på ett så omfattande sätt tillåts få inblick i 

skrivprocessen.  

  

2.2 Fantasy och romanen: intertextuell kontext och 

genrediskussion 

 

På Tor Books kallas The Way of Kings för episk fantasy (eng. Epic Fantasy). Detta är en 

numera välanvänd term för det som ännu oftast kallas högfantasy (eng. High Fantasy). Det 

finns så många subgenrer till fantasy att det är svårt att ge tydliga definitioner på många av 

dem. Därför utgår jag ifrån att all fantasy kan indelas i två subgenrer: högfantasy och 

lågfantasy. För att skilja dessa två åt använder jag mig av distinktionen som finns på 

Wikipedia, nämligen att högfantasy utspelar sig i en sekundärvärld och lågfantasy i 

primärvärlden. Eftersom The Way of Kings utspelar sig i den fiktiva världen Roshar är det 

alltså lämpligt att kalla romanen högfantasy.  

 Högfantasyn har som all fantasy sina rötter i eposet men utkristalliserades som 

genre i och med Tolkiens Härskarringen under 1900-talets andra hälft. Förutom att den 

utspelar sig i en sekundärvärld är temat i tolkiensk fantasy ofta kampen mellan det goda och 

det onda, och karaktärerna är nästan uteslutande hjältar som blir tvungna att kämpa för sin 

värld. Sedan dess har högfantasyn utvecklats till att bli mer nyanserad i sitt berättande. 

Karaktärerna är ofta mer fördjupade så att det är svårt för läsaren att avgöra vem som är 

hjälten. I det här avseendet går Sanderson tillbaka till Tolkiens berättande. The Way of Kings 
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har tre tydliga hjältar i Kaladin, Dalinar och Shallan, samt en hotande ondska i Odium. Där 

Sanderson i stället tar ett kliv bort från genrenormen är i världskapandet. Till skillnad från 

mycket annan västerländsk fantasy utspelar sig The Way of Kings nämligen inte i en 

europeisk-influerad natur, utan i en värld som helt skiljer sig från vår. Roshar har inga skogar 

eller gröna ängar, utan täcks till största delen av karg sten som ständigt piskas av storm. För 

att spegla detta är språket mer sparsmakat och inte lika utsirat som fantasyspråket ofta kan 

vara. Mer om detta i avsnittet om formen nedan. 

 Nämnas skall också att Brandon Sanderson själv använder den definition om sitt 

verk som Tor Books har, nämligen episk fantasy. Detta grundar sig i en uppdelning i tre 

mellan episk fantasy, heroisk fantasy och urban fantasy, där episk fantasy består av längre, 

storslagna berättelser. (Lecture 2:5, Adult Genres.) 

    

2.3 En värld av storm och sten: formen  

 

2.3.1 Perspektiv 

 

The Way of Kings är strukturerad som ett drama i fem akter. Varje akt kallas book och består 

av ett flertal kapitel. Mellan varje akt kommer två eller tre kortare kapitel som kallas 

interludes. Här får läsaren följa sidokaraktärer som inte direkt är del i den övergripande 

handlingen. Hela berättelsen inleds med två introduktionskapitel, som är min källtext. Det 

första kallar Sanderson prelude, och som nämnts tidigare är det upptakten till hela serien. Det 

andra kapitlet kallas prologue och är alltså prolog till den första romanen.  

 Inget av de här två kapitlen berör huvudkaraktärerna, utan kretsar likt interludes 

runt olika sidokaraktärer. Det första kapitlet handlar om den odödlige Kalak, en av guds 

sändebud, som tillsammans med sin kung lämnar människorna ensamma att utkämpa sina 

krig. Det andra kapitlet handlar om mördaren Szeth som lejts för att mörda alethernas kung 

Gavilar för att tillsynes orsaka rikets kollaps, men det är också möjligt att det finns andra 

motiv som kommer visa sig i senare romaner. 

Att på det här sättet inleda en roman eller en romansvit med att blicka utanför 

huvudkaraktärerna är vanligt i fantasy. Oftast används en prolog till att beskriva världen man 

befinner sig i och kort dess historia. Det kan röra sig om händelser långt tillbaka i tiden som 

kommer att påverka handlingen eller om händelser närmare i tid som sätter bollen i rullning. I 
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Sandersons fall är det båda två. Upptakten beskriver gudarnas fall 4500 år innan berättelsen 

tar sin början emedan prologen ligger tätare inpå handlingen i resten av romanen. 

Sanderson skriver i tredje person med intern fokalisering (jfr Keen 2003: 44-45), 

dvs. berättelsen utgår från en central karaktär, och det är bara den karaktärens inre tankar och 

känslor som beskrivs. Det är dock inte en och samma karaktär som är fokaliserad hela tiden, 

utan perspektivet hoppar från kapitel till kapitel så att varje kapitel har sin egen 

huvudkaraktär. Ingenting som den karaktären inte vet omnämns, vilket kan exemplifieras med 

följande jämförelse mellan inledningen av ett kapitel i debutromanen Elantris och inledningen 

i prologen till The Way of Kings: 

 

(1) Elantris: Prince Raoden of Arelon awoke early that morning, completely 

unaware that he had been damned for all eternity (2006: 3). [allvetande 

berättare] 

 

(2) The way of kings: Szeth-son-son-Vallano, Truthless of Shinovar, wore white 

on the day he was to kill a king (2011: 7). [fokalisering från Szeths 

perspektiv] 

 

Mening (1) visar exempel på en allvetande berättare. Berättelsen övergår sedan till 

fokalisering, men Sanderson själv säger på sin hemsida att inledningsmeningen var lite av ett 

misslyckande eftersom det var hans avsikt att skriva hela romanen med intern fokalisering. I 

mening (2) finns däremot ingen allvetande berättare. Det skulle vara möjligt sett endast till 

den språkliga konstruktionen, men av sammanhanget framgår att Szeth är lejd för uppdraget 

och alltså är medveten om vad som ska hända. 

 En annan viktig markör för perspektivet är förekomsten av dold anföring i 

relationen. Den genomsyrar hela texten och exemplifieras tydligt i stycket nedan. Jag har 

kursiverat det jag anser vara dold anföring: 

 

(3) At the edge of the room, he passed rows of unwavering azure lights that 

bulged out where wall met floor. They held sapphires infused with 

Stormlight. Profane. How could the men of these lands use something so 

sacred for mere illumination? (2011: 8-9). 
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2.3.2 Syntax 

 

För en djupare syntaktisk analys har jag valt ut ett stycke om femhundra ord från vartdera 

kapitlet som jag studerat mer ingående. Dessa är valda för att påvisa strukturer i relationen, 

varför dialogen valts bort.  

 De femhundra orden har valts för att vara så likvärdiga som möjligt så att det går 

att göra en jämförelse dem emellan. I första kapitlet valde jag de inledande femhundra orden 

där Kalak tar sig fram över landskapet. I det andra kapitlet valde jag de femhundra ord som 

avslutas när Szeth har dödat en grupp med vakter. Båda avsnitten är centrerade kring 

karaktärernas handlingar och känslor samt bygger upp mot en avgörande punkt: i det första 

fallet en dialog, i det andra en höjdpunkt i stridsscenen. 

 Generellt blir det tydligt att Sanderson har en korthuggen och avskalad stil. Både 

hela texten och de utvalda avsnitten har en genomsnittlig meningslängd på 10-14 ord, men 

variationen är mycket stor. De långa meningar som förekommer är antingen samordnade 

kortare satser eller huvudsatser med en tillfogad participiell satsförkortning. Samtidigt finns 

flera meningsfragment med endast ett eller ett par ord. Trots att romanen sorteras som fantasy 

för vuxna i USA kan texten enligt Flesch-Kincaid readability index läsas av en person i 7th 

grade, alltså ett barn i 12-13 års ålder. Indexet tar fasta på genomsnittlig meningslängd och 

andel stavelser/ord. Syntaxen är till ytan sett således simpel. 

 Styckelängden är inledningsvis mycket kort. I det första avsnittet om femhundra 

ord är 4 stycken längre än tre rader, övriga 9 är kortare. Detta avsnitt speglar efterdyningarna 

av ett stort slag, och den perspektivbärande Kalak är traumatiserad av sina upplevelser. I det 

andra avsnittet är däremot styckena längre. Det är ett handlingsrikt parti där flera saker händer 

samtidigt. Mycket text har tryckts ihop för att spegla det snabba tempot. Här är 6 av 8 stycken 

över tre rader, dock utan något stycke över sex rader. Som nämnts ovan finns det på flera 

ställen samordnade satser i samma grafiska mening, men de har huvudsakligen samma subjekt 

och nyttjar subjektsstrykning vid samordning (Ekerot 2011:230–231). 

Fortsättningskonstruktionerna samordnas genom antingen and eller then i en temporal 

bindning. 

 Vidare är variationen i syntaxen låg. I de två avsnitten inleds 70 % av 

huvudsatserna av subjektet, 18 % av ett adverbial och övriga 12 % består av 1 frågesats och 

resten fortsättningskonstruktioner med struket subjekt. I hela källtexten inleds en enda 

huvudsats i relationen med ett predikativ: 
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(4) They were men with skin of black marbled with red. Parshendi, they were 

called. (2011:8) 

 

Brist på variation är ett stildrag som Sanderson använder för att lyfta fram den monotona 

världen. Detta förstärks ytterligare av stilfigurer för upprepning som förekommer flitigt och i 

olika skepnader: 

 

(5) Moans of pain, cries of grief (2011:1). To move. To Strike. (2011:11) 

[syntaktisk parallelism] 

 

(6) Beautiful. Profane, but beautiful. (2011:9) [varierad upprepning] 

 

(7) White to be bold. White to not blend into the night. White to give warning. 

(2011:10) [anafor] 

 

Samtliga är exempel på korta, kärnfulla konstruktioner som ger spänning åt texten utan att 

behöva utsira den med längre meningar. Samma spänning finns hos karaktärerna när de 

försöker överleva sin karga omgivning till trots. 

 Något som väl speglar den avskalade stilen är meningsfragmenten. Dessa små 

konstruktioner visar hur kostsamt det är att leva i karga Roshar då till och med orden måste 

sparas på. Meningsfragmenten förmår också visa ett samband mellan perspektivbärande 

karaktär och texten, så att de blir vanligare för vissa karaktärer än andra. Den traumatiserade 

Kalak har 10 meningsfragment i sitt avsnitt. Szeth har i motsvarande avsnitt 4 stycken. Dels är 

tempot högre och mindre beskrivande i avsnittet om Szeth, dels tycks Kalak vara mer 

eftertänksam och fragmentarisk i sitt språk. De fragment som finns i relationen hos honom 

dyker också upp i hans repliker i dialogen: 

 

(8) These were unique. Precious. (2011:2) [relation] 

 

(9) ’He will not remain bound by this. The enemy. (2011:3) [dialog] 

 

Szeth, å sin sida, talar genomgående i fullständiga satser i dialogen, även när han senare i 

romanen genomgår liknande trauman som Kalak. Meningsfragmenten i hans relation är 

antingen längre svar på frågor han ställer sig själv, eller korta utrop i dold anföring, som i 

exempel (3) ovan. Skillnaden mellan dem båda kan antingen bero på att Szeth är mer vältalig 

och metodisk än Kalak, eller på att Kalak som en gudomlig varelse på sätt och vis är del av 

det karga landskapet: en sten huggen ur berget. Det är därför rimligt att han är mer 

fragmentarisk i sitt tal. Vidare kommer Szeth från den enda plats i världen där stenen inte har 



 

 

 11 

tagit över, och han har därför inte behövt forma sin personlighet efter den, vilket gjort honom 

mer jämn i sitt tal, om än tillbakadragen som karaktär.  

 En mycket vanlig konstruktion i källtexten är participiell satsförkortning. 

Konstruktioner som ”he rounded the creature, picking his way more carefully across the 

battlefield” (2011:1) är väldigt användbara på engelska då de ökar tempot i meningen. Den 

samtidighetsrelation som uttrycks blir kort och intensiv, och Sanderson är flitig med att 

utnyttja det här. Det första kapitlet är långsammare, och här är konstruktionen mer sällsynt. På 

flera ställen får bisatser i stället uttrycka samma relation, som i ”he folded his arms behind his 

back as he turned to Kalak” (2011:2). I de 500 ord som analyserats från första kapitlet 

förekommer participiell satsförkortning 7 gånger. I avsnittet från andra kapitlet förekommer 

konstruktionen 19 gånger. Kontrasten är härmed tydlig. 

 Satsförkortningen blir också del i den upprepande stilen som berördes ovan. I 

exempel (10) nedan, bestående av fem meningar, är alla meningar uppbyggda med huvudsats 

+ participiell satsförkortning. Exemplet är inte del i de 1000 orden som analyserats ovan. 

 

(10) Below, the king stepped back, trying to get into position to swing up at Szeth. 

The man´s helm was cracked, leaking stormlight, and he stood protectively, 

defending the side with the broken plate. The king used a onehanded swing, 

reaching for the ceiling. Szeth immediately lashed himself downward, 

judging that the king´s attack would leave him unable to get his sword back 

in time. (2011: 20) 

 

Syntaxen speglar de hastiga rörelserna, snabba svärdshuggen och karaktärernas stressade 

situation. Efter det här stycket blir tempot lägre och de participiella satsförkortningarna färre. 

 

2.3.3 Ordval 

 

I skapandet av en fiktiv värld spelar ordvalet en central roll. Den allestädes närvarande stenen 

görs levande genom att liknas vid växter, så att den nästan animeras och omsluter Roshars 

invånare. När Sanderson beskriver hur en thunderclasts armar ser ut använder han sprout för 

att skildra hur de likt blomspröt skjuter ur skuldrorna. På samma sätt ser Kalak av naturen 

skapade stenformationer resa sig mot himlen, nästan som om de vore träd (2011:1).   

Det förekommer många ord som är helt främmande i det engelska lexikonet. 

Dessa är ord som Sanderson själv har skapat för sin värld. De allra flesta av dem är egennamn 

på personer samt namn på städer och länder. Några exempel är Kalak, Jezrien, Alethkar och 

Jah Keved. Även om Sanderson inte har gjort ett eget språk för sin värld är det tänkt att 
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varelserna i den inte pratar engelska. Dialogen är därmed på sätt och vis en 

pseudoöversättning redan i källtexten. Egennamnen har ingen specifik betydelse så de 

översätts inte. Däremot färgas de av den kultur de kommer från, och folk från samma länder 

har liknande namn. Namn på platser översätts inte heller till engelska, men nationaladjektiven 

böjs enligt engelsk morfologi. Så blir exempelvis en person från Alethkar kallad Alethi, 

liksom en person från Israel kallas Israeli.  

Namn på varelser, yrken och andra viktiga fenomen översätts till engelska, och 

då oftast till sammansättningar som thunderclast, dustbringer och surgebinder. Namnen är 

skapade så att läsaren ska få en känsla av vad det är för företeelse som namnges och vad den 

har för funktion. Surgebinder är en allusion på spellbinder och har med trollkarlar att göra, 

medan ett ord som dustbringer hänvisar till personen/personernas funktion som är att göra 

saker till aska (i texten framgår att de bränt något). Slutligen är thunderclast namnet på ett 

monster, och sammansättningens två ordled speglar Roshar i sin helhet som en kombination 

av storm och sten. Clast betyder fragmentarisk sten och är något som enligt Oxford 

Dictionaries ingår i den sedimentära bergarten klastisk sten. Att det inte är ett så välanvänt ord 

gör det passande som namn på ett monster eftersom det inte väcker tydliga associationer till 

verkliga företeelser. 

  När ett ord betecknar något som har koppling till världens gudomliga sida 

inleds ordet med stor bokstav. Det ser man i Radiants, Heralds och Shardblades som alla är 

namn på gudomliga företeelser. Även ord för magiska förmågor skrivs genomgående med stor 

bokstav. Detta blir ett sätt att lyfta fram nyckelbegreppen i romanen. 

Ett enda ord i romanen bortsett från egennamnen är fullständigt fiktivt: spren. 

Det är beteckningen för en slags andar som befolkar allt i världen och möjligtvis kan liknas 

vid själar. Ordet skulle kunna vara ljudhärmande av spirit. 

Som i mycket skönlitteratur används adjektiv sparsamt, men det finns tillfällen 

där Sanderson frångår den avskalade stilen till förmån för mer utbroderade beskrivningar. 

Detta händer i ett fåtal miljöbeskrivningar av världen, men framförallt i sammanhang med 

nyintroducerade begrepp och varelser. En läsare av romanen får inte samma tydliga 

associationer till thunderclast som till exempelvis ord som sol eller katt. Det krävs en del 

direkta, tydliga adjektiv som kan hjälpa läsaren att tolka ordet rätt. Det är förmodligen därför 

man redan i andra meningen ser ”the enormous stone beast lay on its side, riblike protrusions 

from its chest broken and cracked” (2011:1 [min kursivering]). Sanderson fortsätter sedan i 

följande meningar att tillföra beskrivningar på varelsen. Andra ord är medvetet dunkla och 

nämns bara i förbifarten, utan någon förklaring, som dustbringer (2011:1).   
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2.3.4 Metaforik  

 

Sten och storm är återkommande symboler i texten, och tonen slås an redan i de två 

inledningskapitlen. Metaforiken handlar om väder och vind, som när Kalak beskriver 

efterkrigsdyningarna som ”an indistinct haze of sounds”. Karaktärernas föreställningsvärld 

bygger på stormarna, med namn som Stormfather och Stormlight på gudomliga fenomen. 

Stormlight är ett nyckelord för hela serien, då det är magin som bygger upp världen och som 

karaktärerna själva kan utnyttja för att forma den. Det är en sammansättning mellan bokens 

två motsatspar: mörkret eller kaoset, i form av stormen, och ljuset. På mörkrets sida står 

voidbringers som orsakar stormarna, och på ljusets sida står radiants som lyser upp vägen för 

de goda.  

 Ett tema som Sanderson belyser i flera av sina romaner är religionens plats i 

samhället. Han är själv troende och berättar på sin hemsida att han oroas över fanatism och att 

det är oundvikligt att den oron manifesteras i hans verk. I The Way of Kings är allusionerna 

till kristendomen tydliga. Huvudkaraktärerna tillhör alla samma religion, vars högsta gud är 

en varelse kallad the Almighty. Kalak är en av gudens sändebud, en slags profet som i senare 

människors ögon är gudar i egen rätt. De här sändebuden skapade riddarordnar som kallas 

radiants. Dessa benämns på tre sätt: Radiants, Knights Radiants och Lost Radiants. De två 

förra är en spegling av vår egen historias templars och knights templars, dvs. 

tempelherreorden. I romanvärldens historia styrdes en gång samhället av religionens ledare, 

men dessa fick för stor makt och folket gjorde uppror tillsammans med sina kungar för att 

bilda ett sekulariserat samhälle där religionen endast berör det andliga, inte politiken. Genom 

karaktärerna diskuterar Sanderson förhållandet till religionen. En av huvudpersonerna, 

Shallan, håller exempelvis flera inre monologer där hon funderar över om hon kan lita på sin 

lärarinna som är ateist. 

 

3. Överväganden inför översättningen 
 

Som skönlitterärt verk innehåller the Way of Kings diverse stildrag som Sanderson använder 

för att språkligt bygga upp romanvärlden. Dessa är konstruktioner som till stor del beskrivits i 

textanalysen och som är viktiga för att läsaren ska uppskatta verket i enlighet med författarens 

intentioner. Det en översättning bör åstadkomma är att återskapa stildragen i måltexten med 

hjälp av de målspråkliga konstruktioner som finns till hands. Lita Lundquist beskriver det här 

som en imitativ översättningsstrategi i sin bok Oversættelse. Hon skriver att den är användbar 
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när ”tanke og udtryk hænger så tæt sammen, at de ikke kan skilles ad” (2007:37). I romanen 

är handling och språk en gemensam helhet som ska överföras till svenska. Viktigt här är att 

den imitativa effekten ska uppstå för att olika konstruktioner väcker samma känsla på 

målspråket som i källspråket, inte på grund av att konstruktionerna ser likadana ut.  

 Det sistnämnda aktualiseras i översättningen av de förtätningstekniker som 

Sanderson använder. De participiella satsförkortningarna fungerar generellt inte på svenska 

och måste ersättas med andra satstransformationer som på ett liknande sätt kan förmedla 

information samtidigt som de speglar en karg värld och ett bitvis högt tempo. 

Meningsfragmenten medför däremot inga större problem i översättningen utan kan 

huvudsakligen överföras som de ser ut eftersom de fungerar också i en svensk text. 

 Också flera av källtextens lexikala aspekter har diskuterats i textanalysen ovan. I 

översättningen av Sandersons egenskapade ord kommer jag att ligga mycket nära hans 

konstruktioner, så att exempelvis sammansättningar i källtexten översätts till 

sammansättningar även i måltexten. De metaforiska ord som speglar hur världens sten liknas 

vid växter kommer att översättas till svenska motsvarigheter som ger samma bilder. Här gäller 

det att hitta ekvivalens mellan språken och hämta uttryck från samma språkliga domän, i det 

här fallet mycket från växtriket. 

 I en diskussion om just lexikonet är det oundvikligt att nämna en term som utgör 

en av grundpelarna till hela fantasygenren: suspension of disbelief (Coleridge 1817:145). Det 

är en term som beskriver hur en läsare kan acceptera övernaturliga eller främmande fenomen 

som verkliga inom ramen för berättelsen om hen kan hålla den naturliga misstron mot dessa 

fenomen borta. Detta är möjligt om romanvärlden är konsekvent och följer sin egen logik. 

Regler som stipuleras gälla måste alltså följas genomgående. Många av dessa regler hör 

handlingen till, men framförallt tidsdimensionen speglas i författarens ordval. Ingo beskriver 

två typer av tidsdimension: texter som präglats av sin tidsepok och texter som stilmässigt kläs 

i en tidsepok (2007:84). The Way of Kings hör till den senare typen. Liksom mycket fantasy 

utspelar den sig i en tid som grovt motsvarar vår världs medeltid. Utifrån detta byggs ett 

lexikon upp som, även om det inte består av många (om några) ord från den tiden, inte utgörs 

av markerat moderna uttryck. Ett tydligt exempel är att man i meningen ”what if he just 

decided … not to go” (KT 63) förmodligen inte kan översätta go med åka som är tidsmässigt 

mer markerat än go och kräver någon typ av fordon som kan ha influerat romanvärldens 

lexikon. I ett morfologiskt perspektiv tycks det också vara vanligare att man översätter 

anföringsverbet said med sade i stället för sa. Detta ser man i översättningarna av Christopher 

Paolinis Eragon (2005) och Philip Pullmans Bärnstenskikaren (2005), men också i 
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originalverket Slaktare små (2011) av Erik Granström. Det tyder på att man vill vara så 

neutral som möjligt när det gäller uttryck som ännu kan uppfattas som markerat moderna i 

vissa sammanhang. 

 Källtextens målgrupp är vuxna läsare med vana att läsa fantasy. Det är möjligt 

att ge sig in i romanen utan kunskap om genren, men läsaren kommer inte hållas i handen 

längs vägen. Sanderson säger själv på sin hemsida att fantasy generellt har en brant 

inlärningskurva, och det är sant också för hans eget verk. Om man är bekant med klassisk 

fantasy med alver och dvärgar men inte mer kan det bli svårt att sätta sig in i den främmande 

värld Sanderson bygger upp. Det krävs en vana att hålla många ord i bakhuvudet medan man 

läser i väntan på en förklaring på vad de står för, samtidigt som man ska följa med i 

handlingen. Det är ett genredrag att läsaren får information om världen i små bitar och inte 

ges allt i ett stycke. Vissa fantasyromaner har ordlistor längst bak, men den ordlista som följer 

till the Way of Kings är inte så uttömmande och har bara generell information om den magi 

som finns i världen. 

 Den svenska målgruppen är huvudsakligen densamma som källtextens. 

Sanderson sorteras i svensk bokhandel under vuxenfantasy, och det finns ingen anledning att 

tro att en översättning skulle placeras någon annanstans. Mycket modern högfantasy bygger 

på konventioner som uppstått i den engelska kulturen, med Tolkien och andra, och mycket 

högfantasy som har getts ut i Sverige är översättningar av engelskspråkiga författare (Wheel of 

Time, A Song of Ice and Fire, Belgariad etc.). Det finns därmed en vana vid de normer som 

stipulerar hur en värld byggs upp. Där behöver man alltså inte göra några anpassningar i 

måltexten. Däremot behöver man ta i beaktande att många av de verk som ges ut i 

översättningar också importeras på originalspråk, så de som kan läsa romanen på engelska 

kommer med stor sannolikhet göra det. 

 

4. Översättningskommentar 
 

I den här översättningskommentaren har jag valt att studera två aspekter av texten som jag 

anser vara av stor vikt för en lyckad översättning. Den första är de participiella 

satsförkortningarna som utgör en central del i Sandersons avskalade stil och kräver arbete för 

att man ska få till samma effekt i måltext som i källtext. Metoden jag har valt för att studera 

detta är en syntaktisk analys av överföringarna av de participiella satsförkortningarna till 

måltexten samt en diskussion av flera möjliga alternativ och varför de valts bort. Jag baserar 
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det här inledande avsnittet på huvudsakligen Ingo (2007) och Ekerot (2011), men väver också 

in Lagerholms Stilistik (2008) och Alva Dahls artikel om interpunktion (2011). 

 Den andra aspekten är de fiktiva orden. Som i mycket fantasy utgör de en 

central del av romanen och kan sällan översättas utan ett ordentligt ordstudium. Det sker i det 

andra avsnittet av kommentaren där jag fördjupar mig i två ord från källtexten. De källor som 

ligger till grund för ordstudiet är ordböcker på svenska och engelska. Dessutom gör jag 

jämförelser med andra fantasyverk för att belägga förekomster av olika ord. Dessa verk är 

Christopher Paolinis roman Eragon (2005), Nick Perumovs roman Diamantsvärdet och 

träsvärdet 1 (2006) samt Bethesda Softworks datorspel The Elder Scrolls V: Skyrim (2011).  

4.1 Participiella satsförkortningar: den imitativa syntaxen 
 

De participiella satsförkortningarna har beskrivits ingående i textanalysen där det 

framkommer att de främst används för att förtäta texten när författaren vill öka tempot eller 

spegla den monotona och karga världen. Utifrån det Ingo säger om förekomsten av olika 

satsgrader på engelska och svenska (2007:176f) har jag varit tvungen att antingen höja eller 

sänka gradvärdet beroende på vilken typ av information den enskilda satsförkortningen 

förmedlar. För att göra kommentaren så djupgående som möjligt har jag gjort en närstudie av 

de två partier om 500 ord som valdes ut för källtextsanalysen och översättningen av dessa. 

 I måltexten har 13 av de participiella satsförkortningarna ersatts av samordnade 

huvudsatser med struket subjekt som i följande exempel: 

 

(1) He rounded the creature, picking his way more carefully across the 

battlefield (KT 25-26) 

 

(2) Han rundade varelsen och tog sig försiktigt fram över slagfältet (MT 25-26) 

 

När källtexten har samordnade satsförkortningar har dessa ersatt med uppradade, samordnade 

huvudsatser med struket subjekt: 

 

(3) One of the guards at the intersection saw him, pointing and yelling (KT 694-

695). 

 

(4) En av vakterna vid korsningen såg honom, pekade och skrek (MT 693-695). 

 

Meningarna (1) och (3) har det gemensamt att huvudsatsen står före 

satsförkortningen/satsförkortningarna och att subjektet är detsamma. Vidare har de engelska 
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participen en samtidighetsbetydelse utöver en temporal följd. Att använda och som konnektiv 

i måltexten signalerar en tydligare ordningsföljd på svenska, och det blir naturligt så att det 

som följer på honom i (4) i syntaxen också kommer senare tidsmässigt. En lika tydlig 

samtidighet som i källtexten är knappast möjlig på målspråket utan att meningen blir 

pratigare. I exempel (5) nedan står samtidigt som utskrivet, och meningen blir oundvikligen 

längre samt mindre effektiv. Dessutom tar samtidighetsbetydelsen helt över så att vaktens 

pekande och skrikande lika gärna kan ha påbörjats innan han såg Szeth, vilket knappast är 

fallet. 

 

(5) En av vakterna vid korsningen såg honom samtidigt som han pekade och skrek.  

 

Även om samtidighetsbetydelsen faller bort i måltexten så är lösning (2) och (4) med 

samordnade huvudsatser och struket subjekt en bättre lösning. Det viktigaste är att det 

framgår att det som står i källtextens huvudsats är styrande för hela meningen och att det är 

till detta andra konstruktioner ”hakas fast”. Här fungerar subjektslösa huvudsatser väl då de 

på ett liknande sätt följer en fullständig huvudsats.  

 En ytterligare fördel med lösningen är att den kan vara genomgående i de fall då 

källtexten uppfyller de krav som stipulerats ovan, vilket gör att texten bibehåller sin låga grad 

av variation. Ett problem som uppstår är att källtextens distinktion mellan satsförkortning och 

samordnade satser försvinner i måltexten, något som skulle kunna räknas som en förlust även 

om en lika tydlig distinktion på svenska inte hade varit möjlig språkligt. 

 Exempel (3) och (4) visar också prov på svårigheten med att höja satsgraden då 

det inte är helt självklart att subjektet är detsamma i huvudsatsen som i satsförkortningarna. 

Det är strukturellt möjligt att den som pekar och skriker är Szeth och inte vakten. 

Sammanhanget och kommateringen gör dock tillsammans att det pekar i riktning mot vakten 

som gemensamt subjekt. 

 Ovanstående gäller alltså ett specifikt bruk av satsförkortningen. Lösningen 

fungerar inte om subjektet är olika i huvudsats och satsförkortning. I de fallen har måltexten 

två olika lösningar beroende på var konstruktionen återfinns. Följande är ett exempel ur en 

miljöbeskrivning: 

 

(6) The plain was a place of misshapen rock and stone, natural pillars rising 

around him, and bodies littering the ground (KT 26-29). 
 

(7) Slätten var ett landskap av vanskapta klippor och stenblock, naturliga pelare 

reste sig omkring honom och kroppar låg strödda över marken (MT 26-30). 
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I (7) har källtextens satsförkortningar helt enkelt ersatts med samordnade huvudsatser.  Den 

uppräknande effekt som blir resultatet liknar till stor del strukturen i (6) vilket är till 

lösningens fördel. I måltexten återfinns denna lösning en gång i de två utvalda avsnitten. Det 

är i ett parti med det låga tempo som miljöbeskrivningar ofta har. Imitativt är det en lyckad 

lösning. 

Samma typ av syntax i källtexten dyker upp ytterligare två gånger, men då med 

betydligt högre tempo eftersom det rör sig om stridsscener. Här har satsförkortningen i 

måltexten återigen transformerats upp till en huvudsats, men till skillnad från i (7) har 

lösningen i (9) och (12) blivit att placera huvudsatsen i en egen grafisk mening. Exempel (10), 

(13) och (14) visar alternativa lösningar som diskuteras mer ingående nedan men som inte 

återfinns i översättningen. 

 

(8) His body came alive with it, and his speed increased, his muscles bursting 

with energy (KT 698-701). 

 

(9) Hans kropp vaknade till liv när det nådde honom, och han blev snabbare. 

Musklerna bultade av energi (MT 699-701). 

 

(10) Hans kropp vaknade till liv när det nådde honom, och han blev snabbare, 

musklerna bultade av energi. 

 

(11) The door handle shook and then the wood began to crack as the guards threw 

their weight against it, one man calling for an axe (KT 725-728). 

 

(12) Dörrhandtaget skakade och snart började träet spricka när vakterna slängde 

all sin vikt mot det. En av dem ropade efter en yxa (MT 724-727). 

 

(13) Dörrhandtaget skakade och snart började träet spricka när vakterna slängde 

all sin vikt mot det och en av dem ropade efter en yxa.  

 

(14) Dörrhandtaget skakade och snart började träet spricka när vakterna slängde 

all sin vikt mot det, en av dem ropade efter en yxa. 

 

 

Funktionen som satsförkortningarna har i källtexten är att förmedla ett högt och intensivt 

tempo. Vidare är det fråga om känslomässigt starka avsnitt där Szeths intryck nästan kan 

sägas vara explosiva bilder i hans medvetande. Den nästan fragmentariska lösningen i (9) och 

(12) stämmer väl överens med detta och den i övrigt korta meningslängd som kännetecknar 

källtexten. Det finns också ett moment av stress, framförallt i (11), och här fungerar både 

komma och punkt för att markera det stackatoartade, hjärtslagsliknande språket. 
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Kommateringen i (10) och (14) följer källtextens bruk av asyndes, medan 

alternativ (13) visar prov på polysyndes. I boken Stilistik skriver Per Lagerholm att asyndes 

kan användas för att öka tempot i en text men att stilmedlets effekter är omtvistade (2008: 79-

80). Däremot skriver han om polysyndes att det bromsar upp tempot (Lagerholm 2008: 79) 

vilket gör (13) till en sämre lösning.  

Varför (10) och (14) inte fungerar, trots ett högt tempo, kan man finna svar på 

med hjälp av Alva Dahls artikel Interpunktionens funktioner i det moderna skriftspråket. Hon 

skriver om kommatecknet att det kan ha en artikulationsfunktion, vilket bland annat innebär 

att det i vissa fall kan användas för att framhäva en mer talspråklig stil, särskilt vid 

satsradning (2011:101). Eftersom satsradningen här står ut som ett mycket markerat stilmedel 

jämfört med källtextens satsförkortning är konstruktionen inte så lyckad i sammanhanget. 

 När källtexten använder sig av particip i attributiv satsförkortning (Ekerot 

2011:221) har samma konstruktion använts i måltexten: 

 

(15) Each was a masterly work of art, flowing in design, inscribed with glyphs 

and patterns (KT 3: 84-86). 

 

(16) Vart och ett var ett mästerligt konstverk, böljande i formen och graverade 

med glyfer och mönster (MT 3: 84-87). 

 

Ovanstående exempel innehåller både presens particip (kursiverat) och perfekt particip 

(fetstil). Som Ekerot konstaterar representerar dessa satsförkortningar ”som kan föras tillbaka 

på fullständiga satser, oftast relativsatser” (2011:221). Participen skulle kunna skrivas ”som 

var böljande” samt ”som var graverade”. Det här är ett tillfälle när det går att ligga mycket 

nära källtexten både grammatiskt och stilistiskt.  

 Vid ett tillfälle inleds en mening i källtexten med participiell satsförkortning 

med adverbiell funktion. Denna har i måltexten transformerats upp till en huvudsats, och 

källtextens huvudsats och andra participiella satsförkortning har blivit bisatser. Återigen 

medföljer ett exempel på en alternativ lösning (19): 

 

(17) Preparing for a Full Lashing, he raised his arm and commanded the 

Stormlight to pool there, causing the skin to burst alight with radiance (KT 

711-714). 

 

(18) Han förberedde sig för ett Fullt Slag genom att höja armen och befalla 

Stormljuset att samlas i den, vilket fick huden att stråla av ljus (MT 710-

714). 

 

(19) Han förberedde sig för ett Fullt Slag och höjde armen och befallde 

Stormljuset att samlas i den, vilket fick huden att stråla av ljus. 



 

 

 20 

 

Till skillnad från tidigare satsförkortningar är det här varken fråga om någon 

samtidighetsbetydelse eller en narrativ följd. Huvudsatsen i (17), att Szeth höjer armen osv., 

utgör förberedelsen som uttrycks med det framförställda adverbialet. Det är därför inte möjligt 

med en lösning som (19) då det tvingar fram den narrativa följden av att Szeth först 

förbereder sig, sedan höjer armen. Lösningen i måltexten var därför att skriva om huvudsatsen 

till en bisats med inledaren genom och transformera upp satsförkortningen till en huvudsats. 

Det gör att effekten blir densamma som i källtexten. Att tempot därigenom blir något lägre 

gör inte så mycket då det redan rör sig om en kort paus i striden. Verben prepare och 

förbereda saktar redan ner tempot något då de inte markerar hastiga handlingar. 

4.2 Fiktiva ord: det imitativa lexikonet  
 

Den del av översättningen som tog mest tid var att hitta lämpliga översättningar av de ord som 

inte förekommer i det engelska lexikonet och alltså är Sandersons egna skapelser. Beroende 

på vilken kategori av ord det rör sig om har de hanterats lite olika i översättningen. 

Helt fiktiva ord som spren har i måltexten lånats in i sin ursprungliga form. Man 

kan diskutera om det ljudmässigt hade varit bättre att stava det sprenn då det bör motsvara det 

engelska uttalet, men konventionen är för det mesta att behålla orden som de är om de inte 

betyder något på målspråket. Dessutom går det utifrån texten inte att avgöra hur karaktärerna 

skulle uttala ordet. Dialogen är skriven på engelska, men tanken är att karaktärerna pratar ett 

eget språk. Eftersom Sanderson inte har skrivit någon uttalsordlista till sitt verk är det säkrast 

att behålla stavningen från källtexten. 

Nedan följer två avsnitt där jag diskuterar två olika fiktiva ord som har varit 

nödvändiga att översätta. Det första är ett engelskt adjektiv som nominaliserats och getts en 

ny betydelse, specifik för romanvärlden. Det andra är en nybildad sammansättning.  

 

4.2.1 The Radiants: guds riddare.  

 

Enligt Longman Dictionary of Contemporary English har adjektivet radiant två betydelser 

som är relevanta för översättningen: 1 “full of happiness and love, in a way that shows in your 

face and makes you look attractive” och 2 “very bright”. Oxford Dictionaries ger betydelsen 

“sending out light; shining or glowing brightly”. Samma ord finns också som substantiv med 
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betydelsen “a point or object from which light or heat radiates” specifikt i samband med 

värmeelement eller i astronomin när man pratar om meteorers ursprung.  

 Samtliga betydelser förutom hettan i samband med värmeelement är relevanta 

för ordet så som Sanderson skriver det. I hans roman är the radiants samlingsnamnet på tio 

heliga riddarordnar. Deras riddare bär vackra rustningar som lyser när de går i strid. Med sina 

magiska förmågor kan en del av dem flyga, och när de slungar sig genom stormen går det att 

jämföra dem med meteorer. Glädjen och kärleken passar in då de är människornas 

beskyddare, innan de förråder dem och får namnet the lost radiants.  

 Det finns en allusion här till några av verklighetens kristna ordnar så som 

knights templars och knights hospitallers som rent strukturellt liknar det formella namnet 

knights radiants som förekommer senare i romanen. De två kristna ordnarna kallas också 

vardagligt för templars och hospitallers. Romanens riddarordnar är också av religiös natur 

vilket förstärker analogin ytterligare. 

 Att behålla ordet radiant i översättningen hade inte varit möjligt. Ordet finns på 

svenska och betyder enligt Nationalencyklopedin ”den punkt på himlen varifrån meteorerna i 

en given meteorskur tycks komma”. Alltså är ordet detsamma som det engelska substantivet. 

Någon adjektivform av ordet tycks däremot inte finnas enligt NE och SAOL, och en 

korpussökning på Språkbanken ger i princip bara engelska träffar. Det skulle alltså vara både 

lexikalt bristfälligt och stilistiskt missvisande att använda radiant som översättning. 

 En strukturellt imitativ direktöversättning är adjektivet strålande som man sedan 

nominaliserar till Strålande med stor bokstav i enlighet med källtexten. Det skulle då kunna se 

ut som följande: 

 

(20) ”They have the Radiants” (KT 195) 

 

(21) ”De har de Strålande” 

 

Den mest relevanta betydelsen, att skicka ut ljus/lysa väldigt starkt, kommer med ovanstående 

lösning med i måltexten. Det som går förlorat är meteorliknelsen, men eftersom det är en 

mindre del av ordets betydelse i källtexten är det ingen större förslut. Värre är de 

betydelsekomponenter som tillkommer i översättningen. Ordet strålande kan användas som 

adjektiv inte bara för något som lyser, utan också för något som är bra eller utmärkt som i en 

strålande tanke. Problemet är att för många av karaktärerna i romanen förknippas the radiants 

inte med något utmärkt eftersom de slutligen övergav människorna. Att kalla en sådan riddare 

för strålande är att nästan göra något gudomligt och fulländat av ytterst mänskliga varelser 
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som kan misslyckas som alla andra. Man skulle kunna invända att en av betydelserna till 

radiant var ”full av glädje och kärlek”, men den definitionen rör den glädje och kärlek som en 

person utstrålar, nästan som en mask som vederbörande kan kasta ifrån sig när ens inre inte 

längre stämmer överens med vad folk ser. 

 En lösning som fungerar bättre och som är den som återfinns i översättningen är 

Strålriddare. Ordet är funktionellt imitativt då det dels innehåller komponenten lysa starkt 

genom stråle/stråla samt går att se som en allusion till de medeltida riddarordnarna. 

Vardagsorden för templar och hospitaller på svenska är tempelriddare respektive 

johanniterordens riddare, av vilka det förra närmast överensstämmer med källtextens mer 

koncisa stil.    

 Vad som skett är dock en komplettering av källtexten. Ingenstans i de första 

kapitlen står det att radiants är riddare, utan det är antingen något som läsaren kommer fram 

till själv baserat på sin kunskap om fantasy och historia eller som framkommer senare i 

romanen. Ingo skriver om komplettering att det kan vara nödvändigt ”helt enkelt därför att 

läsaren inte känner namnen på eller inte har besökt de platser som omtalas i texten” 

(2007:134), men i fallet med the Way of Kings är det inte meningen att läsaren ska känna till 

namnet på företeelser i världen. De ska verka främmande, eftersom det är därigenom 

författaren väcker intresse för sin skapelse. Ur en semantisk synvinkel är det därmed inte 

nödvändigt och kanske även sämre med en komplettering, men sett till den språkliga formen 

behövs riddare eftersom det är vanligare att man skriver ut det när man talar om ordnar på 

svenska. Det blev därför ett val mellan att presentera riddarkopplingen lite för tidigt eller att 

riskera att den helt föll bort för den svenska läsaren. 

 

4.2.2 Thunderclast: nybildade sammansättningar  

 

Att använda sammansättningar för att skapa magiska varelser är vanligt i fantasy såväl som i 

sagor och mytologi. Ord som drakryttare (Eragon 2005), trollkarl och skogsrå är svenska 

exempel, och på engelska finns ord som dragonborn (TES V: Skyrim) och spellbinder. De 

sammansättningar som är kategoriserande är lättast att hantera i översättningen. Ordet skogsrå 

betyder enlig SAOB ungefär hon som rår om skogen och hade varit förhållandevis lätt att 

översätta till exempelvis woodwarden (fiktiv översättning). I vissa fall är sammansättningarna 

dessutom metaforiska, vilket gör översättningen av dem betydligt svårare. Ett exempel på 

detta är källtextens thunderclast.  
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 Varken förledet eller efterledet i sammansättningen säger något specifikt om 

varelsens funktion, utan är liknelser till romanvärlden. Förledet thunder signalerar att det rör 

sig om något stort och mäktigt, kanske framförallt ljudmässigt. Efterledet clast betyder, enligt 

Oxford Dictionaries, ”a constituent fragment of a clastic rock”, dvs. bildligt ett fragment av en 

större helhet. I romanen beskrivs hur dessa enorma monster sliter sig loss från berget självt för 

att delta i striden på ondskans sida.  

Ingo skriver om metaforer att deras funktion i skönlitteratur huvudsakligen är att 

väcka specifika känslor (2007:118). Sandersons thunderclast har ingen betydelse utöver 

ledordens betydelse eftersom det är ett fiktivt ord, men genom att använda det som ett namn 

på en varelse styr författaren hur läsaren ska uppfatta denna varelse och speglar samtidigt hur 

världens karaktärer uppfattar den. I enlighet med en imitativ översättningsstrategi måste 

därför ordet översättas i sin helhet så att känslan finns kvar. 

Lita Lundquist diskuterar bland annat hur man i skönlitteratur kan bli tvungen 

att offra den semantiska aspekten av en metafor eller ett uttryck för stilistisk ekvivalens 

(2007:52). Detta blir tydligt när man gör en direktöversättning av thunderclast till åskklast. 

Båda leden i den svenska sammansättningen existerar som ord, och semantiskt är de direkta 

motsvarigheter till orden i källtexten. Vidare kan man hävda att känslan av något stort och 

farligt, som samtidigt är ett fragment, finns kvar. Ändå fungerar ordet inte stilistiskt eftersom 

ljudbilden på svenska gör det löjeväckande och estetiskt bristfälligt. Inte heller hade det varit 

möjligt med en översättning som dunderklast där ljudbilden visserligen är bättre men man 

hamnar på fel stilnivå (jfr. dunderklumpen). 

 Vidare är det svårt att hitta semantiskt liknande ord som klast som skulle 

fungera bra i måltexten. Ett närliggande ord som speglar det fragmentariska i klast är block, 

och åskblock är ljudmässigt och stilmässigt passande. Pragmatiskt är det däremot inte lika 

lyckat. Av grammatiska skäl måste åskblock föregås av den bestämda artikeln ett som på 

svenska ger en tydlig signal om att det som följer är något inanimat, speciellt när det rör sig 

om nybildade ord. De flesta påhittade varelser i svensk fantasy böjs i utrum vilket gör det 

lättare för läsaren att se ordet som beteckningen på en varelse och inget annat. Att skriva ett 

åskblock gör oundvikligen ordet till ett föremål. 

 Ett annat ord för fragmentarisk sten är just sten som ju både fungerar som namn 

på delen och helheten. Det är också ett ord som böjs i utrum vilket gör det lättare att se en 

åsksten som en animat varelse.  Problemet är att sten för med sig så tydliga konnotationer 

både i allmänspråket och specifikt i mytologi. Det är något som ofta är litet och alltid 

inanimat. I exempelvis Nick Perumovs Svärdens väktare finns vrängarsten som är magiska 
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föremål stora nog att bära med sig. Att kalla ett massivt monster för åsksten väcker därmed 

helt fel känsla, och genus till trots för det tankarna till döda ting. 

 Det är alltså nödvändigt att gå tillbaka till Lundquists diskussion och ersätta 

bilden i efterledet med något annat än sten som ändå förmår väcka samma känsla av fragment. 

Jag skiftade därför fokus från att se varelsen som något som bryts loss från sten till att se den 

som något som bryter sig loss från stenen. Lundquist kallar den här strategin för 

synvinkelsskifte, (2007:47), och den går ut på att perspektivet flyttas från aktör till påverkad 

eller tvärtom. Lösningen som återfinns i måltexten blev åskbryte som är en sammansättning 

av åskan och ordet bryte som finns i SAOB. Det är ett gammalt svenskt ord med 

ursprungsbetydelsen ”den som utdelar mat”, från att sönderdela/bryta. Det var ursprungligen 

en titel på den som hade ansvar för trälarna under vikingatiden/den tidiga medeltiden.  

 Fördelarna med bryte är att det ger en tidsmässig klang, är ett ord som liksom 

klast har med fördelat/fragmentariskt material att göra och ger en bra ljudbild i 

sammansättningen åskbryte. Dessutom för det tankarna till bryta vilket gör att även den som 

inte känner till betydelsen av bryte kan få samma bild av monstret. Samtidigt är det inte så 

självklart att man skriver läsaren på näsan, och liksom med källtextens klast finns det något 

främmande över ordet. En möjlig nackdel är att ordet har en historisk medbetydelse som 

kanske inte är helt passande, nämligen att det är en titel på en person i ansvarsposition. 

Sanderson ger i The Way of Kings inget svar på vad en thunderclast egentligen är förutom hur 

den ser ut. Det ges ingen information om den är intelligent, och i så fall om den leder trupper 

eller bara är en i mängden. Men den här kopplingen kräver en kunskap om ordet som de flesta 

läsare förmodligen inte har, och även om så vore skulle det knappast medföra ett större 

problem i läsningen. 

 Slutligen skall nämnas att man möjligtvis hade kunnat tänka sig någon form av 

morfologisk variant av antingen åskblock eller åskbryte. Genom att tillföra ändelser som –are 

eller –ing  skulle ett åskblock kunna bli en åskblocking/åskblockare vilket gör det animat. 

Problemet är att efterledet då alldeles för mycket liknar det moderna verbet och 

datorspelslåneordet blocka (parera/blockera/hindra med svärd eller sköld). Av semantiska skäl 

skulle det inte gå att skriva åskbrytare eftersom det är ett redan befintligt ord som betecknar 

något helt annat, och åskbryting hade först tankarna till det strukturellt liknande bortbyting 

som är något litet och obetydligt, och inte alls det massiva monster man bör få en bild av. 
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5. Avslutande diskussion 
 

Den stora utmaningen i översättningen av The Way of Kings var att överföra den kärnfulla stil 

som i så hög grad kännetecknar romanen. Därför har jag utifrån de kunskaper som 

textanalysen gett mig arbetat mycket med de syntaktiska konstruktioner som genomsyrar 

källtexten för att finna svar på hur effekterna av dessa bäst representeras på svenska. Den 

imitativa översättningsstrategi jag valt har hela tiden haft som utgångspunkt att det är textens 

helhet som ska imiteras och inte enskilda syntaktiska val. Här anser jag mig ha lyckats väl 

med de participiella satsförkortningarna som flyttats runt i satsgradsvärde för att fortsatt vara 

informationstäta och estetiskt passande på svenska utan att använda konstruktioner som kan 

uppfattas som främmande. 

 Just på det estetiska planet har valet av fiktiva ord som motsvarighet till de 

Sanderson skapat varit mycket viktigt. En läsare av måltexten vill inte fastna på ord som inte 

är estetiskt läsvänliga hur väl de än bibehåller betydelsekomponenter från källtexten. Här har 

mycket arbete lagts ner för att finna en bra balans, och framförallt på de ord som redovisas i 

uppsatsen tycker jag att lösningarna har varit bra. Andra lösningar har varit mer komplicerade, 

så som valet att översätta voidbringer till intetbringare vilket inte ligger lika bra i munnen 

som översättningen av thunderclast till åskbryte. 

 Sammantaget har den imitativa översättningsstrategin varit till stor hjälp i 

översättningen, men uppsatsen har visat att det krävs syntaktiskt arbete med måltexten för att 

den ska få full effekt. Jag har genom arbetet fått en ökad förståelse för hur man laborerar med 

en text och vilka möjligheter som finns i transformationsbegreppet.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 26 

Referenser 
 

Primär källa 

 
Sanderson, Brandon, 2011: The Stormlight Archive Book One. The Way of Kings. Part one.  

London: Gollancz. 

 

Sekundära källor 

 
Tryckta källor 
Dahl, Alva, 2011: Interpunktionens funktioner i de moderna skriftspråket. I: Svenskans  

beskrivning 32. S 94-103. 

Ekerot, Lars-Johan, 2011: Ordföljd, tempus, bestämdhet. 2 uppl. Malmö: Gleerups.  

Granström, Erik 2010: Slaktare små. Stockholm: Coltso. 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per, 2010: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys.  

Lund: Studentlitteratur. 

Ingo, Rune, 2007: Konsten att översätta. Lund: Studentlitteratur. 

Keen, Suzanne, 2003: Narrative Form. New York: Palgrave Macmillan. 

Lagerholm, Per, 2008: Stilistik. Studentlitteratur. 

Longman Dictionary of Contemporary English. 2008. 4
th

 Ed. Harlow: Pearson Education  

LTD. 

Lunquist, Lita, 2007: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og 

pragmatisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Paolini, Christopher, 2005: Eragon. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Perumov, Nick 2006: Svärdens väktare 1. Träsvärdet och diamantsvärdet I. Stockholm:   

Ersatz. 

Pullman, Philip, 2005: Bärnstenskikaren. Stockholm: Natur och Kultur. 

Sanderson, Brandon, 2005: Elantris. New York: Tor Books 

 

Internetkällor 
Brandon Sanderson, officiell hemsida: http://www.brandonsanderson.com/ 

Coleridge, Samuel Taylor, 1817. Biographia Literaria. Hämtat från Google Books  

(27.5.2013.) http://books.google.se/ 

Engelska Wikipedia, High Fantasy. Senast ändrad 11 maj 2013. (27.5.2013.)  

http://en.wikipedia.org/wiki/High_fantasy 



 

 

 27 

Göteborgs Universitet: Språkbankens Korp. (27.5.2013.) http://spraakbanken.gu.se/korp/ 

LIX räknare: www.lix.se 

Martin, George R.R, 2013: Excerpt from the Winds of Winter. (27.5.2013.)  

http://www.georgerrmartin.com/excerpt-from-the-winds-of-winter/ 

Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/ 

Oxford Dictionaries: http://oxforddictionaries.com/ 

Sanderson, Brandon: Brandon Sanderson FAQ. Question 3.3. What are your religious  

leanings? How does this affect your writing? (27.5.2013.) 

http://www.brandonsanderson.com/page/21/Brandon-Sanderson-FAQ#3c 

Sanderson, Brandon. Brandon Sanderson 2012 Lectures. Lecture 2:5. Adult Genres.  

(27.5.2013.) http://www.writeaboutdragons.com/home/brandon_w2012/ 

Sanderson, Brandon. Elantris Anotations. Elantris Chapter 1. (27.5.2013.)  

http://www.brandonsanderson.com/annotation/7/Elantris-Chapter-1 

Stormlight Archive Wiki, Cosmere. (27.5.2013.)  

http://stormlightarchive.wikia.com/wiki/Cosmere 

Svenska Akademiens ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

Svenska Akademiens ordlista: http://www.svenskaakademien.se/  

svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 

17th Shard. The Official Brandon Sanderson Fansite. (27.5.2013.)  

http://www.17thshard.com/forum/  

 

Andra källor 

Bethesda Softwork (2011). The Elder Scrolls V: Skyrim. Datorspel till PC. 

 


