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Sammandrag 

Denna uppsats bygger på en översättning av ett kapitel ur den italienska guideboken 

Guida d’Italia Firenze e dintorni (1950). Arbetet inleds med en analys av källtexten som 

bygger på en modell från Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten: 

handbok i brukstextanalys (1997). Efter det följer en diskussion om överväganden inför 

översättningen där både globala och lokala strategier tas upp. Sist kommer en 

undersökning av två av de problemområden som uppkommit under 

översättningsprocessen: facktermer och kulturspecifika referenser och hur man lämpligast 

översätter dessa i enlighet med den överordnade översättningsstrategi som valts.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: översättning, turistguide, kulturspecifika referenser, facktermer, 

explicitering, ekvivalens 

Engelsk titel: Art, culture and architecture - Terminology and culture 

specific references in an Italian guidebook.  
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1. Inledning 

Detta examensarbete bygger på en översättning av en italiensk text hämtad ur den 

italienska turistboken Guida d'Italia Firenze e dintorni. Guiden gavs ut 1950 av 

turistorganisationen Touring Club Italiano och är mer detaljerad än övriga böcker i sin 

genre. Uppsatsen börjar med en analys av den italienska texten efter en textanalysmodell 

som presenteras av Lennart Hellspong och Per Ledin i Vägar genom texten (1997). Efter 

denna textanalys följer ett avsnitt om mina överväganden inför översättningen. I den 

avslutande översättningskommentaren presenteras sedan hur jag med utgångspunkt i den 

valda översättningsstrategin har gått tillväga vid översättningen av två valda 

problemområden: facktermer och kulturspecifika referenser. Syftet med uppsatsen är 

således att se hur man utifrån en funktionell översättningsstrategi kan gå tillväga för att 

översätta dels facktermer där motsvarigheten på målspråket saknas, dels kulturspecifika 

referenser som namn på personer, platser och konstverk.  

 

2. Källtextanalys 

Den här delen kommer innehålla en analys av den text som uppsatsen baseras på, 

hädanefter kallad ”källtexten”. Till grund för analysen ligger den modell som presenteras i 

Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten: En handbok i brukstextanalys 

(1997). Först kommer en genomgång av källtextens kontext, sedan följer tre avsnitt om 

dess struktur: den ideationella strukturen, den interpersonella strukturen och den textuella 

strukturen.  
 

2.1 Kontext 

Touring Club Italiano är en ideell organisation som bildades 1894 av en grupp cyklister 

från Milano som ville underlätta cykelturismen för sina medlemmar. Organisationen har 

växt allt eftersom och ger idag ut några av Italiens mest erkända turistguider. Guiderna 
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ges ut med syfte att främja en miljö- och kulturmedveten turism och har olika teman och 

inriktningar inom allt från resor och geografi till mat och sport. På sin hemsida 

(touringclub.it) förklarar de vidare att deras mål redan från starten har varit att hjälpa till 

att bevara det italienska kulturarvet och locka turister till vacker konst och natur, även till 

de mindre kända platserna. Detta ska ske genom utgivning och spridning av välgjorda 

turistböcker och kartor där drivkraften alltså inte bara är försäljningssiffror utan även 

folkbildning. 1914 kom de första volymerna av Guida d'Italia ut, också kända som Guida 

Rossa, som är ovanligt detaljerade guideböcker med särskild fokus på historia och kultur 

(touringclub.it). Utdraget som ligger till grund för den här analysen kommer från volymen 

Guida d’Italia Firenze e Dintorni (Italienguiden Florens med omgivningar) som gavs ut 

1950. Texten uppstod följaktligen i en något äldre kontext, vilket gör att vissa saker som 

står i guiden inte gäller för nutida läsare. Det är till exempel inte längre en trådbuss som 

tar en från Florens till det i källtexten beskrivna resmålet Fiesole utan det är en av de 

vanliga stadsbussarna. Att det är en äldre kontext märks också på vissa ordval och 

stavningssätt, som att Jakob på källspråket skrivs som Iacopo istället för den mer 

moderna stavningen Jacopo, som används i en senare upplaga av samma guidebok från 

1974 (Firenze e dintorni 1974:305).  

 Boken är tillgänglig för alla som förstår italienska, men den tänkta 

mottagargruppen är turister med något större konst-, kultur- och historieintresse än 

gemene man, då Guida Rossa-serien innehåller mycket detaljerad information om platser, 

byggnader och föremål. Böckerna skrivs med hjälp av bland annat geografer och 

konsthistoriker, vilket bidrar till den smalare kod som uppstår till följd av bruket av 

många fackord inom de olika experternas områden. Utgåvan Firenze e Ditorni som 

källtexten är hämtad ifrån skrevs till exempel huvudsakligen av medarbetaren Nello 

Tarchiani med uppdateringar och ändringar av Touring Clubs dåvarande vicepresident 

Giovanni Mira, generalsekreterare Giuseppe Vota och Mario Salvatorelli. I inledningen 

tackar de också för hjälpen de fått av fackexperter på olika prestigefulla museer och 

bibliotek (1950:5-6).  
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2.2 Ideationell struktur 

En annan del av Hellspong och Ledins analysmodell är den ideationella strukturen som 

undersöker textens ”innehållsmönster” och vad texten egentligen handlar om (1997:115). 

Ett led i denna process är att titta på vad texten har för makro- och mikrotema, något som 

förklaras som huvudämne respektive underämne. Källtexten har ett tydligt makrotema 

som framkommer genom rubricering då överskriften är "A S. Domenico di Fiesole e a 

Fiesole" (San Domenico di Fiesole och Fiesole). Man får som läsare från början reda på 

att texten alltså ska komma att handla om platserna San Domenico di Fiesole och Fiesole 

samt färdvägen dit. Under den första rubriken finns det sedan löpande genom texten flera 

olika mikroteman som också de är explicita. Detta har författarna åstadkommit genom att 

använda sig av stora bokstäver, fetstil och ibland även stora bokstäver och fetstil när det 

handlar om en viss sevärdhet eller plats, till exempel S. Domenico (r. 78-79), Badia 

Fiesolana (r. 190), CONVENTO (Klostret) (r. 239) och TEATRO ROMANO, SCAVI 

E MUSEO (Den romerska teatern, utgrävningar och museum) (r. 810-811). 

 Innehållet i de olika guideböckerna i Guida Rossa-serien är disponerat ungefär på 

samma sätt. Rent övergripande har guideböckerna som källtexten är hämtad ur något som 

Hellspong och Ledin (1997: 99) kallar för ”temadisposition” där man låter ”olika aspekter 

av samma överordnade tema bli bestämmande för textens rörelse framåt”. Det handlar 

mer precist om en ”specificerande” temadisposition som är ett sätt att i en text gå ”från 

det övergripande till det mer specifika”. Detta ser man efter en snabb titt på 

innehållsförteckningen av Firenze e dintorni; det första kapitlet efter introduktionen 

handlar om övergripande historia och fakta om Florens och området kring staden, och det 

fortsätter sedan med allmän information om boende, mat och aktiviteter innan själva 

guidningen börjar. Guiden är sedan indelad i kapitel som motsvarar delar av Florens och 

dess omgivningar som i sin tur är indelade i mindre platser och alla dess sevärdheter. Det 

ser ut som nedan. 

(1)    FLORENS 

Guidad tur 1. Piazza San Giovanni och piazza Duomo 
 *Baptisteriet, s. 71; *Domkyrkan, s. 74; *Kampanilen, s. 81; *Museo 
 dell’Opera del Duomo, s. 82; *Loggia del Bigallo, s. 86 
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Guidad tur 2. Via dei Calzaiuoli och piazza della Signoria 
 Via dei Calzaiuoli, s. 87; *Orsanmichele, s. 88; *Palazzo dell’Arte della 
 Lana, s. 89; *Piazza della Signoria, s. 90; *Palazzo della Signoria eller 
 Palazzo Vecchio, s. 91; *Loggia della Signoria, s. 101  
      (1950:7) (egen  översättning) 

Det har alltså gått från övergripande information om Florens vidare till mindre områden 

och slutligen information om byggnader och andra sevärdheter inom dessa områden. 

 Denna specificerande temadisposition gäller också för källtexten då författarna 

först förklarar hur man tar sig till San Domenico di Fiesole och Fiesole. Sedan kommer 

information om vad som finns att se där samt en utförlig beskrivning av hur de olika 

sevärdheterna ser ut både på insidan och på utsidan. Ofta ges också en förklaring till hur 

många av objekten inne i kyrkor eller andra byggnader har kommit dit och av vad och av 

vem de är gjorda. Det går alltså även här från det stora till det lilla.  

 Förutom den specificerande temadispositionen har källtexten en tydlig 

rumsdisposition (1997: 98) eftersom den i allra högst grad handlar om platser. Guiden är 

uppbyggd så att läsaren med boken i handen ofta ska ta sig från en plats till en annan. 

Källtexten som har temat San Domenico di Fiesole och Fiesole börjar i Florens och 

beskriver för läsaren hur man på bästa sätt tar sig till slutmålet och vad man stöter på 

under resan dit:  

(2) Per San Domenico possono prendersi tre strade. – 1°: si parte da piazza G 
 Vasari, ove era la barriera delle Querce, e, oltrepassato il viale Volta, si 
 segue direttam. per via della Piazzola che conduce a S. Domenico fra mura 
 di campi e di giardini, lasciando a d. il Collegio della Querce, celebre 
 istituto di educazione dei Barnabitit (r. 40-48) 

 För att ta sig till San Domenico kan man välja mellan tre olika vägar. Den 
 första vägen utgår från Piazza Giorgio Vasari där det gamla 
 tullhuset ”barriera delle Querce” tidigare låg. Efter viale Volta fortsätter 
 man rakt fram, med Collegio della Quercie (känd Barnabiter-skola) på 
 höger sida, till via della Piazzola som mellan trädgårdar och fält leder fram 
 till San Domenico 
 

Väl framme får man som sagt en grundlig genomgång av allt som är värt att se och 

besöka där. Till guideboken hör också ett antal kartor som textförfattaren med jämna 

mellanrum refererar till för att underlätta turen för läsaren.  
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2.3 Interpersonell struktur 

Den interpersonella strukturen handlar om relationen mellan sändare och mottagare och 

hur mönster i en text bidrar till att samverka på olika sätt med de tänkta läsarna 

(1997:158). Ett av dessa mönster är attityder, vad en sändare tycker och tänker i en fråga, 

och hur dessa tar sig uttryck i texten. Ett sätt att uttrycka attityder är att använda sig av 

värdeord, antingen plusord eller minusord, för att påverka läsaren i en särskild riktning 

(1997:169-170). Källtexten kommer från en verksamhet som uttryckligen sagt att ett av 

textens mål är att främja turism. Författarna skriver alltså med det uttryckliga syftet att få 

läsaren att bli intresserad av platserna som beskrivs, och det förekommer därför en hel del 

plusord. Exempel på dessa är de många värderande adjektiven: famosa (berömd), 

amenissime (ljuvliga), meraviglioso (storslagen), grazioso (älskvärd), splendida (utsökt), 

celebre (ryktbar), elegante (elegant), belle (vackra), bellissima (mycket vacker) och 

suggestivo (tilltalande) som används i sammanhang som exempel (3).  

(3)  poi a d., S. Girolamo, cui si sale per una pittoresca scalinata tra alti cipressi 
 (bella vista); nel convento, suggestivo chiostrino (r. 1158-1161) 

 Till höger tar en fin liten trappa bland höga cypresser oss upp till klostret 
 San Girolamo (vacker utsikt) och dess tilltalande klosterträdgård  

Textförfattarna visar öppet den mycket positiva attityd som de hyser inför det de skriver 

om och använder sig inte i detta sammanhang av några garderingar. De enda gångerna 

sändarna är mer försiktiga är när det handlar om historiska fakta som inte är helt 

säkerställda, som i meningarna nedan. 

(4)  con Crocifisso ligneo della fine del ‘200, che si vuole abbia parlato a S. Fil. 
 Benizzi, e copia del busto di S. Donato (r. 121-124) 

 med ett Träkrusifix från slutet av 1200-talet som ska ha talat till San Filippo 
 Benizzi  

(5) Più su, sulla d., la Villa Palmieri, in posizione splendida, dove si vuole che 
 il Boccaccio collocasse una scena del Decamerone (r. 62-65) 

 längre upp på höger sida ligger Villa Pal mieri praktfullt där en av 
 Boccaccios scener ur Decamerone ska ha utspelat sig 
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Här är det användningen av verbkonstruktionen ”si vuole” tillsammans med konjunktiven 

”abbia parlato” och collocasse” som gör meningen garderande eftersom konjunktiv på 

italienska är ett sätt att uttrycka tvekan eller osäkerhet (Patota 2011:119) 

 Bruket av plusord där man får veta vad författarna tycker om platserna som besöks 

är också ett tecken på det ”subjektsperspektiv” som källtexten är skriven ur. Hellspong 

och Ledin (1997:136) förklarar att en text är skriven ur ett subjektsperspektiv när någons 

syn på saker och ting framkommer. Det kan handla om ”den individuella synvinkeln hos 

en viss person, men också om den kollektiva hos en grupp eller institution, eller rentav om 

den utsiktsplats mot omvärlden som en ideologi eller en tankelära erbjuder oss”. Vidare 

delar Hellspong och Ledin in subjektsperspektivet i olika kategorier, där de skiljer mellan 

bland annat författarperspektiv, läsarperspektiv och aktörsperspektiv (1997:136). I 

källtexten finns det tecken på att den är skriven ur främst ett av dessa, nämligen 

läsarperspektiv.  Ett läsarperspektiv är en slags mottagaranpassning av en text och 

”kommer typiskt till uttryck i andra personens pronomen, i ett tilltal av ett du”  

(1997:136). Eftersom källtexten inte innehåller några andra personens pronomen 

framkommer dock läsarperspektivet tydligast i kommunikationen med mottagaren genom 

indirekta språkhandlingar i form av förklädda uppmaningar eller instruktioner. Hellspong 

och Ledin beskriver indirekta språkhandlingar som meningar där ”funktionen inte ges av 

formen utan bara kan förstås utifrån sammanhanget” (1997:162). Ett påstående har 

egentligen funktionen att hävda något, och ett påstående förklätt till en uppmaning kan då 

vara när någon säger: ”Det drar kallt”, men egentligen menar: ”Stäng fönstret”. I 

källtexten finns det inga utropstecken eller direkta uppmaningar. För att få läsaren att följa 

instruktionerna och till exempel ta höger in på en särskild gata, använder textförfattarna 

sig bland annat av påståenden med infinitivformer som på italienska kan användas till att 

uttrycka uppfordran (Patota 2011:106). Detta ser ut som i exempel (6).  

(6) Prendere a d. la via Giovanni Leader, che prosegue pianeggiando tra un 
 bosco di cipressi (r. 1227-1229) 

 Ta höger in på via Giovanni Leader, som breder ut sig bland cypresserna  

För att uttrycka en direkt uppmaning använder man på svenska imperativ. Det spelar 

ingen roll vem man riktar uppmaningen till; imperativets verbform ser likadan ut vare sig 
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man pratar med en eller flera personer. På italienska bestäms dock imperativets form av 

vem det är man pratar med (Patota 2011:104-105), och det hade blivit väldigt markerat att 

använda någon av de formerna i text.  

 Ibland handlar det också om påståenden som är förklädda till uppmaningar 

konstruerade med den opersonliga si-konstruktionen som är den italienska motsvarigheten 

till svenskans man som används för att uttrycka ett okänt subjekt (Patota 2011:195-196):  

(7) …si parte da piazza G Vasari, ove era la barriera delle Querce, e, 
 oltrepassato  il viale Volta, si segue direttam. per via della Piazzola che 
 conduce a S.  Domenico fra mura di campi e di giardini, lasciando a d. il 
 Collegio della  Querce, celebre istituto di educazione dei Barnabitit (r. 41-
 48) 

 …man utgår från Piazza Giorgio Vasari där Ektullen tidigare låg. Efter viale 
 Volta fortsätter man rakt fram, med Collegio della Quercie (känd 
 Barnabiter-skola) på höger sida, till via della Piazzola som mellan 
 trädgårdar och fält leder fram till San Domenico 

Här handlar det inte om att författaren berättar om någons färd till San Domenico utan 

sändaren talar direkt till läsaren och ger instruktioner för hur man ska göra för att komma 

fram till slutmålet. Ett tredje sätt som författarna använder sig av för att ge instruktioner 

till läsaren är gerundium: 

(8) Tenendo a d., si passa a lungo tra cipressi e pini e si discende, con qualche 
 serpentina (accorciatoie) e belle viste su Firenze, a S. Lorenzo (r. 1237-1240) 

 Vi håller oss på höger sida bland cypresser och pinjer och kommer efter 
 några serpentinvägar och härlig utsikt över Florens ner till San Lorenzo 

På italienska kan gerundium användas för att uttrycka konditionala, kausala, temporala, 

modala och koncessiva förhållanden (Patota 2011: 110). I exempel (8) har 

gerundiumformen funktionen av ett villkor och en något närmre översättning än den som 

visas ovan hade sett ut som följer: 

Håller man sig på höger sida går man förbi cypresser och pinjer och kommer efter 

några serpentinvägar och härlig utsikt över Florens ner till San Lorenzo”  

Även detta är ett sätt för författaren att tala till mottagaren utan att för den skull behöva ta 

ställning till vem denna är. De indirekta uppmaningarna bidrar till att komma läsarna nära 
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samtidigt som författaren håller ett passande avstånd genom att inte använda 

imperativformen som i ett sådant här sammanhang förmodligen skulle uppfattas som 

alldeles för direkt.  

 

2.4 Textuell struktur  

Att källtexten är tagen ur en guidebok som är ovanligt detaljerad i jämförelse med många 

andra turistguider har en tydlig inverkan på textens textuella struktur. Platser och 

byggnader är noggrant förklarade med många fackord som speglar de experters kunnande 

som författarna har haft hjälp av under skrivandet. I exempel (9) är facktermerna 

markerade med understrykningar.  

(9) INTERNO basilicale, diviso in tre navate da colonne antiche con capitelli 
 raccogliticci e da arcate irregolari; presbiterio sopraelevato sopra l’alta 
 cripta. Tetto a travature scoperte. Al disopra del portale mediano, statua di 
 S. Romolo vesc. fiesolano, entro nicchia con ghirlanda, lavoro in terracotta 
 di Giov. della Robbia (r. 456-464) 

 INSIDAN av basilikan är indelad i tre skepp med antika kolonner med 
 kapitäler tagna från andra byggnader och oregelbundna valvbågar. 
 Presbyteriet är upphöjt över den övre kryptan och taket är gjort av öppna 
 bjälklag. Ovanför mittportalen finns en staty av den fiesolanska biskopen 
 Sankt Romulus i en nisch med festong, ett terrakottaverk av Giovanni della 
 Robbia)  

Tillsammans med alla de namn på geografiska platser, konstverk, och kyrkor och andra 

byggnader bidrar de till en väldigt informationstät text (av källtextens totala cirka 6000 

ord utgörs nästan en tiondel av dessa av olika egennamn). Till detta kommer ett stort antal 

räkneord, där det rör sig om datum för historiska händelser, årtal för ombyggnationer och 

resningar av kyrkor och kloster, avstånd från en plats till en annan och höjden på en kulle. 

Både egennamnen och räkneorden, samt de väldefinierade begreppen som fackorden 

utgör gör källtexten mycket exakt och bidrar till trovärdighet.  

 Något som är typiskt för det italienska språket och som också syns i källtexten är 

långa meningar med komplex syntax. I en mening förekommer det ofta huvudsatser 
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samordnade med andra huvudsatser som i sin tur innehåller en eller flera bisatser eller 

satsförkortningar. Satser, som i källtexten ofta inleds med en participform eller ett 

gerundium, kombinerade med diverse inskott är en av orsakerna till att meningarna har en 

tendens att bli längre på italienska än på svenska. Nedan syns ett exempel på en italiensk 

mening som är typisk för källtexten där bisatserna är understrukna, satsförkortningarna 

kursiverade och participen och gerundiumformerna markerade med fetstil.   

(9) 2° : si parte da piazza Giorgio Vasari e giunti nel viale Volta si segue la via 
 delle Forbici, che sale la collina omonima passando accanto al Serbatoio 
 della Querce e alla Villa di Camerata, oggi Bondi, che fu della famiglia 
 Alighieri, e passò nel 1332 ai Portinari i quali l’abbellirono (grazioso cortile 
 medioevale a due ordini di logge e caratteristico pozzo) (r. 48-57) 

 Den andra vägen börjar också den på piazza Giorgio Vasari. men när vi 
 kommer fram till viale Volta fortsätter vi på via delle Forbici som leder upp 
 på kullen med samma namn.  Vi passerar Serbatoio della Querce (Ekkällan) 
 och Villa di Camerata, som idag är Villa di Bondi. Den tillhörde tidigare 
 familjen Alighieri men övergick 1332 till familjen Portinari som renoverade 
 villan fint med en charmig medeltida gårdsplan med tvåvåningsloggia och 
 en karaktäristisk brunn 

Om man bryter upp den italienska meningen i huvudsatser, bisatser, satsförkortningar 

och inskott ser man att den består av nio sådana exklusive parentesen i slutet.  

1.  si parte da piazza Giorgio Vasari (man utgår från piazza G. V.) - huvudsats 

2.  e giunti nel Viale Volta (och när man har kommit fram till V. V.) - 
 satsförkortning 

3.  si segue la via delle Forbici - (man följer via delle F.) - huvudsats 

4.  che sale la collina omonima (som leder upp i kullen med samma namn) - attr. 
 bisats 

5.  passando accanto al Serbatoio della Querce e alla Villa di Camerata (medan 
 vi passerar Serbatoio della Querce och Villa di Camerata) - satsförkortning 

6.  oggi Bondi (idag Bondi) - inskott 

7.  che fu della famiglia Alghieri (som tillhörde familjen Alghieri) - attr. bisats 

8.  e passò nel 1332 ai Portinari (och den övergick år 1332 till Portinari) - 
 huvudsats 
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9.  i quali l’abbellirono (som förskönade den) - attr. bisats 

På italienska är det inte helt ovanligt att det ser ut som i exempel (9) ovan. Participformer 

och gerundium används ofta som ersättare till bisatser (Edström, Forsgren & Hedenquist 

2010:152-153), och det är bland annat de formerna som möjliggör de komplexa 

konstruktionerna eftersom man där inte behöver något nytt subjekt; Giunti (framme) på 

rad 2 refererar till si (man) i satsen innan, medan passando (ung. passerande) har sitt 

implicita subjekt i si på rad 3.  På svenska är dessa verbformer inte lika vanliga, och att ha 

kvar all denna information inom ramen av en mening skulle göra den mycket tungläst. 

Den svenska motsvarigheten är därför uppdelad i tre meningar för att texten ska få ett bra 

flyt. 

3. Överväganden inför översättningen  

Innan man börjar översätta en text bör man bestämma sig för en överordnande global 

strategi som sedan ska ligga till grund för de val man gör under översättningsprocessen. 

Antingen kan man välja en imitativ strategi där man försöker ligga så nära källtexten som 

möjligt vad gäller dess stil och funktion, eller så följer man en funktionell strategi och då 

är mottagaren av den nya texten i fokus och måltexten ska vara så väl anpassad till de nya 

läsarnas behov som möjligt. När det sedan kommer till specifika val, som hur man ska 

överföra bildspråk, särskilda uttryck eller en textuell struktur från ett språk till ett annat, 

handlar det om lokala strategier (Lundquist 2005:36-37).  

 Inför översättningen av källtexten valde jag att använda en funktionell global 

strategi och alltså anpassa texten till den nya målgruppen. Detta främst på grund av de 

kulturella skillnader som finns mellan källspråkets mottagare och målspråkets mottagare. 

Den nya målgruppen bör, precis som den ursprungliga mottagaren, vara mer intresserad 

av historia, kultur och konst än den vanlige turisten. Guiden är fylld av olika namn och 

facktermer som, om inte intresset finns för den här typen av information, gör texten 

onödigt detaljerad och komplicerad. Den italienska turisten har dock större förkunskaper 

än den svenska, eftersom italienaren befinner sig i den kulturkontext som källtexten är 

skriven i. Kulturkontexten bestäms av kultur och konventioner på det ställe som texten 

verkar i (Hellspong & Ledin 1997:62) och skiljer sig därför mellan olika platser då 
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människors historia och normer som präglar ett visst samhälle varierar från land till land. 

När det gäller en guidebok om platser i Italien är det därför näst intill oundvikligt att en 

italienare på förhand kan mer än vad den nya målgruppen kan. Texten refererar nämligen 

ständigt till platser, byggnader och historiska personer som är mer kända för italienaren än 

för den svenska turisten. En italienare vet till exempel vilka namn som gömmer sig bakom 

förkortningar som Giov., Ant., och Iac., medan de för den nya målgruppen, som inte kan 

italienska, är näst intill omöjliga att förstå. Här finns det därför anledning att 

mottagaranpassa texten till den nya läsaren så att denna får ut lika mycket av texten som 

den ursprungliga målgruppen. Det kan handla om att använda en av Lundquists direkta 

lokala översättningsstrategier, som ”lån” av källspråkets uttryck, men komplettera detta 

med en svensk förklaring, till exempel skriva ut CAPPELLINA DELLE RELIQUE med 

”Relikkapellet” efter inom parentes. Detta gör också att lite av den lokala färgen finns 

kvar samtidigt som den nya läsaren förstår vad det rör sig om.   

 Den textuella strukturen med långa och komplexa meningar är något som är 

typiskt för källspråket men inte lika mycket för målspråket. Att använda en imitativ 

strategi här kan för en svensk läsare göra texten väldigt tungläst. Även här är alltså valet 

av en funktionell global strategi motiverat. Eftersom källtexten dessutom har ett 

folkbildande syfte är det viktigt att även den nya läsaren får ut så mycket av texten som 

möjligt.  

 

4. Översättningskommentar 

I översättningsprocessen har det främst handlat om två områden som varit svåra att 

överföra från italienska till svenska. Dels är det de ofta förekommande facktermerna inom 

konst, arkitektur och historia, dels är det alla de namn på personer, platser och konstverk 

som ska få passande motsvarigheter på målspråket. När det gäller facktermerna har det 

exempelvis rört sig om olika valvkonstruktioner från romarriket, antika gravar eller 

föremål som fyllde en speciell funktion för etruskerna. Namnen å sin sida utgör nästan en 

tiondel av källtexten, där runt 570 av de totalt 6000 orden är benämningar på konstnärer, 

konstverk, geografiska platser, gator och byggnader. I avsnittet som följer kommer en 
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diskussion om hur jag har löst problemet med facktermer som inte har någon direkt 

motsvarighet på svenska. I delen efter det följer resonemanget om hur översättningen av 

de olika namnen med hjälp av diverse typer av expliciteringar har sett ut.  

 

4.1 Översättning av facktermer 
Källtexten är ett utdrag ur en italiensk guidebok som är väldigt detaljerad i 

beskrivningarna av de olika resmålen. Det förekommer därför ett stort antal facktermer 

inom konst och arkitektur som sätter namn på de ofta historiska föremålen som läsaren 

har framför sig. Eftersom Italien och Sverige har vitt skild historia finns det ord som inte 

har någon svensk motsvarighet eller, i bästa fall, är svåra att hitta och vars betydelse är 

näst intill okänd för gemene man. Ursprungsstrategin inför översättandet var att anpassa 

texten till en svensk målgrupp och frågan är då hur man kan gå till väga för att hitta 

uttryck som är ekvivalenta med de ursprungliga orden eller termerna på källspråket. I 

Handbok i lexikografi (2005) ger Bo Svensén följande förklaring till ekvivalens: 

”Ekvivalens kan i lexikografiska sammanhang definieras som relationen mellan ett 

källspråkligt uttryck och ett målspråkligt uttryck i fråga om betydelse (SEMANTISK 

EKVIVALENS) och bruklighet (PRAGMATISK EKVIVALENS) (2005:313). När man 

fokuserar på ordets egentliga betydelse, eller betydelser, utan att sätta det i en särskild 

kontext handlar det om semantisk ekvivalens. Till exempel betyder det italienska ordet 

dai ”du ger” på svenska. Om man sedan skulle använda ordet i ett samtal mellan två 

personer och den ena säger ”dai!”, kan det signalera något helt annat. Då handlar det 

istället om bruket av ordet i en särskild kontext och vi får något som vi på svenska skulle 

översätta med den pragmatiska ekvivalenten ”kom igen!”. Svensén (2005:315-319) 

diskuterar vidare olika slags semantisk ekvivalens där han tar upp fullständig ekvivalens 

där det ”råder fullständig överensstämmelse mellan uttryck i två språk i fråga om 

betydelse och bruklighet”, exempelvis leap-year - skottår; partiell ekvivalens med en 

”viss med inte fullständig överensstämmelse mellan uttryckens betydelse och bruklighet”, 

som grandmother - mormor, och nollekvivalens ”[n]är målspråket saknar fullständig eller 

partiell ekvivalens till det källspråkliga uttrycket”, till exempel Lord Chancellor - ?. 

 Problemet med översättningen av källtexten var att det ibland inte fanns någon 

motsvarighet på målspråket och den mest intressanta kategori för denna uppsats är därför 
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den sista, nollekvivalens. Nollekvivalens förekommer antingen där det finns en 

”referentiell lucka”, ”att en företeelse som förekommer i den källspråkliga sfären saknas i 

den målspråkliga”, eller där det föreligger en ”lexikalisk lucka”, ”att samma företeelse 

visserligen förekommer i båda sfärerna men att målspråket saknar ett uttryck för den” 

(Svensén 2005:332). Nedan följer exempel på när ekvivalenter saknas på målspråket, 

både på grund av lexikala och referentiella luckor, och en diskussion kring lösningar på 

problemet. I Svenséns verk är ekvivalensbegreppet som tidigare nämnts kopplat till 

lexikografi och vidare hur man bäst utformar tvåspråkiga lexikon. I denna uppsats 

kommer jag dock använda dessa definitioner när det gäller textöversättning. På de ställen 

som Svenséns resonemang är för kortfattade kommer jag ta in förklaringar från Rune 

Ingos Konsten att översätta (2007).  

 

4.1.1 Antika föremål  
Det första ordet är en term för ett antikt konstföremål, cista. I den italienska ordboken (la 

Repubblica) hittar man den här betydelsen:  

 

En cylindrisk behållare av varierat material med lock och fötter, ofta utsmyckad, 
som användes av romarna och etruskerna i Backusmysterierna för heliga föremål 
(egen översättning) 
 

Terminologin är mycket väl utvecklad inom detta område på italienska. På svenska 

däremot finns det här både en lexikal och referentiell lucka för cista, troligtvis eftersom vi 

inte har haft något behov av att använda ett ord för en behållare som använts av romare 

eller etrusker. Det finns heller inga sådana föremål på svenska museer eftersom de inte 

tillhör vår historia eller kultur. Som lösning på denna nollekvivalens skriver Svensén 

(2005:333-335) om olika tillvägagångssätt som man kan använda. Han tar upp ”direkt 

inlån” där man använder det ursprungliga ordet på källspråket i måltexten, ofta med en 

förklaring efteråt; ”översättningslån” där man gör en översättning till en ekvivalent som 

har samma form och betydelse som ordet på källspråket; ”surrogatekvivalent”, nybildning 

som täcker det källspråkliga ordets betydelse men som inte behöver ha samma form, och 

”parafrastisk ekvivalent” där man gör en slags omskrivning till det ord som saknas. I fallet 
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med cista ovan har jag valt att göra ett direkt inlån och lägga till en förklaring efteråt i 

parentes: 

 
(10) VETRINA CENTRALE SIN.: 732, *cista in piombo con decorazione a 
 rilievo (II-III sec); ghiande missili, alcune con l’epigrafe Roma;oggetti in 
 osso; stili per scrivere, ecc. – VETRINA CENTRALE D.: bronzetti tra cui, 
 484, *Ercole, statuetta di arte etrusco-ionica (VI sec. a. C.); idoletti arcaici; 
 510, *specchio etrusco con sacrificio di Polissena; armille, fibule, ecc. (r. 
 1003-1012) 
 
 I det mittersta GLASSKÅPET har vi till vänster 732, en *cista (en behållare 
 för förvaring av varierande föremål, ofta heliga objekt) i bly med upphöjda 
 dekorationer (100-200-talet); slungprojektiler där några har inskriften 
 Roma; objekt i ben; skrivstift etc. – Till höger i samma glasskåp hittar vi 
 bronsstatyetter som till exempel 484, *Herkules i etruskisk-jonisk stil (500-
 talet f.Kr.); arkaiska avgudabilder; 510, *etruskisk spegel med Offringen av 
 Polyxena; armband, spännen etc. 
 

Cista fungerar bra som översättning då det påminner om det svenska ordet kista som också 

är ett föremål för förvaring, och faktum är att kista ursprungligen kommer från just cista 

(Svensk etymologisk ordbok). Men eftersom kista nu har betydelsen ”större lådliknande 

förvaringsmöbel” (Svensk Ordbok) och inte är en ”cylindrisk behållare” som det står i den 

italienska förklaringen hade det varit direkt felaktigt att använda sig av kista. Orden har 

inte längre samma denotation eftersom de inte längre motsvarar varandra rent semantiskt 

(Ingo 2007:88). Sedan är frågan om hur mycket som ska förklaras i parentesen för att 

läsaren ska förstå samtidigt som texten inte blir onödigt klumpig. Ett alternativ hade varit 

att vara något mer utförlig och skriva:  
 

(11) cista (en cylindrisk behållare med lock och fötter som användes av romarna 
 och etruskerna för förvaring av heliga objekt) 

 

Dels hade denna förklaring blivit alldeles för lång, dels hade den till viss del varit 

överflödig då mycket av informationen framkommer på annat sätt. Tidigare i texten står 

det nämligen att detta rum i museet innehåller föremål från Fiesoles termer, vilket betyder 

att behållaren går långt tillbaka i tiden. Det är också meningen att man ska stå med 

guideboken i handen samtidigt som man ser på föremålet i fråga och då är det inte 

nödvändigt att förklara att det är en cylindrisk behållare med lock och fötter eftersom det 
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är något man ser själv. Vad behållaren har för funktion kan dock vara svårare att förstå 

och därför har jag valt att översätta som i exempel (10) som är en blandning av vad som 

står i den italienska ordboken och på italienska och engelska Wikipedia.   

 Det andra exemplet är också det ett ord för ett föremål som hittas inne på museet, 

nämligen ghiande missili: 
 

”ghiande-missile” var projektiler som användes under antiken. De var ovala och 
spetsiga på ena eller båda topparna och gjordes i olika material som terrakotta, 
brons eller kopparlegeringar och det vanligaste, bly. Projektilerna kunde skickas 
iväg med katapult eller, mer vanligt, av specialiserade soldater, de så kallade 
funditores, med hjälp av rotationen från en slunga (ArcheoTime) (egen 
översättning) 
 

Direkt översatt betyder ghiande missili ”ollonmissiler”, men en enkel googlesökning 

(inom citattecken) visar att det, som väntat, inte är ett begrepp som används på svenska. I 

Svensk Ordbok hittar man under slunga förklaringen: ”typ av kastredskap som snabbt 

svängs runt och därefter stannas så att en projektil sänds iväg” (slunga), och i 

Nationalencyklopedin förklaras termen projektil som: ”kropp som skjuts ut från ett 

skjutvapen eller som kastas med ett kastvapen. Exempel på projektiler är en sten som 

kastas med en slunga, en pil som skjuts med en båge, en gevärskula och en artillerigranat” 

(Nationalencyklopedin). På svenska verkar alltså överbegreppet ”projektil”, eller ”sten” 

som det också skrivs i Nationalencyklopedin, vara det som används. Att översätta ghiande 

missili med ”sten” är ingen bra lösning eftersom det ordet är för generellt. Att använda sig 

av ett direkt inlån av den italienska termen som i det föregående exemplet är inte heller ett 

bra alternativ eftersom ordet innehåller ljudkombinationen gh som inte är naturlig för 

svenskan. Ord som har olika ljudstruktur på källspråket jämfört med målspråket lånar man 

inte gärna in om det går att undvika (Ingo 2007:230). En parafrastisk ekvivalent skulle ge 

vad Ingo kallar en satsbeskrivning, ”projektil som används vid slungkastning”, som kan 

vara ett led i processen att hitta en nybildning. Han menar att uppkomsten av en 

ekvivalent ofta följer ett mönster som börjar med en satsbeskrivning, fortsätter med en 

ordfogningsterm och avslutar med ett sammansatt ord (2007:229). I detta fall skulle en 

förkortning av satsbeskrivningen leda till ordfogningstermen ”projektil för slungkastning” 
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och slutligen till det sammansatta ordet (eller nybildningen för att använda Svenséns 

terminologi) ”slungprojektil”.  

(12) VETRINA CENTRALE SIN.: 732, *cista in piombo con decorazione a 
 rilievo (II-III sec); ghiande missili, alcune con l’epigrafe Roma; oggetti in 
 osso; stili per scrivere, ecc. (r. 1003-1008) 
 
 I den mittersta GLASSMONTERN har vi till vänster 732, en *cista (för 
 bevaring av varierande föremål, ofta heliga objekt) i bly med upphöjda 
 dekorationer (100-200-talet); slungprojektiler, några med inskriften Roma; 
 objekt i ben; skrivstift etc.  

Detta ord är en passande ekvivalent då det följer svenska språkregler och man förstår vad 

som menas. Ett alternativ hade varit att använda överbegreppet ”projektiler”, men 

eftersom det förlorar semantiskt då man inte förstår att det är projektiler avsedda för 

slungkastning har jag valt att ändå skriva slungprojektiler då det inte heller ser klumpigt 

eller onaturligt ut i texten. Om man sedan gör en snabb sökning på google (utan 

citattecken) får man också runt 30 träffar, vilket visar att ordet använts, eller har använts, 

även om de flesta träffarna kommer från samma källa och den i sin tur är från början av 

1900-talet.  

4.1.2 Byggnadskonst 
Det tredje och sista exemplet på ett ord på källspråket som inte har någon svensk 

motsvarighet är en fackterm för ett speciellt byggnadsmaterial, pietra serena: 
 

Pietra serena är ett slags sandsten som är grå till färgen. Den används särskilt 
inom arkitekturen men till viss del också för skulpturer. Den är typisk för den 
toskanska arkitekturen, särskilt för Florens och används inte bara till mursten utan 
även till fristående element och dekorationer som kolonner, kornischer och 
ogivaler. De två olika huvudsorterna är sandsten från Monte Modino […] och 
Macigno-sandsten (Italienska Wikipedia) (egen översättning) 

 

Det rör sig alltså om ett slags byggnadsmaterial som kommer från olika platser i eller i 

närheten av Toscana. Ett alternativ hade varit att ta med ortsnamnet i den svenska 

översättningen, något som är vanligt i namngivandet för olika typer av bergarter. Det 

finns till exempel Carraramarmor, ekebergsmarmor och kolmårdsmarmor. Skillnaden här 

är att ingen skulle veta vad som menas med Macigno-sandsten eller Monte Modino-

sandsten eftersom de inte är vedertagna begrepp, medan Carraramarmor är en av världens 
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mest kända typer av marmor (Svenska Wikipedia). Sedan framgår det inte av källtexten 

var just den här typen kommer ifrån och då vore det felaktigt att skriva ut det i måltexten. 

Ett annat alternativ är att översätta termen med ett överbegrepp, i detta fall ”sandsten”. 

Dock kan det vara missvisande eftersom bergarten kan ha olika färg och form och pietra 

serena uttryckligen ska vara grå. Lösningen som jag till slut valde är därför en förklarande 

omskrivning: 

 
(13) ma con cappelle ancora del XV e XVI sec., con belle arcate in pietra serena 
 (r. 91-93) 
 
 men kapellen med de vackra valvbågarna i grå sandsten är rester från 1400- 
 och 1500-talet  

 

I fackboken Byggnadskonst (Norwich 1967:145), som är en översättning till svenska från 

engelska, står det skrivet om liknande byggnadsverk, också de i Toscana, och där har 

författaren eller författarna valt att skriva ”arkadernas och kornischernas gråa sten”. Detta 

blir något problematiskt på samma sätt som ”sandsten” ovan; en del av informationen går 

förlorad och översättningsmotsvarigheten fungerar därför inte bra på det semantiska 

planet.  

 

4.2 Explicitering av kulturspecifika referenser  
Expliciteringar är ett vanligt inslag i översättningar. I Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies (2009) har Kinga Klaudy ett kapitel om just detta och förklarar 

explicitering som ”the technique of making explicit in the target text information that is 

implicit in the source text. Explicitiation (and implication) STRATEGIES are generally 

discussed with addition (and omission) strategies” (2009:104). Det rör sig alltså om att i 

måltexten utrycka något explicit som i källtexten redan finns med, men implicit. Klaudy 

(2007:106-107) delar sedan in de olika typerna av explicitering i fyra grupper: 

”obligatorisk explicitering” som beror på syntaktiska och grammatiska skillnader mellan 

källspråket och målspråket; ”frivillig explicitering” som beror på skillnader i textbindning 

och stilistik; ”pragmatisk explicitering” som beror på kulturskillnader och vad som anses 

som vedertagen kunskap i en kultur till skillnad från i en annan kultur, och till sist 
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”översättningsinherent explicitering” som beror på själva översättningsprocessen i sig och 

översättarens olika val i överföringen av information från ett språk till ett annat. 

 Den här delen av uppsatsen kommer behandla överföringen av kulturspecifika 

referenser från italienska till svenska och relevant är därför Klaudys tredje kategori, den 

som handlar om behovet av pragmatiska expliciteringar. Expliciteringen är pragmatisk 

eftersom det handlar om att lägga till något förklarande i texten eller att uttrycka ett ord 

eller begrepp tydligare för att måltextens mottagare ska kunna ta till sig texten lika bra 

som de ursprungliga mottagarna gjorde. Ingo (2007:169) förklarar vidare att 

”[p]ragmatiken fäster uppmärksamhet vid förhållandet mellan språket och språkbrukaren” 

och att det mest centrala är att ”sättet att använda språket är betingat av situationen, 

författarens/talarens/åhörarens/läsarens kunskaper, attityder [och] antaganden”. I denna 

uppsats gäller det en överföring av namn på olika platser, personer och föremål som ofta 

är kända i källspråkskontexten men som behöver någon typ av explicitering på målspråket 

då dennes läsare inte antas ha lika stora kunskaper om den ursprungliga kontexten som en 

italiensk läsare. Namnen som det handlar om kommer jag dela in i tre grupper: personer, 

geografiska platser och konstverk, och nedan följer en diskussion om hur de pragmatiska 

expliciteringarna av dessa kulturspecifika referenser har sett ut.  

 

4.2.1 Personnamn 
Som nämnts ovan består källtexten av ett relativt stor antal namn på olika geografiska 

platser, historiska personer och diverse konstföremål. Det här avsnittet kommer behandla 

de många personnamn som ofta har krävt någon sorts pragmatisk explicitering på grund 

av kulturella skillnader mellan den ursprungliga målgruppen och den nya. Det första 

problemet är att namnen i källtexten många gånger är förkortade och kan se ut som Giov. 

Ant. Sogliani (r.105), S. Fil. Benizzi (r.123) och Lod. Buti (r.182). För en italiensk läsare 

utgör detta inget problem eftersom hen kan räkna ut att personerna som refereras till är 

Antonio Sogliani, San Filippo Benizzi och Ludovico Buti. Även om de kanske inte är 

kända för den italienska publiken är det i alla fall möjligt för den intresserade att ta reda 

på mer för man förstår vilket namn man ska söka efter. För en svensk målgrupp är det 

desto svårare och jag har därför valt att skriva ut de italienska namnen helt. Ibland har 
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författaren nöjt sig med bara efternamnet och även här har jag skrivit ut hela namnet. Ett 

typexempel på hur jag har gått tillväga ser ut som nedan. 

 
(14) sulla porta, Mad. col Bambino, affresco attribuito all’Angelico, ma 
 completamente ridipinto (r. 175-178) 
 
 På dörren finns Madre col Bambino (Madonnan och barnet), en fresk som 
 tillskrivs Beato Angelico men som har målats om helt.  

 

Konstnären som har målat fresken heter alltså Beato Angelico men är bara omnämnd som 

Angelico eftersom en italiensk läsare troligen ändå vet vem det handlar om. De flesta 

gånger förstår man, precis som i exemplet ovan, av kontexten vad det är för typ av person 

det rör sig om, om han är konstnär, arkitekt eller munk. När detta inte är helt klart, eller 

när det handlar om historiska personer som är kända för en italiensk mottagare men inte 

för en svensk, har jag också valt att göra någon sorts explicitering: 

 

(15) nella capp. del Noviziato, Adorazione del Bambino, di fra’ Paolino da 
 Pistoia (1525) (r. 178-180) 
 
 I novishusets kapell finns Adorazione del Bambino (Dyrkan av Barnet) av 
 munken Paolino da Pistoia (1525) 

 

Den italienska läsaren kan av den första delen av namnet fra’ se att texten handlar om en 

konstnär som också har inträtt i en munkorder. En svensk mottagare som inte har några 

förkunskaper i det italienska språket går miste om denna information om det inte 

expliciteras på något vis. Jag har därför valt att skriva ”munken Paolino da Pistoia” även 

om hans egentliga namn är ”fra’ Paolino da Pistoia”. Ingo (2007:170) förklarar att sådana 

här textkompletteringar eller särskilda förklaringar kan vara motiverade när man vill ta 

hänsyn till ”mottagarens behov och […] de förändringar som kulturskillnader och andra 

bakgrundsfaktorer förutsätter”. När det handlar om relativt kända historiska personer har 

jag valt att använda det namn som den svenska läsaren känner till: 
 

(16) a sinistra, la *Villa Medici (Belcanto o Il Palagio di Fiesole) poi del Sera, 
 Cutting, ora Lubboch, costruita da Michelozzo (1458-61) per Cosimo il 
 Vecchio de’ Medici, e dove Lor. il Magnifico ospitava i suoi amici letterati: 
 il Poliziano, Pico della Mirandola, Cristof. Landino (r. 1165-1172) 
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 till vänster ligger *Villa Medici (Fiesoles Belcanto eller Palagio). Villan 
 ritades till Cosimo den äldre av Michelozzo (1458-61) men har sedan 
 tillhört Sera, Cutting och nu Lubboch. Lorenzo de’ Medici gästades här av 
 sina litteraturvänner, il Ploiziano, Pico della Mirandola och Cristoforo 
 Landino 
 

Lorenzo il Magnifico tillhörde familjen Medici som hade makten i Florens under den 

italienska renässansen. På svenska är han mer känd som Lorenzo de’ Medici och därför 

har jag valt att skriva det namnet i den svenska texten. När det finns en variant av namnet 

i målspråket ska man helst använda sig av detta (Ingo 2007:138). Ett alternativ hade varit 

att lägga till en förklaring om vem han är eftersom han inte är lika känd i Sverige som i 

Italien. Något i stil med ”Den florentinske statsmannen Lorenzo de’ Medici gästades 

här…”. Men eftersom textens tänka målgruppen är en turist som har ett något större 

historieintresse än gemene man stannade jag vid översättningen som ges i exempel (16). 

Både exempel (14) och (16) ovan är ganska typiska för hur jag valt att explicitera namnen 

på historiska personer i uppsatsen, det vill säga jag har skrivit ut namnen helt, på svenska 

om det finns en sådan motsvarighet, men inte gett någon mer förklaring till vem personen 

är. Eftersom källtexten består av ett så stort antal egennamn hade andra tillägg eller 

förklaringar gjort måltexten mer svårläslig än den redan är med alla namn, siffror och 

uppräkningar.  

 

4.2.2 Geografiska namn 

När det kommer till namn på geografiska platser har det under översättningens gång ofta 

handlat om att ta ställning till vad som är, och inte är, genomskinligt för en svensk läsare. 

Med namn som Mugnone, V. del Mugnone (r. 1173) och M.Céceri (r. 1205) är det svårt 

att förstå att det rör sig om en flod, en dal och ett berg. Det har därför även här varit 

nödvändigt att använda sig av någon slags pragmatisk explicitering i den svenska texten. 

Med flodnamnen har jag gjort som nedan.  

 
(17) 3°: da piazza della Libertà si prende verso NE il viale Don Minzoni, che 
 raggiunge la piazza delle Cure, oltre la quale si segue la via Boccaccio 
 lungo il Mugnone (r. 58-62)  
 
 Den tredje vägen utgår från piazza della Libertà där man tar viale Don 
 Minzoni i nordostlig riktning tills man kommer till piazza della Cure. 
 Därifrån följer man via Boccaccio längs floden Mugnone  
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Ofta är floden, precis som i exemplet ovan, nämnd i samband med en instruktion till 

läsaren, här att man ska följa via Boccaccio längs floden Mugnone. Därför är det extra 

viktigt att det är tydligt vad läsaren faktiskt ska göra. Mugnone är dessutom ett litet 

vattendrag, en biflod till Arno som rinner genom Toscana, så då är det ännu svårare för en 

person som inte har så stora förkunskaper om den geografiska platsen att veta att det är en 

flod. Ett förtydligande hade förmodligen inte behövts om det rörde sig om att följa Seine 

eller Volga som är namn på betydligt mer välkända floder. Samma strategi med att skriva 

ut vad det är för slags plats eller geografiskt fenomen har jag också använt vid namn som 

V. del Mugnone: 
 

(18) Dal piazzale della Badia, bella vista sulla V. del Mugnone e, a sin., su 
 Firenze e parte dei colli al di là dell’Arno (r. 272-274) 
 
 Från den öppna platsen framför domkyrkan har vi en vacker utsikt över 
 dalen Valle del Mugnone och till vänster vyn över Florens och delar av 
 kullarna på andra sidan floden Arno. 

  

Här hade det gått att översätta namnet och skriva Mugnone-dalen. Dock hade det kunnat 

vara problematiskt då texten samspelar med en karta där det förmodligen står Valle del 

Mugnone. Anledningen till varför jag inte har nöjt mig med att bara ha med det italienska 

namnet utan förklaring beror på att Valle inte är så genomskinligt för en svensk läsare och 

att det inte heller framkommer av kontexten vad det är för något. Lösningen blev därför 

som illustreras il exempel (18) ovan: ”dalen Valle del Mugnone”. Vid namn som via di 

San Domenico och piazza Savonarola har jag däremot valt att skriva de italienska namnen 

som de är utan vidare expliciteringar (som ”gatan” via di San Domenico och ”torget” 

piazza Savonarola) eftersom via och piazza är namn som man som svensk antas förstå, 

vilket man kan man se i andra turistguider om Italien (se till exempel texter på 

italiantouristoffice.se).  

 

4.2.3 Namn på konstverk 
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Konstverken i sin tur har ofta beskrivande italienska namn som man inte förstår om man 

inte har så djupa kunskaper i det italienska språket. Namnen kan se ut som i exempel (19) 

nedan.  

 

(19) 1° CAPP. SIN.: all’altare, *Mad. col Bambino, angeli oranti e i Ss. 
 Barnaba, Domenico, Tommaso d’Aquino e Pietro martire, dell’Angelico 
 (1430 c.) con sfondo architettonico sostituito alla doratura originaria da 
 Lorenzo di Credi (r. 93-99) 
 
 I det vänstra kapellet har vi över altaret *Madonna col Bambino, angeli 
 oranti e i Ss. Barnaba, Domenico, Tommaso d’Aquino e Pietro martire 
 (Madonnan och Barnet, änglar i bön och Sankt Barnaba, Dominicus, 
 Thomas av Aquino och Petrus Martyren) av Beato Angelico (ca 1430) med 
 en arkitektonisk bakgrund av Lorenzo di Credi 

 

I måltexten har jag alltså valt att skriva dels det ursprungliga namnet på konstverket, dels 

en svensk översättning av detta efteråt i parentes. Att bara ha det italienska namnet hade 

inneburit att den nya mottagaren hade gått miste om information som kommer fram till 

källtextens läsare. Därför har jag gjort en explicitering i form av att lägga till ett 

översättningslån i parentes, även om detta gör den svenska texten längre och något 

klumpigare än källtexten. När det gäller kända konstverk som har svenska namn skriver 

man oftast bara ut detta, som Monets ”Näckrosdammen” eller da Vincis ”Mona Lisa” (hur 

många som inte kan franska eller italienska vet att de egentligen heter Les Nymphéas och 

La Gioconda?). Här passar det dock bättre att skriva ut namnen på både italienska och 

svenska eftersom det italienska gör att man som läsare av guiden hittar till rätt konstverk 

samt att det bidrar till lokalfärg åt texten. Det svenska översättningslånet har en mer 

pragmatisk funktion och gör så att en svensk läsare lika bra som en italiensk läsare förstår 

vad konstverket visar.  

 

5. Avslutning 
I analysen av källtexten har det visat sig hur vanligt förekommande det är med dels 

facktermer, dels egennamn på olika platser, personer och konstföremål. Vissa av de 

facktermer som förekom hade ingen direkt motsvarighet på svenska medan egennamnen, 

direkt tagna från italienska, kunde vara svåra att förstå på grund av kulturella skillnader 
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mellan den ursprungliga mottagaren och den nya. Syftet med andra delen av uppsatsen 

var därför att med utgångspunkt i en funktionell strategi undersöka hur man lämpligast 

skulle gå tillväga i överföringen av dessa facktermer och kulturspecifika referenser.  

 Under arbetets gång har det visat sig att det som fungerat bäst varit att i enlighet 

med den globala strategin anpassa texten relativt mycket till den nya målgruppen. När det 

gäller facktermerna kunde detta ske med hjälp av direkta lån med förklarande tillägg, 

nybildningar eller förklarande omskrivningar. Gällande de olika egennamnen handlade 

det om pragmatiska expliciteringar som till exempel att förklara för läsaren vem den 

historiska personen var, eller att med hjälp av tillägg göra texten mer mottaglig för 

målstextens nya läsare. Undersökningen var nyttig på så sätt att jag mer än en gång 

ändrade en tidigare översättning till något som jag resonerade mig fram till i texten.  

   



	   27	  

Källförteckning 
Primärkällor 
Guida d’Italia. Firenze e dintorni. 1950. Milano: Touring Club Italiano. 

 

Sekundärkällor 
Edström, Tore, Forsgren, Mats, Hedenquist, Jan-Anders. (2010). Modern Italiensk 

 Grammatik. 5e. Stockholm: Liber.  

Hellspong, Lennart, Ledin, Per. 1997. Vägar genom texten. Handbok i 

 brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur 

Ingo, Rune. 2007. Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik. Lund: 

 Studentlitteratur. 

Klaudy, Kinga. 1998 ”Explicitation” in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 

 red. M. Baker. London: Routledge. 

Lundquist, Lita. 2005. Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og 

 pragmatisk perspektiv. 3e. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Norwich, John Julius (red.) 1976. Byggnadskonst - Världens arkitektur genom tiderna. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Patota, Giuseppe. 2011. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 

 Novara: Garzanti linguistica.  

Svensén, Bo. Handbok i lexikografi - Ordböcker i teori och praktik. (2005). 

 Stockholm: Norstedts. 

Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien. 2009. Stockholm: Norstedts.  

 

Elektroniska källor 
ArcheoTime. ”Ghiande-missile: antichi proiettili iscritti e insulti di guerra”. 

 ArcheoTime. https://archeotime.wordpress.com/2015/01/21/ghiande-missile-

 antichi-prioettili-iscritti-e-insulti-di-guerra/ (använd den 29 april).  

Engelska Wikipedia ”cista”. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Cista (använd den 28 

april). 



	   28	  

Guida d’Italia. Firenze e dintorni. 1974. Milano: Touring Club Italiano. 

 https://books.google.se/books?id=rqFKAAAAMAAJ&q=Jacopo&hl=sv&sour

 ce=gbs_word_cloud_r&cad=4 (använd den 14 maj).  

Google. ”slungprojektil”. Google. 

https://www.google.com/search?q=slungprojektil&ie=utf-8&oe=utf-8# (använd 

den 28 april).  

Italiantouristoffice.se ”Florens”. Italiantouristoffice.se. 

 http://www.italiantouristoffice.se/sv/docs/98.pdf (använd den 12 maj).  

Italienska Wikipedia. ”cista”. Wikipedia. http://it.wikipedia.org/wiki/Cista (använd den 28 

april). 

–. ”pietra serena”. Wikipedia. http://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_serena (använd den 2 

 maj).  

la Repubblica. ”cista”. laRepubblica.it. http://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/cista.php 

(använd den 27 maj). 

Nationalencyklopedin. ”projektil”. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/projektil (använd den 

11 maj).  

Svenska Wikipedia ”carraramarmor”. Wikipedia. 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Carraramarmor (använd den 2 maj).  

Svensk etymologisk ordbok. ”kista”. Svensk etymologisk ordbok. 

 http://runeberg.org/svetym/0400.html (använd den 28 maj).  

Touringclub.it. Touringclub.it. http://www.touringclub.it/ (använd den 30 mars).  

 

 

 


