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Sammandrag 

I det här arbetet redogör jag för hur en informationstät originaltext kan utgöra en svårighet vid 

skönlitterär översättning samt vilka lokala strategier man kan använda för att originaltextens 

fullständighet och stil inte ska gå förlorade vid överföringen. De viktigaste lokala strategierna 

jag har tillämpat är hämtade från Fabricius Hansen (1996), Lundquist (2005), Lindquist 

(2005), Ingo (2007) och Ekerot (2011). Texten som är föremål för analys är min svenska 

översättning av Das Geheimnis der alten Dschunke, Haschisch für den Mops, Die Taler-Lady 

och Pillen, Pech und Pfefferminztee – fyra tyska detektivhistorier för barn och ungdomar, 

skrivna på 1970-talet av den tyska författaren Wolfgang Ecke. 
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1. Inledning 
Jag har översatt fyra deckarhistorier för ”Kinder und Jugendliche”, som alla är skrivna av 

Wolfgang Ecke (1927-1983). Dessa fyra historier – Das Geheimnis der alten Dschunke 

(Mysteriet med den gamla djonken), Haschisch für den Mops (Haschmopsen), Die Taler-Lady 

(Dalerladyn) och Pillen, Pech und Pfefferminztee (Piller, pärlor och pepparmintste) – ingår 

alla i Eckes serie Club der Detektive. De tre förstnämnda historierna ingår i seriens femte 

band som gavs ut 1973. Den sistnämnda ingår i det sjunde bandet utgivet 1976. Club der 

Detektive gavs ut i sammanlagt elva band, alla på det tyska välrenommerade förlaget 

Ravensburger Verlag. 

Inom ramen för den här uppsatsen skall detta översättningsarbete analyseras utifrån 

textanalytiska och översättningsteoretiska perspektiv. I avsnitt 2 följer en inledande 

karakterisering av källtexten, där det övergripande perspektivet är hämtat från Hellspong & 

Ledins (1997) modell med fyra de områdena kontext, innehåll, relation och framställning. 

Lokalt kommer jag i framställningen även referera till Lagerholm (2008). Utifrån denna 

källtextanalys diskuterar jag därefter (i avsnitt 3) förutsättningarna för mitt översättnings-

arbete. När jag då väljer min överordnade strategi orienterar jag mig särskilt efter Lindquist 

(2005) och Lundquist (2005). I det fjärde avsnittet redogör jag för hur jag har hanterat 

översättningsproblem som kan föras tillbaka på originaltextens informationstäthet. Jag 

redogör i detta avsnitt för hur de lokala strategierna, som jag hämtat från Fabricius Hansen 

(1996), Lundquist (2005), Lindquist (2005), Ingo (2007) och Ekerot (2011), kan relateras till 

den överordnade strategi jag utarbetat i avsnitt 4. I avsnitt 5 avslutas arbetet med en 

sammanfattande reflektion. 

 

2. Källtextanalys 
Ecke verkar ha en överordnad idé om att vilja utmana sina läsare. De ska helt enkelt inte 

kunna slentrianläsa. Detta återspeglas tydligt i både innehåll och framställning. 

2.1. Kontext 
Böckerna i serien Club der Detektive var mycket populära. Liksom de flesta av Eckes övriga 

cirka 50 utgivna böcker översattes de till ett flertal olika språk, dock aldrig till svenska. 

Böckerna har dessutom kommit ut i nya upplagor och än i dag säljs jubileumsnummer. 

Exempelvis har hela serien Club der Detektive mer än en gång kommit ut som 
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jubileumsutgåva, t.ex. 2007 och 2013. Ännu mer känd var Ecke dock för sina hörspel. Han 

skrev över 600 stycken och de sändes på 19 olika europeiska radiostationer på åtta olika språk 

(det senare uppgift från 1973, baksidestext till band 5 i Club der Detektive). Av några av hans 

verk gjordes också teve och teater. Fem gånger erhöll Wolfgang Ecke ”das goldene 

Taschenbuch” av förlaget Ravensburger Verlag – en gång för varje miljon sålda 

pocketböcker. 

Eckes yrkesbana var mycket brokig. Han försörjde sig bland annat som tolk, matros, 

smugglare, kypare och trummis (enl. Wikipedia). Han omkom 1983 i en bilolycka då han 

skulle väja undan för en ko.  

2.2. Innehåll 
Deckarhistorierna i serien Club der Detektive utspelar sig i stort på 60- och 70-talet då de 

skrevs. Karakteristiskt för Ecke är att han involverar läsaren i sina berättelser. Varje historia 

avslutas med att han formulerar en gåta till läsaren, en gåta som är relaterad till handlingen 

och vars lösning bara går att finna om man läst texten med största uppmärksamhet. Typiskt 

för de här historierna är också de detaljrika skildringarna av både miljöer och människor, där 

inslagen av det som för den tänkta målgruppen kan anses litet främmande, mystiskt, 

spännande och inte sällan humoristiskt är de mest centrala särdragen.  

Ecke begränsar sig inte till Tyskland utan låter ofta handlingen utspela sig på vitt skilda 

ställen – oftast i Europa, men ibland längre bort. Samma variation gäller för hans 

huvudkaraktärer som återfinns i samhällets alla olika skikt. Ibland är skurken arbetare, ibland 

en högt uppsatt affärsman, ibland en fin dam och ibland en uteliggare. 

Dessa karakteristika illustreras bäst genom några exempel från de olika historierna. I Das 

Geheimnis der alten Dschunke, som jag har gett den svenska titeln Mysteriet med gamla 

djonken, kastas läsarna rakt in i en miljö som inte på något sätt liknar deras vardag. Följande 

utdrag utgör början av berättelsen: 

 

(1a) Sie lag ganz plötzlich da. 
Sozusagen über Nacht hatte sie sich in den Hafen geschlichen. Breit, flach und 
dunkel schaukelte sie, vom Odem geheimnisvoller Exotik umspült, im behäbigen 
Auf und Ab am Pier von Ostende. 
Verwundert und neugierig bestaunt von den belgischen Hafenarbeitern, die sich 
nicht erinnern konnten, jemals zuvor eine original-chinesische Dschunke im 
Ostender Hafen gesehen zu haben. (r. 2-12) 
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(1b) Helt plötsligt låg hon där. 
Liksom över en natt hade hon smugit sig in i hamnen. Bred, flatbottnad och 
dunkel, höljd i ett skimmer av exotisk mystik, gungade hon rofyllt fram och 
tillbaka vid piren i Ostende. 
De belgiska hamnarbetarna, som inte kunde erinra sig att de någonsin förut hade 
sett en äkta kinesisk djonk i Ostendes hamn, var fulla av förundran och nyfiken 
beundran. (r. 2-12) 

 

Här beskrivs det hur en främmande kinesisk djonk plötsligt lägger till i hamnen i Ostende 

(Belgien). Den slår hamnarbetarna med häpnad, och det är tydligt att den ruvar på en 

hemlighet där den ligger och skvalpar i mörkret. Det är förstås ingen slump att Ecke väljer att 

introducera en kinesisk djonk istället för bara en ”båt” – inte bara lokalbefolkningen utan även 

den tioåriga läsaren får antas veta ganska litet om kinesiska djonker. Besättningsmännen visar 

sig sedan också komma från fjärran länder: Skottland, Irland, Norge och Kina. Djonkens 

ägare är Sir Keith Foreman, också han en person med högst annorlunda förmågor, vanor och 

attribut: Han beskrivs som en engelsman i sjuttioårsåldern som förutom att vara författare och 

amatörarkeolog även är fullständigt fixerad vid allt som har med Kina att göra. Inte nog med 

att han har låtit hus och trädgård anläggas på kinesiskt vis, han både klär sig kinesiskt och 

låter sig köras runt på – inte en vanlig cykel utan en – rickshaw när han ska göra sina inköp i 

Ramsgate, där han bor. I samma berättelse låter Ecke en av de mest fruktade och eftersökta 

tjuvarna utföra ett rån förklädd till en kapucinermunk istället för att dra på honom en ”vanlig 

rånarluva”. Något som ytterligare förstärker känslan av främmande element i den här 

berättelsen är att den engelska polisen som kopplas in i fallet omtalas som Sergeant, dvs. inte 

på samma sätt som de tyska konstaplarna, som kallas Beamte, Inspektor, eller Kommissar. 

Haschisch für den Mops (Haschmopsen) utspelas visserligen på hemmaplan, i Tyskland, 

men Ecke lyckas ändå på en rad olika sätt att frammana en exotisk stämning: Platsen för 

handlingen är avlägsen, vädret är ruggigt utöver det vanliga och när historiens buse gör entré 

visar han sig vara en ytterst udda karaktär. Berättelsen utspelar sig på ett värdshus som ligger 

inklämt mellan några dimhöljda alper på gränsen mellan Tyskland och Österrike. Känslan av 

att detta är en avsides belägen plats förstärks av att de tre små orterna Freilassing, Bad 

Reichenhall och Piding som ligger i trakten nämns och får en betydelse i berättelsen. 

Mystiken tätnar ytterligare tack vare den ingående skildringen av en tjock och envis dimma 

som tvingar alla att stanna inomhus utom en – herr Born, likaledes tjock. Iklädd mörkgrön 

lodenrock, grova halvhöga kängor och en bleknad läderhatt dyker han upp som en total 

främling när han tar in på värdshuset. Utöver denna utstyrsel bättrar Ecke även på hans person 

med ett ovanligt mopsliknande uttryck – han äter som en mops, han talar som en mops och 
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hans ansikte är precis så tillplattat och skrynkligt som det egentligen bara kan vara på en 

mops. Att herr Born begåvas med denna mopsiga uppenbarelse är bara ett av Eckes många 

humoristiska grepp. I denna historia förstärks det ”lokala” och främmande dessutom genom 

några dialektala ord samt genom att gästerna på värdshuset till sitt kaffe beställer Enzian, en 

tyrolsk snaps gjord på rötter från den gulfärgade gullgentianan. 

I Die Taler-Lady (Dalerladyn) är det inte i samma utsträckning miljön som vidgar 

tioåringens vyer. Istället får läsaren stifta bekantskap en expert inom numismatik. Det är Alina 

Wetzel, som förutom att vara vacker, slug och allmänt ohederlig även har en förkärlek för 

mynt, som poliserna uttrycker det. Hon misstänks för brott som häleri, utpressning och 

bedrägeri, men ändå är brottsregistret tomt under hennes namn. Därtill får läsaren med sig det 

gamla myntet daler och den österrikiska valutan schilling. Alina Wetzels kumpan Josef 

Bengler saknar för mystikens skull sitt ena lillfinger. Hans namn Bengler anspelar, förstår jag 

det som, på det tyska ordet för slyngel (Bengel). Beroende på humoristisk läggning kan man 

även räkna detta till de humoristiska inslagen. 

2.3. Relation 
I berättelserna förekommer det sammanlagt tre olika typer av röster, men själva handlingen 

förs i huvudsak framåt av två. Det är dels en berättarröst som står för bakgrundsskildringar 

och introducering av sceniska avsnitt, dels de olika karaktärernas röster i form av dialoger. 

Allra sist i berättelsen är det istället författarens röst som kommer fram. Som redan nämnts i 

2.2. avslutas varje historia med en gåta som riktas direkt till läsaren. Ibland består denna gåta i 

en mycket kortfattad fråga, som i Dalerladyn: ”På vilket sätt avslöjade sig Alina Wetzel, 

kallad ’Dalerladyn’?”, medan den andra gånger formuleras mer utförligt. 

2.4. Framställning 
Som redan nämnt identifierar jag bl.a. de besläktade dragen mystik och spänning som centrala 

innehållselement i Eckes texter. Dessa element skulle i någon mån även kunna betraktas som 

stildrag eftersom de, enligt mitt sätt att se det, även direkt kan kopplas till olika stilmarkörer i 

texten. Därtill kommer Eckes vilja att presentera en inte alltför lättsmält text trots att (den 

tänkta) läsaren bara är tio år fyllda – detta stildrag sammanfattar jag med begreppet 

läsarutmanande och det märks i textens svårighetsgrad. 
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2.4.1. Stildrag 

Som just nämnts återspeglas och förstärks innehållselementen spänning och mystik i 

framställningen. En av de bidragande faktorerna är tempot och rytmen i texten. Ett slående 

exempel på detta är inledningen till Mysteriet med den gamla djonken. Jag upprepar här den 

allra första biten av inledningen tillsammans med min svenska översättning: 

 

(2a) Sie lag ganz plötzlich da. 
Sozusagen über Nacht hatte sie sich in den Hafen geschlichen. Breit, flach und 
dunkel schaukelte sie, vom Odem geheimnisvoller Exotik umspült, im behäbigen 
Auf und Ab am Pier von Ostende. (r. 2-7) 

 
(2b) Helt plötsligt låg hon där. 

Liksom över en natt hade hon smugit sig in i hamnen. Bred, flatbottnad och 
dunkel, höljd i ett skimmer av exotisk mystik, gungade hon rofyllt fram och 
tillbaka vid piren i Ostende. (r. 2-7) 

 

Denna passage består av tre meningar. Den första är kort. Den andra är litet längre. Den sista 

och avslutande är längre än de två första tillsammans. Genom de två första litet kortare 

meningarna skapas en korthuggen stil. Läsaren stannar upp efter varje mening och 

uppmärksamheten och nyfikenheten på det som kommer stegras. I just den här passagen 

bidrar den korthuggna stilen således till att innehållet, dvs. spänningen och mystiken, får mer 

fokus och därmed ökar. 

Samma fenomen kan ses i nästa utdrag ur Mysteriet med den gamla djonken. Men förutom 

den effekt de många kortmeningarna ger, bidrar även det faktum att styckena är mycket korta. 

Som framgår av exempel (3) består de sex raderna av hela tre småstycken: 

 

(3a) 12 Uhr 30 mittags. 
Wie immer hatte Zachnaros gegen 9 Uhr seine Zigaretten geraucht. Vielleicht 
eine Spur nervöser als sonst. Und eine Spur hastiger. 
Wie immer hatte sich auch der untersetzte Chinese zwei Stunden später auf sein 
Fahrrad gesetzt, um in Richtung Bäckerei zu radeln. Vielleicht eine Spur nervöser 
als sonst. Und eine Spur hastiger. (r. 307-316) 

 
(3b) 12.30 mitt på dagen. 

I vanlig ordning hade Zachnaros varit ute och rökt sina cigaretter vid klockan 9. 
Möjligen en aning mer nervös än annars. Och en aning mer jäktad. 
I vanlig ordning hade också den undersätsige kinesen tagit cykeln två timmar 
senare för att sätta av mot bageriet. Möjligen en aning mer nervös än annars. Och 
en aning mer jäktad. (r. 307-316) 
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Det som är slående i den här passagen är dock inte bara tempot som skapas av 

kortmeningarna och småstyckena, utan även de många anaforerna – som även de, i mitt tycke, 

bidrar till att läsaren hajar till och blir extra uppmärksam på innehållet. Småstycke 2 och 3 

både börjar och slutar på samma sätt – de inleds med samma fras (Wie immer) och i den 

avslutande biten är hela två meningar identiska (Vielleicht eine Spur nervöser als sonst. Und 

eine Spur hastiger.). 

Precis som tempot och anaforerna får läsaren att stanna upp och fundera lite extra på 

innehållet bidrar även ett antal strategiskt utplacerade assonanser, hopningar, alliterationer 

och nyskapande uttryck till denna effekt. Den gamla djonken beskrivs som das fernöstliche 

Gefährt (bokstavligen: ”den fjärranöstliga farelsen”), Haschmopsen inleds med en ingående 

väderbeskrivning som bl.a. utgörs av hopningen Wolken, Dunst und Nebel (Moln, dis och 

dimma), berättelsen Pillen, Pech und Pfefferminztee (ordagrant: ”Piller, otur och 

pepparmintste”) har en titel som består av en alliteration, och när den utredande polisen uttalar 

sig om den eleganta och tjuvaktiga Alina Wetzel (Dalerladyn) säger han att hon passar lika 

bra ihop med sin kumpan Josef Schlyngel som Kleopatra med Ringaren i Notre-Dame. 

2.4.2. Textens svårighetsgrad 

Eckes vilja att stimulera och utmana sin läsare syns tydligt även på lexikogrammatisk nivå. 

Till att börja med vill jag kommentera inslagen av långa och specifika ord. Några av de här 

orden har redan presenterats i innehållsavsnittet, och det är alltså ord som är svåra i kraft av 

sitt för målgruppen annorlunda innehåll, t.ex. Dschunke (djonk), Kapuzinermönch 

(kapucinermunk), Ricksha (rickshaw) och Numismatik (numismatik). Andra ord betecknar 

innehåll som för ursprungsmålgruppen visserligen är bekanta, men som författaren ändå 

uttrycker med ett svårt ord trots att han skulle kunna ha valt ett lättare. Exempel på det är 

kursieren (florera), verwegen (vågad), bekanntlich (som bekant), förmlich (formligen), 

katapultieren (katapultera, slunga), aufsehenerregend (uppseendeväckande, spektakulär), 

seines Zeichens (till yrket), ausgeprägt (utpräglad), gemächlich (i sakta mak), untersetzt 

(undersätsig) och beklommen (beklämd). Förvisso rör det sig om ord som kan förekomma 

utanför facktexter, men deras ”naturliga omgivning” är ändå texter som generellt riktar sig till 

vuxna. I en annan text med andra mottagare, låt säga ett vanligt nyhetsreportage som riktar sig 

till betydligt mer erfarna läsare, skulle ovanstående ord inte vara skribentens sätt att göra 

texten mindre lättillgänglig och mer läsarutmanande, men i den här texten, som riktar sig till 

barn, skapar de förstås en viss effekt. 
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Något mer konkret och påtaglig blir textens svårighetsgrad om man räknar fram 

nominalkvot (substantiv/verb), genomsnittlig meningslängd och genomsnittlig fundament-

längd. För de första 513 orden i Das Geheimnis der alten Dschunke, som till ungefär 90 % 

består av berättande text och till 10 % av dialog är nominalkvoten 1,6, den genomsnittliga 

meningslängden 12,8 och den genomsnittliga fundamentlängden 3,1. Dessa siffror är 

anmärkningsvärda då de, utifrån vad jag förstår av Lagerholm (2008: 199ff), inte alls liknar 

de siffror som är typiska för barnböcker. Istället rör de sig i gränslandet för det som omnämns 

som tidning, broschyr och nyheter (radio) och debattext1. Tillåter man sig dessutom 

experimentet att räkna bort tiondelen dialog i den aktuella passagen blir siffrorna än mer 

påfallande. Nominalkvoten för den berättande texten kommer då upp i 1,8, den genomsnittliga 

meningslängden i 17,6 och den genomsnittliga fundamentlängden i 3,7 – siffror som till och 

med är högre än för kategorin vetenskap (fundamentlängd 3,4 och meningslängd 16,6) och 

som kommer i närheten av lärobok (nominalkvot: 1,9). Dessa siffror ger även en signal om att 

texterna är informationstäta, något som jag återkommer till i min översättningskommentar. 

Trots att Eckes texter kan ses som svåra med tanke på målgruppen, är de dock inte på 

något sätt helt otillgängliga. Ecke ser så att säga till att använda olika smörjmedel som får de 

litet svårare passagerna att glida ner även hos den yngre läsaren. En teknik han använder sig 

av är att han låter litet svårare ord eller en tyngre konstruktion bäras upp av sammanhanget. 

När han låter en av poliserna använda ordet numismatik, gör han det så här: ”Hon är inte bara 

en tjusig dam som rör sig i den undre världens kretsar, hon besitter också uttalade 

expertkunskaper inom numismatik, alltså läran om mynt…” I andra fall kan läsaren ta hjälp 

av en teckning – ett obligatoriskt inslag i varje berättelse i serien Club der Detektive. 

Exempelvis är kapucinermunken som förekommer i Mysteriet med den gamla djonken mycket 

illustrativt framställd på en av dessa. 

 

 

3. Överväganden inför översättningen 
Då det för ett givet ord, en given fras eller en given mening inte bara finns en enda möjlig 

översättning, ställdes jag inför och under översättningsarbetet inför en rad olika val. Hur 

skulle jag hantera överföringen i de fall då målspråkets och målkulturens ramar skiljde sig så 

starkt ifrån originalspråkets och originalkulturens ramar att jag så att säga tvingades att ”välja 

lojalitet”? Mot bakgrund av det jag vet om min text, dvs. att genren är skönlitteratur (om än 
                                                
1 Lagerholm har hämtat dessa siffror från bl.a. Jörgensen (1976), Westman (1974) och Einarsson (1978). 
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för barn), att författaren Wolfgang Ecke har en diger publiceringslista som delvis översatts till 

ett flertal andra språk och därtill är en skicklig stilist, valde jag att ta utgångspunkt i det som 

Lundquist (2005) benämner imitativ översättning och det som Lindquist (2005) benämner 

adekvansinriktad översättning. 

En imitativ strategi påbjuder enligt Lundquist (2005: 37) att man återger ton och stil så 

trofast som möjligt, detta för att ge den nya läsaren samma upplevelse som originalläsaren. 

Denna strategi bör tillämpas vid skönlitterär översättning, och ju större auktoritet författaren 

är, desto större hänsyn måste tas till författarens säregna stil, menar hon. Lundquist ställer 

imitativ översättning mot funktionell översättning, som hon istället anser kan användas vid 

översättning av facktexter. Hon menar att översättning av facktexter tillåter en högre grad av 

anpassning till de nya mottagarna, t.ex. i form av förklaringar och förtydliganden. 

Lindquist gör en liknande kategorisering, men jämför istället normer för översättning inom 

den skönlitterära grenen – högprestigelitteratur vs. lågprestigelitteratur. I hennes undersökning 

ingår tre romaner av Nobelpristagaren Toni Morrison – högprestigelitteratur – och tre 

romaner publicerade av det svenska masslitteraturförlaget Harlequin – lågprestigelitteratur. 

Hon konstaterar att översättarna av högprestigelitteraturen respekterar originaltexternas 

fullständighet, dvs. de tillåter sig inte utan vidare manipulationer, som strykningar eller 

tillägg, av originaltexten. Utöver detta har de även en stor respekt för originaltextens stil; de 

lägger sig mycket nära originaltexten, dock inte ord-för-ord-översättning eftersom de håller 

sig inom målspråkets ramar. De tillämpar också olika kompensationsstrategier för att 

upprätthålla stilen. Denna typ av översättning kallar Lindquist adekvansinriktad översättning. 

De som översätter lågprestigelitteratur över istället acceptansinriktat. De hyser i motsats till de 

adekvansinriktade översättarna inte lika stor respekt för originaltextens fullständighet och stil. 

I materialet fann Lindquist t.ex. ett större antal strykningar. En rådande norm för skönlitterär 

översättning tycks även vara att man ska lägga sig vinn om att respektera meningsgränserna 

(muntlig källa, Lisa Holm (augusti 2015)). 

Vad innebär de här normerna för min översättning? I min karakterisering av originaltexten 

lyfte jag särskilt fram främmande element, mystik och humor som de viktigaste 

innehållsdragen. Dessa inslag utgör inget problem i överföringen trots att målgruppen är en 

annan. De främmande elementen, exempelvis den kinesiska djonken i Ostende eller ett 

dimhöljt värdshus mellan Freilassing och Bad Reichenhall, kommer ju att verka lika 

främmande för den svenska målgruppen som för den ursprungliga. Även humorn låter sig 

överföras, dock ibland med viss ansträngning. När humorn består i en lustig karaktär, 

exempelvis mopsen Born, utgör den inget problem vid överföringen. När det däremot rör sig 
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om sådant som att namnet på rånaren Bengler anspelar på Bengel, det tyska ordet för slyngel, 

bedömde jag att jag var tvungen till det paradoxala – att vidta en acceptansinriktad åtgärd för 

att bevara det stilistiska, dvs. det humoristiska, för den nya läsaren. Josef Bengler fick därför 

heta Josef Schlyngel i den svenska versionen. 

Något som jag däremot ser som ett visst hinder för en identisk läsupplevelse hos de nya 

mottagarna är det faktum att berättelserna inte utspelar sig i nutid, utan på 1970-talet. För den 

ursprungliga målgruppen är det inte konstigt att man betalar med mark och skilling, att det 

kommer ett telefax eller att det inte finns några mobiltelefoner, likaså finner de inte ett tilltal 

som ”nådiga frun” lika gammalmodigt som vi gör idag. Den nya läsaren kommer däremot att 

lägga märke till och reagera på saker som dessa. Jag ser det dock som överordnat att inte 

anpassa den här delen av innehållet till den nya målgruppen, istället kan det delvis föråldrade 

innehållet bli en del av det läsarutmanande. 

När det gäller överföringen av Eckes stilistiska figurer (tempo och rytm, anaforer, 

assonans, hopningar, alliterationer och nyskapande uttryck) är det snarare målspråket än de 

nya mottagarna som ställer till problem. Jag har valt att använda mig av 

kompensationsstrategier i de fall då jag inte kan åstadkomma en viss stilistisk figur precis där 

den var i originaltexten.  

I textanalysen konstaterade jag även att den tyska originaltexten i en del passager kan 

betraktas som förhållandevis svår och tung för sin ursprungliga målgrupp. Min ambition är att 

den svenska texten ska vara av samma svårighetsgrad. Detta betyder dock inte att den svenska 

texten med nödvändighet bör innehålla samma mängd tunga fundament, samma mängd 

utbyggda och komplexa nominalfraser osv. Det svenska språket har helt andra förutsättningar 

än det tyska – en komplex nominalfras uppfattas inte lika konstlad på tyska som på svenska.  

I översättningskommentaren kommer jag med hjälp av två fallstudier redogöra för hur 

originaltextens svårighetsgrad, då i synnerhet informationstätheten, utgör en svårighet vid 

översättningen och vilka lokala strategier jag fick använda för att inte göra avkall på vare sig 

fullständighet eller stil i originaltexten. 
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4. Översättningskommentar 
Som nämnts ovan ämnar jag göra två fallstudier där jag fördjupar mig i den 

översättningsproblematik som utlöses av informationstäthet i originaltexten. 

Många olika faktorer bidrar till informationstäthet i en text. Enligt Hellspong & Ledin 

(1997) karakteriseras en informationstät text ofta av att den har många substantiv på 

bekostnad av verb och pronomen, många långa nominalfraser, många attributiva 

prepositionsfraser, få bisatser samt långa meningar som orsakas av långa nominalfraser och 

många samordningar och uppräkningar. Ytterligare faktorer som kan vara involverade är, 

enligt undervisningsmaterial från Lisa Holm (2015-06-15), t.ex. segmentlängd rent generellt, 

textens komplexitet och ordföljd (högertyngd resp. vänstertyngd; inskott). 

I min fallstudie kommer det dock bli tydligt att det sannolikt är ännu fler faktorer som är 

involverade i informationstäthet än de som räknats upp ovan. Det kommer också framgå att 

översättningsproblemet inte bara beror på informationstätheten i sig – det går ju alldeles 

utmärkt att producera en informationstät text även på svenska. I de fall då 

informationstätheten utgör ett problem vid översättningen tror jag det bland annat kan hänga 

samman med att tyskan på ett mycket mer flexibelt sätt kan fylla ut betydligt fler platser i 

satsschemat – t.ex. är det tyska fundamentet mer flexibelt och SA-positionen kan inte bara 

rymma satsadverbial, utan oftast också både tids-, rums- och sättsadverbial (TRS-adverbial) 

och så kallade övriga adverbial (ÖA). Att systematiskt forska i dessa faktorer vore förstås att 

spränga ramarna för det här arbetet. Det jag däremot med säkerhet kan konstatera är att det 

svenska lösningsalternativet som jag slutligen väljer i varje enskilt fall är mindre 

informationstätt än den tyska originalmeningen respektive den svenska bokstavstrogna 

översättningen. Med mindre informationstät menar jag i det här arbetet att andelen verb och 

pronomen har blivit större i förhållande till andelen substantiv. 

Nedan följer två fallstudier som behandlar problematiken som beskrivits ovan. Jag utgår 

från följande huvudsatsschema: 

 

Fundament | finit verb | subjekt | SA-position | infinit verb | objekt/predikativ | ÖA-position 
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4.1. Fall 1 – ur Mysteriet med den gamla djonken 
Kontexten till meningen som ska analyseras består i att en av de utredande poliserna skall 

rapportera för de övriga vad han har lyckats ta reda på om djonken och dess ägare. Först 

berättar han att djonken kan spåras till hamnen i Ramsgate och att ägaren är sir Keith 

Foreman. Efter att han redogjort för ytterligare detaljer om ägaren kommer han tillbaka till 

djonken och yttrar den mening som vållar översättningsproblem. I det följande utdraget har 

jag markerat det med fetstil. 

 

(4) „Zunächst die Dschunke: Ihr Heimathafen ist Ramsgate. Ebenfalls dort wohnhaft 
ist der Eigner der ‚Su Lin Fu‘. Sein Name: Sir Keith Foreman. Siebzig Jahre alt. 
Seines Zeichens Schriftsteller und Amateurarchäologe. Nach Auskunft eines 
gewissen Sergeant McLanly von der Polizei in Ramsgate hat der alte Foreman 
einen ausgeprägten Chinatick. Nicht nur Haus und Garten sind chinesisch 
angelegt, er kleidet sich auch so. Und wenn er Einkäufe in Ramsgate zu tätigen 
hat, läßt er sich von einem bärenstarken Chinesen mit einer Rikscha durch die 
Stadt ziehen. Die alte Dschunke hat er sich für viel Geld per Decksladung aus 
Hongkong kommen lassen. Fünf Mann gehören zur Stammbesatzung. Ein 
Schotte, ein Chinese, ein Norweger und zwei Iren.“ (r. 163-179) 

 

I exemplen (5a) och (5b) nedan upprepar jag denna tyska mening tillsammans med en svensk 

– förhållandevis bokstavstrogen – översättning som tydliggör översättningsproblemet. Jag har 

även markerat ut de tre TRS-adverbialen für viel Geld (för dyra pengar), per Decksladung 

(med båt), aus Hongkong (från Hongkong) genom att åtskilja dem med ”|”: 

 

(5a) Die alte Dschunke hat er sich | für viel Geld | per Decksladung | aus Hongkong | 
kommen lassen. 

 
(5b) Den gamla djonken har han låtit transportera hit | för dyra pengar | med båt | från 

Hongkong. 
 

Den svenska meningen är visserligen inte ogrammatisk, däremot mycket otymplig. Att 

förklara denna otymplighet i termer av informationstäthet är dock inte helt enkelt. Visserligen 

är substantiven många (4), men det är verben + pronomen också (3+1). De olika segmenten är 

heller inte särskilt långa eller komplexa och vänstertyngden är inte heller påtaglig. Jag nöjer 

mig till att börja med att konstatera att problemet är att de tre adverbialen är staplade på 

varandra på en samma position – ÖA-platsen.  

För att lösa upp dylika knutar står generellt ganska många möjligheter till buds. Det som 

ligger närmst till hands är förstås att försöka flytta något av elementen, antingen till 
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fundamentet eller till SA-platsen. Fundamentet, som bortsett från ÖA-platsen är den 

vanligaste positionen för TRS-adverbial i svenska, är dock inget alternativ då 

informationsstrukturen i den här kontexten inte medger det – ”den gamla djonken” bör stå 

först. Det är alltså bara SA-platsen som återstår, som är otypisk för övriga adverbial, men som 

ibland ändå kan fungera. Inte oväntat blir resultatet ganska otillfredsställande, detta oavsett 

vilket eller vilka av adverbialen som flyttas till SA-platsen. Nedan visar jag två av 

alternativen. (6a) med för dyra pengar på SA-plats, är mycket bättre än (6b) med med båt från 

Hongkong på SA-plats, men ändå inte i närheten av det som krävs. 

 

(6a) Den gamla djonken har han för dyra pengar låtit transportera hit med båt från 
Hongkong. 

 
(6b) Den gamla djonken har han med båt från Hongkong låtit transportera hit för dyra 

pengar. 
 

Dels verkar det högtravande att i ett yttrande låta ett TRS-adverbial stå på SA-platsen, dels 

anser jag att med båt från Hongkong fortfarande har en knölig effekt, trots att det nu bara är 

två adverbial. 

Eftersom det uppenbarligen inte går att lösa problemet genom att flytta något 

informationselement till en annan position måste andra lösningsalternativ övervägas. Jag ser 

här två huvudspår. Det ena är att åstadkomma färre antal element och det andra är att sprida ut 

informationen på fler verb. Båda alternativen kommer leda till minskad informationstäthet, 

även om den inte är ensam orsak till problemet. Jag ska nu diskutera de två alternativen i tur 

och ordning. 

Hur åstadkommer man färre antal element? Min överordnade strategi gör att jag ogärna 

stryker någon del ur informationen, så jag överväger till att börja med möjligheten att 

implicitgöra. Om man utelämnar adverbialet med båt är frågan om det ändå framgår att det är 

just med båt som djonken har transporterats. Kan man transportera en djonk på något annat 

sätt än med båt? Troligen kan man även tänka sig transport på land eller att den lilla djonken 

faktiskt guppar till Europa på egen hand. Då jag inte vill riskera att förlora någon information 

och då jag vill att läsaren för sitt inre skall kunna se hur djonken fraktas på en annan, ännu 

större, båt förkastar jag utelämning av med båt. Ett annat sätt göra sig av med den otympliga 

kombinationen av adverbial är att företa en transponering, dvs. ett ordklassbyte, i någon form. 

Man skulle kunna tänka sig att låta transportera med båt, dvs. det infinita verbet + 

prepositionsadverbial, smälta samman till skeppa, och på så sätt bevara informationen men få 
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ett element mindre (ett substantiv mindre) att hantera. Meningen flyter nu betydligt bättre, 

faktiskt tillräckligt bra: 

 

(7) Den gamla djonken har han låtit skeppa hit från Hongkong för dyra pengar. 
 

 

Trots bättre flyt förmodar jag dock att det finns ett mer idiomatiskt sätt att uttrycka innehållet 

på – och som får det att låta mer som en replik. Därtill upplever jag att det möjligen blir för 

lite fokus på att djonken faktiskt har fraktats med båt och för mycket fokus på för dyra 

pengar, möjligen eftersom detta står sist. Jag vill därför dessutom testa informationsspridning, 

det andra lösningsspåret. 

Termen och metoden informationsspridning är inspirerad av en idé hämtad från Fabricius-

Hansen (1996). Hon talar om ”information splitting” och avser med detta information som 

sprids ut på flera meningar (”sentences”) som är syntaktiskt oberoende av varandra, och som 

genom denna operation har ett ökat antal anaforiska pronomen och lexikalt redundanta 

element. Det är oklart om Fabricius-Hansen reserverar termen ”information splitting” för 

uppdelning av grafiska meningar, eller om hon också avser information som sprids ut på flera 

satser inom samma grafiska mening. Fabricius-Hansen skriver heller inte explicit att 

informationen sprids ut på flera verb, även om detta med nödvändighet blir konsekvensen när 

man påbörjar nya satser/meningar, såvida man inte skapar ett meningsfragment. När jag 

använder termen informationsspridning i det här arbetet menar jag att jag låter informationen 

bäras upp av fler finita verb, detta alldeles oavsett om det innebär att informationen sprids 

inom en sats (eller makrosyntagm), inom en grafisk mening eller om det sker genom att en 

grafisk mening delas upp i flera. 

Som jag kommenterat tidigare i det här arbetet bör man enligt adekvansinriktad 

översättning i möjligaste mån respektera meningsgränserna. När jag nu utför 

informationsspridningen delar jag således inte upp den aktuella meningen i två, utan opererar 

i första hand inom den befintliga meningen. Lösningen jag föreslår är (8) nedan, som nu 

innehåller två makrosyntagmer med var sitt finit verb.  

 

(8) Den gamla djonken kommer från Hongkong och han har låtit skeppa hit henne 
för dyra pengar. 

 
Den första makrosyntagmen innehåller helt logiskt informationen om djonkens härkomst. Det 

finita verbet (kommer) som lagts till i denna makrosyntagm tillför ingen ny information i 
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sammanhanget utan har likt en kopula enbart som funktion att binda fast adverbialet från 

Hongkong. Detta kan ses som ett fall av lexikal redundans. I den andra makrosyntagmen 

kommer resterande information om den gamla djonken, som nu är ersatt av ett anaforiskt 

pronomen som inte heller det tillför någon ny information. Översättningsenheten innehåller i 

(8) alltså ytterligare ett verb och ytterligare ett pronomen (mindre informationstätt), men ändå 

inte någon tillagd information i egentlig mening. 

Trots att jag fortfarande upplever att skeppa hamnar lite i bakgrunden och de dyra 

pengarna framhävs litet för mycket anser jag inte att informationsviktningen är så skev att den 

blir missvisande. Jag väljer således (8) för min översättning. 

4.2. Fall 2 – ur Haschmopsen 
Följande två meningar utgör allra första början på Haschmopsen och skildrar en del av miljön: 

 

(9) Wolken, Dunst und Nebel lagen seit drei Tagen über dem Landstrich an der 
deutsch-österreichischen Grenze zwischen Freilassing und Bad Reichenhall. 
Keine Bergspitze aus dem Salzburger Land war zu sehen. (r. 503-508) 

 

I den första meningen får vi veta att vi befinner oss vid den tysk-österrikiska gränsen mellan 

Freilassing och Bad Reichenhall, där moln, dis och dimma har fyllt luften i tre dagar. I nästa 

mening framgår det att det med dimman faktiskt är så illa att inte enda en av alla bergstoppar i 

Salzburgs omgivningar går att skymta. För att illustrera problemet som uppstår vid 

överföringen från svenska till tyska presenterar jag först en översättning som ligger mycket 

nära originalet:  

 

(10) Moln, dis och dimma täckte sedan tre dagar landskapet vid den tysk-österrikiska 
gränsen mellan Freilassing och Bad Reichenhall. Inte en bergstopp gick att 
skymta i trakterna kring Salzburg. 

 

Resultatet är inte tillfredsställande. Förutom att tidsangivelsen sedan tre dagar är något tung 

på SA-position, är det påfallande hur mycket information som ryms i den första meningen. 

Hela åtta substantiv bärs upp av ett enda verb och prepositionsfrasen vid den tysk-österrikiska 

gränsen mellan Freilassing och Bad Reichenhall är både lång och komplex (den innehåller 

själv en attributiv prepositionsfras, mellan Freilassing och Bad Reichenhall). Som första 

åtgärd vill jag förstås återigen laborera med ordföljden på satsleden eftersom den kan ha 

betydelse för hur idiomatisk en mening upplevs. 
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Innan man gör rockader bör man dock ha klart för sig inom vilka ramar man bör göra dem. 

Min tolkning av den tyska originaltexten är nämligen att författaren vill att läsaren rent 

bokstavligen ska kastas rakt in i dimman Att ha moln, dis och dimma placerat direkt i 

fundamentet bidrar förstås till denna målande effekt. Om möjligt vill jag därför behålla moln, 

dis och dimma i fundamentet. Jag provar därför att flytta sedan tre dagar från SA-position till 

ÖA-position, som är en mer typisk position för tidsadverbialet i svenskan. Som framgår i 

exempel (11) nedan räcker inte detta tilltag. Meningen får dåligt flyt oavsett om man låter det 

finita verbet stå i preteritum (ex (11a)) eller pluskvamperfekt (ex (11b)), som också är en 

möjlighet vid uttryck av tidsförhållanden av det här slaget. Se nedan: 

 

(11a) Moln, dis och dimma täckte landskapet vid den tysk-österrikiska gränsen mellan 
Freilassing och Bad Reichenhall sedan tre dagar. 

 
(11b) Moln, dis och dimma hade täckt landskapet vid den tysk-österrikiska gränsen 

mellan Freilassing och Bad Reichenhall i tre dagar. 
 

Det enda sättet att uppnå tillräckligt bra flyt är att låta antingen tidsadverbialet eller 

rumsadverbialet stå i fundamentet, medan moln, dis och dimma istället vandrar till ÖA-

position. Trots att jag anser att moln, dis och dimma helst ska stå i fundamentet, vill jag ändå 

överväga detta. Dels är både tids- och rumsförankring mycket vanligt i fundamentet i 

svenskan, dels kan moln, dis och dimma ändå bli framhävt om det istället står allra sist i 

satsen. Märk att när rumsadverbialet står i fundamentet är den bästa positionen för 

tidsadverbialet i det här fallet snarare SA-position än ÖA-position, se (12a) och (12b) nedan: 

 

(12a) Sedan tre dagar täcktes landskapet vid den tysk-österrikiska gränsen mellan 
Freilassing och Bad Reichenhall av moln, dis och dimma. 

 
(12b) Vid den tysk-österrikiska gränsen mellan Freilassing och Bad Reichenhall täcktes 

landskapet sedan tre dagar av moln, dis och dimma. 
 

Trots att det genereras ett betydligt bättre flyt av att rumsadverbialet, och framförallt 

tidsadverbialet, står i fundamentet, och trots att moln, dis och dimma i viss mån blir framhävt i 

kraft av att det står allra sist i satsen, bedömer jag det som så pass viktigt för stilen och det 

karakteristiska för denna passage att behålla moln, dis och dimma på fundamentplatsen att jag 

hellre vill hitta en lösning där jag kan uppfylla detta. Jag ser här två framkomliga vägar. Jag 

kan antingen, som vid fall 1, sprida ut informationselementen på fler verb, eller så kan jag 

tillämpa ett slags kompensationsstrategi där jag helt enkelt stryker något informationsled ur 
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den första meningen och ersätter det i nästa. Jag vill hellre kalla det senare 

informationsflyttning än informationsspridning eftersom jag vid informationsflyttning sprider 

ut informationselementen till en ny grafisk mening som även innehåller annan information.  

Jag ska i det följande gå igenom dessa två varianter i tur och ordning. 

Informationsspridningen måste återigen ske inom ramarna för en adekvansinriktad 

översättning. Förutom att moln, dis och dimma bör komma först, ser jag det även som 

stilbärande för den aktuella passagen att den består av två meningar som inbördes är olika 

långa – i det här fallet är den andra meningen är betydligt kortare än den första. Detta innebär 

att jag åtminstone i första skedet inte är beredd att dela upp den första meningen i två 

meningar (så att det blir tre meningar). Jag delar också ogärna upp den långa makrosyntagmen 

i två huvudsatser, även om jag fortfarande rör mig inom samma mening. En preliminär 

översättning som uppfyller de kriterier jag nyss satt upp är (13) nedan:  

 

(13) Moln, dis och dimma täckte landskapet sedan tre dagar, där den tysk-österrikiska 
gränsen löpte mellan Freilassing och Bad Reichenhall. 

 

Det som har skett här är att rumsadverbialet bestående av prepositionsfrasen vid den tysk-

österrikiska gränsen mellan Freilassing och Bad Reichenhall har genomgått en 

transformation till en bisats, där prepositionsfrasens huvudord den tysk-österrikiska gränsen 

blir till subjekt och prepositionsattributet mellan Freilassing och Bad Reichenhall blir till ett 

rumsadverbial. Verbet löpte som binder ihop de två utgör alltså ett extra finit verb och är ett 

exempel på lexikal redundans, medan bisatsinledaren där snarare har samma funktion som ett 

anaforiskt pronomen – det är dock ett adverb. 

Jag är ändå inte nöjd med denna lösning. Även om jag visserligen tycker att flytet blir 

något bättre anser jag att det fortfarande är för många informationselement som trängs här. 

Istället för att laborera vidare med att på detta sätt sprida ut informationen på flera verb inom 

den grafiska meningen vill jag därför undersöka den andra möjligheten jag föreslog ovan, dvs. 

att som ett slags kompensationsstrategi tillämpa informationsflyttning genom att stryka något 

informationselement ur den första meningen och sedan ersätta det i nästa. 

Frågan är vilken del av innehållet i den första meningen som är mest fördelaktig att flytta 

till nästa mening. Förutom att jag måste se till att de olika innehållselementen framhävs på 

samma sätt som i originaltexten, behöver jag som ovan nämndes även ta hänsyn till rytmen 

och tempot i hela passagen – den första meningen bör vara tydligt längre än den andra. Jag 

bedömer att det är en flyttning av tidsadverbialet som ger de bästa förutsättningarna att 
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återskapa dessa stilbärande drag. I (14) nedan har jag med utgångspunkt i förslag (10) till att 

börja med strukit de tre dagarna i den första meningen och infogat dem i nästa. För att göra 

meningen mer idiomatisk har jag även gjort en bergstopp till bergstopparna. 

 

(14) Moln, dis och dimma täckte landskapet vid den tysk-österrikiska gränsen mellan 
Freilassing och Bad Reichenhall. Inte på tre dagar hade bergstopparna gått att 
skymta i trakterna kring Salzburg.  

 

Den första meningen har nu betydligt bättre flyt, men eftersom jag strävar efter att den första 

meningen ska vara lång i förhållande till den andra vill jag vidta ytterligare åtgärder. Ett 

förslag på att förlänga den första meningen är att byta ut täckte landskapet mot det något 

längre bredde ut sig över landskapet (se ex (15a)), möjligen också i kombination med att som 

i (13) ovan låta rumsadverbialet transponeras om till en bisats (dock denna gång med 

tidsadverbialet struket) (se ex (15b)). 

 

(15a) Moln, dis och dimma bredde ut sig över landskapet vid den tysk-österrikiska 
gränsen mellan Freilassing och Bad Reichenhall. 

 
(15b) Moln, dis och dimma bredde ut sig över landskapet där den tysk-österrikiska 

gränsen löpte mellan Freilassing och Bad Reichenhall. 
 

Vad gäller den andra meningen i passagen har den i gengäld blivit litet för lång. Som 

huvudsaklig lösning ser jag antingen olika grad av implicitgörande av trakterna kring eller en 

modulering, dvs. ett synvinkelskifte, av ”inte gå att skymta” till ”ligga gömd”. Man kan 

förstås också tänka sig en kombination av dessa två lokala strategier. I (16a) och (16b) nedan 

har jag till att börja med förkortat rumsadverbialet i trakterna kring Salzburg. I (16a) har jag 

bara implicitgjort trakterna. Rumsadverbialet har dessutom istället blivit attribut till 

bergstopparna: bergstopparna kring Salzburg. I (16b) har jag även implicitgjort kring, och då 

istället låtit Salzburg, som faktiskt inte bara är en stad utan även en region, integreras som 

genitivattribut nominalfrasen bergstoppar – resultat Salzburgs bergstoppar. Se nedan: 

 

(16a) Inte på tre dagar hade bergstopparna kring Salzburg gått att skymta. 
(16b) Inte på tre dagar hade Salzburgs bergstoppar gått att skymta. 
 

I (17a) och (17b) har jag förutom implicitgörandet av trakterna resp. trakterna kring även 

företagit den modulering jag beskrivit ovan. Exempel (17a) svarar alltså mot (16a) och 

exempel (17b) mot (16b). 
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(17a) I tre dagar hade bergstopparna kring Salzburg legat gömda. 
(17b) I tre dagar hade Salzburgs bergstoppar legat gömda. 
 

Jag tycker att samtliga av de alternativen jag arbetat fram för de två meningarna i den aktuella 

passagen är tänkbara att använda. Äntligen har jag alltså nått fram till en punkt då nästa beslut 

bara handlar om tycke och smak. Jag föredrar att kombinera (15a) och (16a), så att 

Haschmopsen inleds som i (18) nedan: 

 

(18) Moln, dis och dimma bredde ut sig över landskapet vid den tysk-österrikiska 
gränsen mellan Freilassing och Bad Reichenhall. Inte på tre dagar hade 
bergstopparna kring Salzburg gått att skymta. (r. 503-508) 
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5. Avslutning 
I det här arbetet har jag med hjälp av två fallstudier visat hur man kan hantera 

informationstäthet inom ramen för adekvansinriktad översättning. 

Under arbetets gång har det också blivit tydligt att man inte kan vara tvångsmässig när 

man strävar efter att följa de normer som är förknippade med den globala strategin. Att 

mottagaranpassa en text, som egentligen är en åtgärd som associeras med acceptansinriktad 

översättning, kan paradoxalt nog vara det enda sättet att respektera originalets stil – något som 

i sin tur är kärnan i den adekvansinriktade översättningen. Om jag inte hade översatt namnet 

på gynnaren Bengler till Schlyngel hade humorn – det stilistiskt viktiga inslaget – gått 

förlorad. Detta aktualiserar frågan huruvida det alls är möjligt att tala om två olika typer av 

överordnade strategier, och hur dessa i så fall ska definieras. 

Det jag kan konstatera för min egen översättning är i alla fall att jag, alldeles oavsett 

namnet på den globala strategin, har strävat efter att åstadkomma en text som ger den nya 

mottagaren precis den läsupplevelse jag tror att författaren önskar framkalla hos den 

ursprungliga mottagaren.  
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