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Abstract
This publication consists of the eight papers presented at the XVI Conference of
Translation Studies (XVI Kääntämisentutkimuksen päivät), hosted by the Nordic Philology
unit of the Department of German, French and Scandinavian Languages, University of
Oulu.
The contributors came from the Department of Scandinavian Languages and
Literature (University of Helsinki) and the Department of German, French and
Scandinavian Languages (University of Oulu). Most focus on theoretical and practical
problems in translating. The conference plenary paper, which deals with translator training
in the European Unity, was presented by a lecturer of The European Commission
Representation in Finland.

Saatteeksi
Oulussa 14.12.2007 järjestettyjen XVI Kääntämisentutkimuksen päivien isäntänä
toimi tuttuun tapaan Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitoksen oppiaine
pohjoismainen filologia. Tätä kirjoitettaessa laitosta ei enää ole, sillä
humanistinen tiedekunta siirtyi laitosrakenteesta toisenlaiseen järjestelmään
1.1.2008 lähtien. Oppiaineet ovat kuitenkin tallella. Päivien tarkoituksena on
alusta lähtien ollut esitellä suomen ja ruotsin kielellä meneillään olevaa
kääntämisen ja tulkkauksen tutkimusta.
Avauspuheenvuorossaan Irma Sorvali (Oulun yliopisto) saattoi todeta
Kääntämisentutkimuksen päivillä olevan pieni historia takanaan, sillä nyt
kokoonnuttiin jo 16. kerran. Paikalle oli saapunut kaikkiaan kolmisenkymmentä
kääntämisen opettajaa, tutkijaa, jatko-opiskelijaa ja opiskelijaa. Erityisen
ilahduttavaa oli, että myös jatko-opiskelijat olivat ilmoittautuneet
esitelmänpitäjiksi.
Mukana
oli
myös
joukko
opiskelijoita,
jotka
kirjoittavat/kirjoittivat referaatin päivän tapahtumista. Tällä tavoin heillä on
omalla laitoksella mahdollisuus tutustua kääntämiseen ja samalla saada omiin
opintoihin liittyviä suorituspisteitä.
Pääpuhujana oli Christine Young Euroopan komission Suomen-edustustosta
Helsingistä. Esitelmässään Om översättarens arbete i EU hän kertoi
yksityiskohtaisesti EU-kääntäjän työstä ja esitteli sitä havainnollisesti myös
omien kokemustensa pohjalta. Esitys herätti runsasta kiinnostusta, ja puhuja sai
kysymyksiä vastatakseen.
Päivillä on varsinaisten esitelmien lisäksi ollut lyhyt esitelmä tai katsaus
nimeltään ”Kääntäjän erikoinen”. Otsikon takaa on paljastunut jokin pieni
ajankohtainen kysymys. Tällä kertaa Irma Sorvalin aihe Mitä käännetään, kun
vitsiä käännetään? liittyi käännöstieteen opettamiseen.
Esitelmässään Laulutekstejä mieskuoro Huutajien ”käännöksenä” Irma
Sorvali pohti käännöksen olemusta Huutajien esitysten valossa. Voidaanko
kuoron esittämiä laulutekstejä pitää käännöksenä, oli kysymys, jota myös
yhteisessä keskustelussa mietittiin.
Gerhard Schmitt (Oulun yliopisto) tarkasteli esitelmässään Naiivi ja
hermeneuttinen kääntäminen eroja otsikon mainitsemien käännöstyyppien välillä.
Hän valaisi näitä konkreettisilla esimerkeillä pohtimalla kysymystä, missä määrin
käännöksen ja transposition raja ylitetään. Esitelmä julkaistaan nyt nimellä Die
Übersetzung als produktiver Text.
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Seppo Lipposen (Oulu) esitelmä Yksi runo, kaksi käännöstä käsitteli
kääntämisen laatuun liittyviä seikkoja. Hän jakoi kuulijoille espanjankielisen
runon ja sen kaksi eri suomennosta paljastamatta vielä tässä vaiheessa tekijöitä.
Tällä tavoin hän piti yllä kuulijoiden mielenkiintoa, kunnes tekijät paljastuivat
lopussa. Tätä ennen hän oli lisäksi pyytänyt kuulijoita asettamaan käännökset
paremmuusjärjestykseen. Yleisesti katsottiin, että sopiva yhdistelmä molempia
antaisi parhaan lopputuloksen.
Pirjo Kukkonen käsitteli esitelmässään Semioottiset ja multimodaaliset
tekstit: Tv-ohjelma Strömsö semioottisena tilana sitä tv- ja filmikäännöksen alaa,
josta käytetään nimitystä audiovisuaalinen tai multimediaalinen käännös. Tähän
kuuluvat kuva, ääniefektit, puhe ja tekstit, ja nämä muodostavat yhdessä
semioottisen kokonaisuuden. Aineistonaan hän käytti televisio-ohjelmaa Strömsö,
jonka avulla hän konkretisoi syntaktisia, semanttisia, pragmaattisia ja semioottisia
käännösstrategioita. Tällä tavoin hän kuvasi yksityiskohtaisesti ruotsinkielisen
puheen siirtymistä suomenkieliseen tekstitykseen.
Pohjoismaisen filologian jatko-opiskelija (Oulun yliopisto) Kajsa Wickström
selosti esitelmässään Dialektöversättning: Hietanen i Väinö Linnas Tuntematon
sotilas juuri valmistunutta, tätä aihetta käsittelevää pro gradu -tutkielmaansa.
Hänen tarkoituksenaan on jatkaa saman ongelman parissa, ja kuten esityksestä
kävi ilmi, murteen kääntäminen tarjoaa vaativan tutkimuskohteen.
Lena Segler-Heikkilä on myös pohjoismaisen filologian jatko-opiskelija
(Oulun yliopisto), joka esitteli osaa meneillään olevasta väitöskirjastaan. Tästä
hän oli irrottanut kuvasemiotiikkaan liittyvän ongelman, jota hän käsitteli
otsikkonaan Semiotisk jämförelse mellan layout av original och tysk översättning:
Kjell Westös Lugna favoriter och Tove Janssons Sommarboken. Hän esitteli
verbaalisesti ja visuaalisesti kahden ruotsikielisen teoksen kansikuvat, joiden
pohjalta hän pohti, mitä ne esittävät ja minkälaisia merkityksiä niihin liittyy. Aihe
tuo uuden näkökulman kääntämisen ja kulttuurin tutkimukseen.
Loppukeskustelussa tuli esille päivien tarpeellisuus ajankohtaisten teemojen
ja meneillään olevien tutkimusten foorumina. Oulun yliopiston Snellmanian
kirjasto järjesti edellisten vuosien tapaan tiloihinsa kääntämistä käsittelevän
kirjallisuuden näyttelyn.
Esitän kiitokseni kaikille, jotka pitivät esitelmän näillä päivillä ja jotka myös
toimittivat esitelmänsä julkaistavaksi. Kaikki päivillä pidetyt esitelmät julkaistaan
tässä volyymissa artikkeleina. Artikkelien järjestys noudattaa päivien ohjelmaa
(ks. liite). Amanuenssi Oili Sievola on aikaisempien vuosien tapaan hoitanut
ansiokkaasti Kääntämisentutkimuksen päivien käytännön järjestelyt, mistä
6

hänelle parhaat kiitokset. Kiitän myös Kaisu Puumalaista tekstin saattamisesta
painokuntoon.
Oulussa toukokuussa 2008
Irma Sorvali
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Mitä käännetään, kun vitsiä käännetään?
Irma Sorvali

1

Ongelma ja aineisto

Tarkoituksenani on pienen aineiston pohjalta selvittää, millainen merkitys
tekstikokonaisuudella on käännettäessä. Ajankohtaisena aiheena on kääntämisen
pragmatiikkaan liittyvä kysymys humoristisen tekstin, tässä tapauksessa vitsin
kääntämisestä. Pohdin samalla käännösyksikön merkitystä. Aineistona käytän
syyslukukaudella 2007 pitämäni Nordistik-kurssin osallistujien laatimia
käännöksiä. Kurssin tarkoituksena on lyhyesti esitellä nordistiikan alueita
tutkimuksen ja opetuksen kannalta. Tarkoituksenani oli tuolloin lyhyesti esitellä,
mitä käännöstiede on ja millaisia ongelmia se pohtii. Havainnollistaakseni asiaa
jaoin opiskelijoille kopion lyhyestä ruotsinkielisestä vitsistä, joka heidän tuli
suomentaa. Käännettyjen esimerkkien avulla halusin selvittää, miten
tekstikokonaisuus, tässä tapauksessa vitsi, säilyy käännettäessä ja millaisiin
käännösvaihtoehtoihin alkuteksti voi johtaa. Käännös tehtiin siis luennon
yhteydessä ex tempore -käännöksenä ilman apuneuvoja. Opiskelijoita oli
kyseisellä luennolla kaikkiaan 33, joista kaikki jättivät oman suomennoksensa.
Tein kurssin seuraavaa luentoa varten näistä suomennoksista analyysin, jonka
pohjalta saatoimme keskustella yhdessä esille nousseista kysymyksistä.

2

Vitsi käännettävänä tekstinä

Käännettävä teksti muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joka rakentuu huumorin
varaan. Keskeisellä sijalla on kommunikaatio, jossa repliikit on muodostettu
normaalikieltä käyttäen. Sisältöjensä puolesta nämä tarjoavat kuitenkin jotain
normaalista poikkeavaa. Humoristisia tilanteita syntyy silloin, kun
kommunikaatiosääntöjä rikotaan (ks. Olson & Backe & Sörensen 2003: 63).
Tässä tapauksessa repliikit ovat kielellisesti korrekteja, mutta juuri niiden avulla
hauskuus syntyy.
Vitsi alkaa paikan ja henkilöiden esittelyllä. Teksti on kokonaisuudessaan
seuraava:
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Det var i restaurangens vestibul. En påfallande timid herre tog mod till sig
och gick fram till en man som just höll på att ta på sig en överrock.
− Förlåt, sa den lille skyggt. Ni är väl inte möjligen herr Persson från
Grums?
− Nej, det är jag inte.
− Jaså, men det är jag. Och det är hans överrock ni håller på att ta på er.
(Nya Stora skrattboken 2006)

Tarkastelen vitsin sisältämää kertomusta näyttämöllisenä kokonaisuutena ja pidän
sitä virolaisen semiootikko Juri Lotmanin mukaisesti teatteritilana. Tämä tila
jakautuu näyttämöön ja katsomoon (Lotman 1989: 129). Lukija/kääntäjä saa
eteensä näyttämölle ravintolan aulan, jossa näytelmän henkilöt, kaksi toisilleen
tuntematonta herraa, esiintyvät. Toisen herran päällystakki saa keskeisen roolin.
Toinen herroista, joka on kyseisen päällystakin omistaja, on arka ja pelokas, ja
toinen herra on erehdyksessä ottamassa päälleen tämän takkia. Herrojen välillä
käydään lyhyt sananvaihto. Tästä kokonaisuudesta muodostuvat tämän analyysin
käännösyksiköt: 1. paikka, 2. toiminta ja 3. repliikit.
Tehtyjen käännösten avulla on mahdollista tutkia kääntämisen pragmatiikkaa
eli tässä tapauksessa, kuinka vitsi toimii käännettynä. Käännös voi tapahtua
kääntäjän mielessä semioottisten merkkien avulla. Tällaisesta kääntämisestä on
esimerkkinä talo ja sen ympärillä kasvavat puut ja muut kasvit. Tällöin kääntäjä
visualisoi talon ja luonnon ja muokkaa näkemänsä tämän pohjalta
kohdekieliseksi. (Ks. Sorvali 1990: 56−57.) Samalla tavoin ravintola-aulan
näkymät, tapahtumat ja käytetyt puheenvuorot voi visualisoiden siirtää toiselle
kielelle.

3

Käännösyksiköiden analyysi

Käännösyksiköllä voidaan tarkoittaa monenlaisia yksiköitä aina yhdestä sanasta
suureen tekstikokonaisuuteen saakka. Määritelmä vaihtelee määrittelijästä
riippuen. Käännösyksikkö on kokonaisuus, jonka kääntäjän oletetaan kääntävän
kerrallaan. Se on samalla myös käännösanalyysin kokonaisuus. Täten se liittyy
sekä prosessiin eli käännöstapahtumaan että produktioon eli käännettyyn
tulokseen. (Ks. Sorvali 2004: 354−362.)
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Analysoin vitsin ja sen kaikki 33 käännöstä edellä mainitsemieni kolmen
yksikön, paikan, toiminnan ja repliikkien, pohjalta. Tapahtumapaikka on
ilmoitettu vitsin alussa, ja sen jälkeen toiminta on lyhyesti kuvattu. Lopuksi vitsin
ydin on esitetty repliikkien avulla.
(1) Paikka
Tekstin ensimmäinen virke on kokonaisuus, joka toimii vitsin johdantona: Det var
i restaurangens vestibul. Tämä virke on saanut runsaasti erilaisia vastineita, jotka
kaikki ovat tulkittavissa (lähes) oikeiksi käännösvastineiksi, joista esimerkkeinä
voi mainita seuraavat:
Tapahtui kerran ravintolan aulassa.
Ravintolan narikassa
Ravintolan naulakoilla.
Se oli ravintolan ___.
Tapahtui ravintolan (eteisessä?).
Vaikka sana vestibul ei läheskään aina ole saanut tarkkaa leksikaalista vastinetta,
tapahtumat on lokalisoitu siitä huolimatta johonkin paikkaan. Myös jätetyt aukot
implikoivat paikkaa.
(2) Toiminta
Toiminta on alkutekstissä ilmaistu seuraavasti: En påfallande timid herre tog mod
till sig och gick fram till en man som just höll på att ta på sig en överrock.
Toinen herroista erehtyy ottamaan väärän päällystakin päälleen. Takin
omistaa ujo herra. Toiminta on kaikissa suomennoksissa säilytetty siten, että
toisen herran sanotaan niissä rohkeasti menevän toisen, takkia päälleen ottavan
herran luo. Se että edellinen herroista on luonteeltaan ujo, on kuitenkin jäänyt
valtaosassa käännöksiä ilmaisematta.
(3) Repliikit
Tarkastelen lähemmin kääntämisen kannalta kiinnostavia repliikkejä, joiden
käännöksissä on myös variaatiota.
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Vastaus pelokkaan herran toiselle herralle asettamaan kysymykseen, oliko
tämä mahdollisesti herra Persson Grumsista, on seuraava: Nej, det är jag inte.
Tämän repliikin vastineita on kaikkiaan kuusi, joiden voi karkeasti ottaen katsoa
olevan oikeita tai ainakin toimivia tässä tekstiyhteydessä. Käytetyt vastineet ovat
seuraavat:
Ei, en ole.
En ole.
Ei, en minä ole.
En.
Ei, en satu olemaan.
Ei, en ole hän.

Vastauksen saatuaan arka mies alkaa puhua ja toteaa ensin lyhyesti Jaså, joka
suomennoksissa on saanut kaikkiaan yhdeksän erilaista vastinetta. Tarjotut
vastineet ovat seuraavat:
Vai niin,
Jaahas,
Jahas,
Ahaa,
Jaha,
Niin,
Juuri niin,
Aijaa,
Jassoo,

Kuten edellä olevassa tapauksessa nämäkin vastineet ovat sinänsä oikeita, vaikka
eivät olekaan tyylillisesti samanarvoisia. Bassnet pohtii muun muassa englannin
kielen yes ja hello vastineita eri konteksteissa sekä painottaa tyylin ja sosiaalisen
kontekstin merkitystä kääntäjän valinnoille (Bassnett 1998: 16−18). Jassoo on
ruotsin kielestä modifioitu, ja se olisi kenties ollut syytä korvata kontekstiin
paremmin sopivalla suomalaisella. On tunnettua, että pienet ja näennäisesti
selkeät sanat aiheuttavat kääntäjälle monesti miettimistä.
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4

Vitsi käännettynä tekstinä

Vitsiä kääntäessään opiskelijoilla ei ollut kovin runsaasti aikaa, mikä lienee
johtanut ensimmäisen mieleen tulleen vaihtoehdon valintaan. Erityisen vaikeita ja
opiskelijoille lähes tuntemattomiksi osoittautuneita sanoja on kaikkiaan kolme,
vestibul, timid ja skygg. Ne ovat yllättävän usein jääneet vaille vastinetta. Kyse on
tällöin todellisista poisjätöistä, joita ei myöskään voi pitää implisiittisinä,
tekstikokonaisuudesta esille tulevina (vrt. Ingo 1991: 255). Näistä adjektiivi skygg
näyttää olleen opiskelijoille kaikkein tuntemattomin, kuten alla olevasta
taulukosta käy ilmi.

Taulukko. Kolmen ruotsalaisen sanan suomenkielisten vastineiden jakauma.

vestibul

timid

skygg

Oikein

17

10

3

Ilman vastinetta

11

15

22

Vierasperäiset vestibul ja timid saattavat olla harvinaisia kouluopetuksessa, mutta
yllättävää on, että adjektiivi skygg on osoittautunut näin tuntemattomaksi. Nämä
vaikeat sanat jakautuvat tasaisesti tekstin kolmen tarkasteltavan yksikön välille,
joten jokaisesta yksiköstä on jäänyt jotain puuttumaan. Sana vestibul, joka kuuluu
tekstin yksikköön 1 (Paikka), on saanut seuraavat vastineet: aula, vestibulli,
ravintola, narikka, narikat, vaatesäilytys, eteinen, eteisaula, naulakko ja
avajaispäivä. Vitsin ymmärtämisen kannalta vestibul-sanan vastineet
(avajaispäivää lukuun ottamatta) kertovat lukijalle vitsin oikean tai lähes oikean
tapahtumapaikan. Sana timid esiintyy yksikössä 2 (Toiminta), ja sen vastineita
ovat seuraavat: arka, pelokas, ujo, ujonoloinen, paikalle sattunut, asiallisen
oloinen, päättäväinen, siro, ärsyyntynyt ja vaikutusvaltainen. Käytetyistä
vastineista vain luettelon alussa olevat (arka, pelokas, ujo ja ujonoloinen) antavat
aralle herralle oikeanlaisen luonnehdinnan. Yksikössä 3 (Repliikit) esiintyvälle
sanalle (ja muodolle) skyggt tarjottiin seuraavia vastineita: arasti, hiljaa, heikosti,
utelias, varovasti, kohteliaasti, varoen ja ujosti. Käytetyistä vastineista monet

15

(kaikkiaan viisi) sisältävät alkutekstin skygg-sanaan liittyvän konnotaation, mutta
runsaat aukot tämän sanan kohdalla kertovat menetetystä nyanssista.
Leksikaaliset vaikeudet ovat häirinneet yksikössä 1 paikan määrittelyä juuri
hotellin aulaksi. Yksikössä 2 leksikaalinen aukko on vaikeuttanut tai jopa tehnyt
mahdottomaksi takin omistajan luonnehdinnan, jolloin tämän arka ja pelokas
luonne on jäänyt täysin huomiotta. Yksikön 3 repliikit ovat sinänsä kaikki
suomennettuja, mutta yhden adjektiivin lähes täydellinen tuntemattomuus on
aiheuttanut puutteen. Tukea tämän adjektiivin suomennokseen ei edeltävä yksikkö
toisen vaikean adjektiivinsa vuoksi ole pystynyt antamaan. Arkuuden nyanssi
puuttuu täten lähes täysin useimmista suomennoksista. Vitsin muodostama
tekstikokonaisuus näyttää joka tapauksessa helpottaneen kääntämistä, sillä
kaikissa käännöksissä se on perusteiltaan säilynyt, olkoonkin että se on eri tavoin
värittynyt tai pikemmin laimentunut monissa tarkkojen leksikaalisten vastineiden
puuttumisen vuoksi.
Kun kaikki 33 käännöstä lukee, voi havaita, että vitsi säilyy vitsinä ja toimii
kutakuinkin hyvin huolimatta leksikaalisista ongelmista. Monissa käännöksissä
on tuntemattomaksi jääneen sanan kohdalla yksinkertaisesti aukko, ja osa sanoista
on saanut vääränlaisen vastineen. Nämä aukot olisi ollut mahdollista täyttää
leksikaalisten apuneuvojen avulla, mikä on normaalia toimintaa ”oikeassa”
kääntämisessä ja mikä tässä käännöstilanteessa puuttui. Kokonaisuuden
hahmottaminen on kuitenkin mennyt yksittäisten sanojen edelle, ja
kääntäjät/opiskelijat ovat käännöksissään päätyneet tulokseen, joka säilyttää vitsin
perusajatuksen. Takki on näytellyt pääosaa ja aiheuttanut vitsikkään repliikin,
joka on säilynyt kaikissa tapauksissa. Käännösprosessi on näin tuottanut
kokonaisuuden kannalta koossapysyvän tekstin.
Ei ole itsestään selvää, että käännös on ideaali silloin, kun se kaikilta osin on
saanut tarkat kielelliset vastineet. Myös tyylillä ja kokonaisuudella on
merkityksensä.
Käännös
muodostuu
tunnetusti
monien
tekijöiden
yhteisvaikutuksesta. Kääntäjä tekee valintansa niistä merkeistä, joita hänellä on
käytettävissään. Kun opiskelija laatii käännöstään, hän voi ensin päätyä
käyttämään metakieleltä, jonka hän lopuksi muokkaa normaalikielelle. Metakieli
voi olla hyvin käyttökelpoinen väline ja vaihe käännösprosessissa, mutta se ei saa
jäädä lopputuloksessa näkyviin. (Ks. Sorvali 1990: 51−52, 56−57.) Kaikki
opiskelijat
ovat
muotoilleet
ruotsinkielisen
vitsin
ymmärrettävään
suomenkieliseen muotoon, eikä metakielisiä vaiheita ole näkyvissä. Nekin
vastineet, jotka eivät ole adekvaatteja, ovat normaalikielen mukaisia. Opetuksen
yhteydessä metakielisillä vaiheilla voi olla vaikutuksensa käännöksen
16

onnistumiseen ja sen laatuun. Tällöin opiskelija voi tietoisesti luoda kääntämisen
välivaiheena metakielisen tekstin, jonka hän sitten muokkaa oikeaan
kohdekieliseen muotoon.

5

Keskustelua

Tekstikokonaisuus, tässä tapauksessa hauska tarina, on hahmottunut opiskelijoille.
Eräät leksikaaliset ongelmat ovat useimmissa tapauksissa olleet käännösprosessia
häiritseviä, mutta kertomuksen takkiin ja sen omistussuhteisiin liittyvä vitsi on
toimintansa ja repliikkiensä avulla säilynyt.
Kääntämisen opetuksen kannalta on tärkeää, että käännöstehtävät
muodostavat riittäviä kokonaisuuksia, sillä liian lyhyen ja yhteydestään irrotetun
tekstin kääntäminen aiheuttaa ongelmia. Kun edellä kuvattu tekstikokonaisuus eli
vitsi on ensin tullut ymmärretyksi, sen suomentaminen kokonaisuutena on ollut
mahdollista. Tämä tuli myös esille siinä yhteisessä keskustelussa, joka käännösten
analyysin pohjalta käytiin. Vitsi eli kokonaisuuden hahmottaminen helpottaa tällä
tavoin kääntämistä.
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Laulutekstejä mieskuoro Huutajien
”käännöksinä”
Irma Sorvali

1

Johdanto

Kääntämisen olemuksesta ja määritelmistä on tunnetusti keskusteltu kauan.
Jatkan tätä keskustelua ja pyrin tuomaan siihen myös uutta näkemystä mieskuoro
Huutajien esitysten pohjalta. Oululaisella Huutajat-kuorolla on ohjelmistossaan
tunnettuja runoja ja laulutekstejä. Ovatko nämä kuoron laulamat (huutamat)
teokset käännöksiä vai tulkintoja alkuperäisistä teoksista? Artikkelissani
tarkastelen kuoron esittämää Maamme-laulua ja eräitä muita esityksiä erityisesti
käännöstieteen ja semiotiikan kannalta. Maamme-laulu oli kuoron ensimmäinen
vuonna 1987 julkisesti esittämä teos. Alkuteksti on Johan Ludvig Runebergin, ja
sen on suomentanut Paavo Cajander ja säveltänyt Fredrik Pacius. Maamme-laulu
esitettiin ensi kerran virallisesti Flooranpäivänä vuonna 1848. Monet lauluista
kuoro esittää käännöksinä, mutta kansallislaulujen esityksissä se käyttää yleensä
kyseisen laulun alkukieltä.
Mieskuoro Huutajat on johtajansa Petri Sirviön kanssa jäänyt
omaperäisyydellään elämään ja toimimaan aktiivisesti 1980-luvulta lähtien.
Kuoro on saavuttanut mainetta paitsi kotimaassa myös ja erityisesti ulkomailla.
Kestävyyttä kuorolle ovat antaneet sen omat ratkaisut, toisaalta tietty
kurinalaisuus, toisaalta tietty huutamiseen liittyvä tavanomaisuudesta
poikkeaminen.

2

Käännösongelmasta intersemioottiseen
prosessiin

Esitykseni lähtökohtana on valikoima Huutajien esittämiä laulutekstejä, joita
tarkastelen sekä teksteinä että huudettuina ja kuunneltuina. Pohdin tekstien ja
kuoron niistä esittämien versioiden suhdetta. Nämä muodostavat kaikki yhdessä
orgaanisen kokonaisuuden. Kyseessä on monikanavainen kommunikaatio, jossa
auditiivisuus (kuoron esitykset) yhtyy visuaalisuuteen (laulujen sanoitukset).
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Visuaalisuutta korostavat lisäksi Huutajien esitykset kuoron jäsenten
pukeutumista myöten.
Kääntämisen ongelmia on pohdittu niin käännöstieteen kuin semiotiikan
piirissä. Huutajista ei kuitenkaan ole tiettävästi tehty käännöstieteellistä eikä
semioottista tutkimusta. Lähden liikkeelle heuristisesti ja pyrin aineistoni avulla
valottamaan käännöstieteen ja semiotiikan yhteisiä kysymyksiä. Esitykseni on
täten yhteyksien ja kenties uusien kysymysten löytämistä.
Oikeiden kysymysten asettaminen on tieteenteossa tunnetusti tärkeää, mutta
ainakaan alussa ei aina ole itsestään selvää, mikä esitetyistä kysymyksistä on
kaikkein relevantein ja ”oikein”. Ensiksi on selvitettävä, millaisia metodeja on
käytettävissä. Kulttuurisemiootikko ja kirjallisuudentutkija Juri Lotman toteaakin,
ettei tiede voi antaa vastauksia kaikkiin kysymyksiin eikä sen myöskään tule
yrittää selvittää kysymyksiä, jotka luonnostaan ovat epätieteellisiä (Lotman 1974:
18). Semiootikko Jacques Derridan mukaan matemaatikoilla ei ole filosofeihin
verrattuna käännösongelmaa: ”Tämä oma- ja alkuperäisyys erottaa filosofin
matemaatikosta (ja siksi matematiikassa ei ole kääntämisen ongelmaa:
matematiikka on jopa olemuksellisesti kääntämisen välitön hävittäminen ja
ratkaisu)” (Derrida 2007: 62). Vaikka Huutajien esitykset eivät olekaan
matematiikkaa, niiden tiivistetyt tekstit tuovat vaikutelman ”lasketuista”
kokonaisuuksista, kuten 25 sekunnin mittainen Maamme-laulun esitys (ks.
jäljempänä).
Esitän aluksi pienen katsauksen siihen, miten käännöstä on viime
vuosikymmeninä pohdittu eri yhteyksissä. Kauan oli vallalla tapa nähdä käännös
alkutekstistä laadittuna versiona. Tämän näkemyksen mukaan käännös tapahtui
lähtökielestä kohdekieleen. Tällöin kääntäjän osuutta ei juurikaan mainittu, vaan
tekstin katsottiin siirtyvän kielestä toiseen. Niitä käännettyjä versioita, joita
Huutajat esittävät, voisi tämän mukaan tarkastella vain kielellisellä tasolla
suhteessa alkuteksteihin. Tästä ei kuitenkaan artikkelissani ole kyse.
Kääntämistä alettiin vähitellen tarkastella laajemmin. Eugene A. Nidan ja
Charles R. Taberin (1974) myötä käännösprosessin nähtiin etenevän lähtökielestä
analyysin ja siirron kautta muotoiltuun kohdekieleen. Tämän näkemyksen myötä
alkutekstin sisältö analysoidaan, sitten se siirretään väliaikaiselle keinotekoiselle
kohdekielelle ja lopuksi muotoillaan idiomaattiseen kohdekieliseen muotoon.
Tämän näkemyksen mukaan kielelliset muotoilut ovat keskeisiä, mutta
painottaessaan vastaanottajan merkitystä Nidan ja Taberin malli tuo esille
kääntämisen sosiolingvistisen puolen.
20

1990-luvulla
aloittamissani
kääntäjähaastatteluissa
(Sorvali
1996)
tarkoituksena oli tuoda esille kääntäjän persoonaa ja kartoittaa hänen työtään.
Koska käännöstieteellinen kirjallisuus oli noihin aikoihin saakka ollut kieleen
keskittyvää ja kääntäjä oli lähes täysin unohdettu, tuntui perustellulta ja
tarpeelliselta painottaa haastattelujen avulla kääntäjää käännösprosessin
keskeisenä henkilönä. Huutajien esitysten analysointia varten olen myös
haastatellut kääntäjää, Huutajien kuoron aktiivista jäsentä Jukka Käräjäojaa
(Käräjäoja 30.3.2006 ja 14.12.2008). Huutajia koskevat tiedot pohjautuvat näiden
haastattelujen ohella internetin antamiin tietoihin (ks. Kirjallisuus).
Käsiteltävään aineistoon sopii Roman Jakobsonin malli, josta hän käyttää
termiä intersemioottinen käännös (intersemiotic translation tai transmutation).
Tämän mukaan prosessi tapahtuu ”from one system of signs into another, e.g.
from verbal art into music, dance, cinema, or painting” (Jakobson 1966: 238).
Pirjo Kukkonen selvittää artikkelissaan Tolkning som semiosis och
kommunikation tulkkauksen syvällistä olemusta semiotiikan kannalta ja erityisesti
tulkkausta intersemioottisena kääntämisenä. Kääntämisen kolmijaossa hän seuraa
Jakobsonia. Intersemioottinen kääntäminen eli transmutaatio tarkoittaa siis
verbaalisten merkkien siirtämistä ei-verbaaliseen merkkijärjestelmään.
(Kukkonen 2007: 23−54.) Myös Dinda L. Gorlée on pohtinut tätä Jakobsonin
esitystä. Hän ihmettelee, ettei Jakobson puhu toisensuuntaisesta kääntämisestä eli
siitä, joka tapahtuu ei-lingvistisestä lingvistiseen (Gorlée 1997: 241).
Laajennan siis käännöksen käsitettä verbaalisuuden ulkopuolelle ja painotan
sen intersemioottisia muotoja, kuten tekstin siirtämistä musiikkiin. Tästä George
Steiner kirjoittaa seuraavasti:
Because it is interpretation, translation extends far beyond the verbal
medium. Being in effect a model of understanding and the entire potential of
statement, an analysis of translation will include such intersemiotic forms as
the plotting of a graph, the ‘making’ or ‘arguing out’ of propositions through
dance, the musical setting of a text, or even the articulation of mood and
meaning in music per se. (Steiner 1976: 261)
Huutajien esitykset tarjoavat tähän relevantin intersemioottisen ongelman.
Alkuteksti ja sen sävellys (esim. Maamme-laulu) ovat saaneet heidän
esityksessään uuden muodon.
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3

Huutajat tulkkeina intersemioottisessa
prosesissa

Huutajien esittämät laulutekstit eli huudot perustuvat alkutekstiin ja sen pohjalta
tehtyyn sävellykseen. Kyse on niin tulkinnasta kuin tulkkauksesta. (Ks.
Kukkonen 2007: 23−54.) Huutajien esityksiä tarkastellessani käytän esimerkkinä
Maamme-laulua.
Tarkastelen
Huutajien
esitystä
kokonaisuutena
ja
katson
sen
kokonaisprosessin osaksi. Prosessi alkaa alkutekstin luojasta eli Runebergistä, ja
tähän prosessiin kuuluvat edellä esitetyn pohjalta seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Runoilija J.L. Runeberg (ruotsi)
Suomentaja Paavo Cajander (suomi)
Säveltäjä Fredrik Pacius (nuotit/sävellys)
Sirviön huudot (huuto/suunnittelu)
Huutajat (cd) (huuto)
Kuulijat Kääntämisentutkimuksen päivillä 2007 (auditiivisuus)

Runebergin runo toimii tekstinä, johon lisäksi kuuluvat Cajanderin suomennos ja
Paciuksen sävellys. Maamme-laulun vastaanottajia ovat Runebergin ja Cajanderin
tekstien lukijat sekä laulun laulajat ja sen kuuntelijat. Sirviön johdolla esitetyn
tekstin vastaanottajiin kuuluvat lukijoiden lisäksi tekstin esittäjät/tulkit sekä
kuuntelijat. Käsitykseni mukaan teksti syntyy silloin, kun sitä luetaan ja
kuunnellaan. Esitettävässä teoksessa on jokin merkitys, ja Huutajat pyrkivät
omalla huudollaan tuomaan lisää uusia merkityksiä.

4

Kääntämistä ja musiikkia

Kuten edellä on käynyt ilmi, Steiner (1976: 423) pohtii kielen ja musiikin välistä
interaktiota. Hän toteaa kuitenkin tällaisen keskustelun vaikeudeksi sen, että
adekvaatti sanasto puuttuu. Verbaalisella merkkijärjestelmällä on musiikin tavoin
koodi, ja molemmilla on kielioppi ja syntaksi sekä laaja valikoima kansallisia ja
yksilöllisiä tyylilajeja. Molemmilla on lisäksi oma historiansa, ja ne voivat
laajemmassa merkityksessään välittää inhimillisiä tunteita ja artikuloida
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mielenilmauksia. (Steiner 1976: 423.) Kääntäjän ja säveltäjän työtä Steiner vertaa
toisiinsa ja toteaa niillä olevan paljon yhteistä, kuten seuraavasta käy ilmi:
The text of critical intelligence, of psychological responsiveness to which the
composer submits himself when choosing and setting his lyric, is at all points
concordant with that of the translator. /--/ The means of the composer’s
disposal-key, register, tempo, rhythm, instrumentation, mode – correspond to
the stylistic options open to the translator. The basic tensions are closely
analogous. (Steiner 1976: 416)
Steiner kysyy myös, onko säveltäjä siirtäessään runoa musiikkiin lukenut tämän
runon tarkkaan. Mitä sanoja, fraaseja tai prosodisia yksiköitä hän on halunnut
korostaa instrumenttien tai ihmisäänen avulla? Steinerin mukaan säveltäjä voi
myös monissa tapauksissa tehdä vääriä valintoja, samoin kuin kääntäjä voi oman
halunsa mukaan lisätä tai poistaa jotain. (Steiner 1976: 416−417.) Musiikin ja
kääntämisen välillä hän näkee siis useita selkeitä analogioita, ja hänen mukaansa
jopa tekstin sanat säilyttävät identiteettinsä myös musiikissa:
When a text is set into music the words keep their identity though inside a
new formal aggregate. When the composer uses a translation, the change
effected on the original verbal signs is that of translation proper. (Steiner
1976: 424)
Gorlée sen sijaan katsoo verbaalisen tekstin olevan musiikille alisteinen, ja se on
harvoin tarkoitettu elämään itsenäistä elämää. Poikkeuksia hän tosin mainitsee, ja
hänen esimerkkiensä joukossa on muun muassa Goethen lied-laulu Erlkönig
(Gorlée 1997: 237). Huutajien Maamme-laulu on tekstien (Runeberg ja
Cajander), musiikin (Pacius), huudon (Sirviö ja Huutajat) ja kuulijoiden
yhteisvaikutuksesta saanut lopullisen muotonsa eli oman tulkintansa. Sirviö on
pyrkinyt Huutajien esityksessä tiivistämään Maamme-laulun sanoman. Huutajien
esittämät tekstit ovat useimmiten alkuperäisiä lyhyempiä, monesti radikaalisti
lyhyempiä. Mikäli likimääräisyyttä pidetään suomentaja Leevi Lehdon tapaan
runon kääntäjän aseena (ks. Lehto 2005: 187), Sirviön voi katsoa käyttäneen tätä
asetta. Lyhennetty teksti uusine merkityksineen on eräänlainen käännös, josta
käytän termiä referoiva käännös. Tällöin alkuteksti on se, josta on lähdetty
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liikkeelle ja jota on prosessin aikana muokattu. Huutajien esiintyminen ja sen
ulkoiset merkit kuuluvat tähän käännökseen samalla tavalla kuin kirja ja sen
kannet kuuluvat yhteen.
Runon näkeminen kokonaisuutena on sen sanoman kannalta tärkeää. Lotman
lähestyy runoa kahdesta näkökulmasta. Jollain luonnollisella kielellä olevana
tekstinä runo koostuu erillisistä merkeistä (sanoista), jotka on yhdistetty tämän
kyseisen kielen tiettyä tasoa koskevien syntagmaattisten sääntöjen avulla, kun se
taas poeettisena tekstinä muodostaa yhden ainoan merkin, jolla on yksi ainoa
integroitu merkitys (Lotman 1974: 150). Huutajien esityksiä voi pitää tällaisena
merkkinä, olipa kyse sitten taide- tai kansanrunosta. Taiderunouteen kuuluu Matti
Kuusen mukaan yhtä lailla myös kansarunous, sillä kummallakin on runoilijansa
(Kuusi 1985: 45). Runebergin ja Cajanderin sanoihin huudettu Maamme-laulu on
taiderunoutta. Huutajien esityksillä on näin ollen runoilija ja säveltäjä. Huutajien
esitystä voisi verrata myös heksametrirunouteen, jossa sanat on valittu tietyn
tarkan kaavan mukaisesti. Heksametri, sankarirunouden ja suurten eeposten
runomitta, on luotu esittämään sankarillista kerrontaa. Huutajien huudoissa olisi
näin ollen kyse ”kaavoitetusta” runoudesta.

5

Huutajien/”kääntäjien” kuoro ja sen
vastaanottajat

Edellä olen määritellyt Huutajien esitykset referoiduiksi käännöksiksi, jotka
esitetään huutamalla. Huutajien kuoro on ulkoisine esiintymisineen osa
käännösprosessia, johon edellä olevan mukaisesti kuuluvat myös vastaanottajat.
Toimintansa Oulussa vuonna 1987 aloittanutta kuoroa on johtanut Petri Sirviö
lähes sen koko ajan. Johtajana on toiminut myös Jyrki Raatikainen. Myös osa
laulajista on ollut mukana kuoron koko olemassaolon ajan. Sirviö paitsi johtaa
kuoroa myös valitsee ja säveltää esitettävät teokset. Teoksiin on merkitty tekijät
siten, että Sirviön nimi on ensimmäisenä, esimerkiksi ”Sirviö/J.L. Runeberg”.
Mieskuoron 10-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistussa levykansiossa Sirviö
esittelee englanniksi kuoron huutamista seuraavasti:
The men didn’t have any further starting point: neither musical frustrations, a
political programme, an aesthetic trend, nor opinions concerning
postmodernism in arctic areas. But already the first choir rehearsal proved
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that a shouting men’s choir would have expressive power in all these senses.
(Mieskuoro HUUTAJAT 1997, cd-levy)
Kansallislauluissa kuoro noudattaa kyseisen laulun kieltä. Ruotsin kansallislaulu
Du gamla, du fria (Sirviö/R. Dybeck) huudetaan täten ruotsiksi. Maamme-laulun
(Sirviö/J.L. Runeberg) esitys on lyhyt suomenkielinen ja kestää ainoastaan 25
sekuntia. Siinä ajassa huudetaan olennainen. Kuulijalta edellytetään valppautta,
että hän ehtii kuulla olennaisen. Laulussa Taivas on sininen ja valkoinen kuoro
huutaa aluksi täh-täh-täh-täh ja kutoo kielellisiä merkkejä käyttäen tähtitaivaan
kuulijan eteen. (Käräjäoja 30.3.2006.) Tässä Sirviö ja kuoro ovat huudon avulla
korostaneet tiettyjä sanoja (vrt. Steiner 1976: 416−417).
Miesääniä kuoroon kuuluu kaikkiaan neljä: tenori, tenoribaritoni,
bassobaritoni ja basso. Sirviö säveltää tältä pohjalta kuoron esittämät teokset,
mutta varsinaista partituuria ei ole. Kuulijoille tarjoillaan miesäänten ohella
tehosteina megafonia ja trifonia, joka on kolmihaarainen ilmanvaihtoputkesta
rakennettu alppitorvi. Nämä torvet on nyttemmin lahjoitettu Oulun taidemuseon
kokoelmiin. Esimerkkinä kuoron herkimmistä tulkinnoista on Aleksis Kiven
Sydämeni laulu (”Sirviö/A. Kivi”), jonka Eeron vaimo Seunalan Anna laulaa
Seitsemässä veljeksessä. (Käräjäoja 30.3.2006.)
Huutajat esiintyvät perinteisestä poikkeavalla tavalla. He ovat pukeutuneita
mustiin pukuihin, valkoiseen paitaan ja mustaan kravattiin. Näin katsojat ja
kuulijat sen näkevät. Kravatit kuitenkin poikkeavat tavanomaisesta siinä, että ne
on leikattu kravatin muotoon auton sisäkumista. (Ks. http://www.ouka.fi.) Myös
esitettävät kappaleet ovat perinteisiä, vaikka niiden esitystapa ei noudata
perinteitä. Perinteisiä ja ei-perinteisiä piirteitä Huutajien esityksissä ovat ainakin
seuraavat:
Taulukko. Perinteiset ja ei-perinteiset piirteet Huutajien esityksissä

Perinteinen

Ei-perinteinen

Musta puku, valkoinen paita

Kumikravatti

Perinteisiä kappaleita (esim. Maamme)

Uusi esitystapa (huutaminen)

Laulujen sanat (lähes) säilytetty

Yksittäisten sanojen painotukset
Ei säveltä
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Huutajien pukeutuminen noudattaa pääosin konservatiivisuutta, mutta tärkeä
poikkeama tästä on yhden merkin muuntuminen. Musta kravatti, joka kuuluu
itsestään selvästi mustaan pukuun, poikkeaa materiaaliltaan karkeasti
traditionaalisesta. Kauempaa katsottuna se kuitenkin näyttää kuulijoista
perinteiseltä. Perinteisen ja perinteistä poikkeavan pukeutumisen ja huudettujen
laulutekstien summa tekee kuoron esityksistä multimediaalisia tapahtumia (vrt.
Kress & van Leeuwen 2001: 1). Kuoron kuulijoilleen huutamissa ja
”kääntämissä” teoksissa on uutta. Niissä on sanottu olevan ”monimutkainen,
rytmikäs rakenne ja primitiivistä voimaa” (http://www.ouka.fi).

6

Yhteenveto

Artikkelissani olen laajentanut kääntämisen konseptiota käsittämään paitsi
kielelliset näkökohdat myös esitystavan ulkoisine merkkeineen. Tällä tavoin olen
halunnut nähdä kääntämisen ja käännökset visuaalisina ja auditiivisina
kokonaisuuksina, jolloin myös vastaanottajat ovat mukana tapahtumassa.
Huutajien esitykset on tarkoitettu kuultaviksi ja katsottaviksi. Näitä esityksiä olen
tässä yhteydessä pitänyt referoivina käännöksinä, jotka eivät sisällä kaikkea
alkutekstissä olevaa ja jotka voivat tuoda jotain uutta.
Musta puku antaa kuorolle ja sen esityksille merkityksiä. Kansallislauluja
esitettäessä musta puku on konservatiivisuuden merkki ja tehostaa samalla
kansallisuutta, kun taas huutaminen vie ajatuksia pois konservatiivisuudesta.
Astumalla lavalle kurinalaisesti hyvässä järjestyksessä mustiin pukuihin
pukeutuneena kuoro noudattaa perinteisiä odotuksia, mutta uusi esitystapa
poikkeaa perinteisestä. Vanhasta tutusta laulusta kuoronjohtaja on valinnut
keskeisimmän osan. Uuden eli huudon ja vanhan eli mustan puvun yhteistyö on
antanut kuorolle jatkuvuutta ja pitänyt sitä kysyttynä esiintyjänä maailmalla. Näin
kuoro välittää referoimiaan käännöksiä huudettuina kuulijoilleen.
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Die Übersetzung als produktiver Text
Gerhard Schmitt

Der normale Übersetzungsprozess beginnt, nachdem der Übersetzer den zu
übersetzenden Text gelesen und sich die entsprechenden Wörterbücher zu Recht
gestellt hat. Er wird sich bemühen, möglichst nahe am Text zu übersetzen, das
eine oder andere Wort im Wörterbuch nachschlagen und in Zweifelsfällen die
darin vorgeschlagenen Angaben per Google überprüfen. Dem folgt eine
abschließende kritische Lektüre, die sich vor allem auf die Flüssigkeit des
Ausdrucks richtet. In der Regel ist damit der gängige Übersetzungsprozess
treffend skizziert. Ein Vorgang, der vor allem bei der Übersetzung von Sachtexten
so abläuft und durchaus zu brauchbaren Ergebnissen führen kann.
Der aufmerksame Leser dieser Übersetzung wird über die eine oder andere
Übersetzung eines Wortes den Kopf schütteln, um sich dann seinem mehr oder
weniger bewusst formuliertem Urteil über die Übersetzung zu überlassen. Das
kritische Verfassen und Bewerten einer Übersetzung scheint sich, wenn diese
Skizze nicht grob übertreibt, auf den Umgang mit der Lexik zu beschränken. Wir
haben es hier mit einer Engführung der Übersetzungsproblematik auf eine
fundamentalistische Wortschatzarbeit zu tun, die durch Ansätze bestärkt wurde,
die sich auf das schlichte Konstruieren von Äquivalenzkategorien beschränkten,
in die jeweils einzelne Wörter einsortiert werden konnten, um so zu beweisen,
dass es in einer Sprache viele, in der anderen wenige Wörter für Schnee, Sand u.ä.
gäbe. Sprachmelodie und -rhythmus, ästhetische Komposition, das Arrangement
von textualen Leerstellen u. a. m., vor allem die jeweilige Leserperspektive
blieben unreflektiert.
Es liegt auf der Hand, dass dieser fast ausschließlich reproduktiv exekutierte
Prozess die Möglichkeiten der Übersetzung literarischer (Prosa oder Lyrik) Texte
stark einschränkt. Der Übersetzer schafft sich, von ihm selbst unbemerkt, mit
seiner Engfassung des Textes eine vordergründige Autorität des Originals, auf die
er in seinem Übersetzungsprozess nur reproduktiv reagieren kann und so das
Vorurteil, die Übersetzung sei sui generis immer ein reproduktiver Text – und
damit auch von minderer ästhetischer Qualität – zu bestätigen scheint. Gadamer
geht soweit, dies als das „Elend des Übersetzens“ (Gadamer 1993 (Band 2): 197)
zu bezeichnen.
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Denn daran liegt das ganze Elend des Übersetzens, dass die Einheit der
Meinung, die ein Satz hat, sich durch die bloße Zuordnung von Satzgliedern
zu den entsprechenden Satzgliedern der anderen Sprache nicht treffen läßt
und dass so diese grässlichen Gebilde zustande kommen, die uns im
allgemeinen in übersetzten Büchern zugemutet werden – Buchstaben ohne
Geist. Was dort fehlt und allein Sprache ausmacht, ist, dass ein Wort das
andere gibt, ein jedes Wort von dem andern Wort sozusagen herbeigerufen
wird und seinerseits selber den Fortgang des Redens weiter offen hält. Ein
übersetzter Satz, wenn er nicht von einem Meister der Übersetzungskunst so
gründlich verwandelt ist, dass man ihm nicht mehr anmerkt, wie ein anderer
lebendiger Satz dahinter war, ist wie eine Landkarte im Vergleich zu der
Landschaft selber. (Ebd.)
Diese „grässlichen Gebilde“ entstehen also durch einen Mangel an Geist, der den
Übersetzungsprozess zu einer unreflektierten Mechanik werden lässt, die sich
tatsächlich in der unsensiblen Reproduktion von Wortäquivalenten und
Satzgliedern erschöpft. Sicher haben diese Verfahren auch ihren Sinn und Wert –
aber vor allem als Vorarbeit in einer Rohversion, stehen bleiben dürfen sie auf
diesem Niveau nicht.
In meinem Versuch, das gesamte Spektrum der Übersetzung ästhetisch und
poethologisch zu umreißen, um die genuin produktiven Möglichkeiten des
Übersetzers zu betonen, muss zunächst auf den Charakter des literarischen Textes
eingegangen werden. Als Text verfügt er über eine ästhetische Gewebestruktur,
die den Leser und dessen Fähigkeiten, einen Text für sich zu konkretisieren
(Ingarden 1975: 47) mit einschließt. Mit anderen Worten: Bei der Übersetzung
eines Textes muss immer auch der Leser bzw. dessen Leseerlebnis eingeschlossen
und mit übersetzt sein. Tatsächlich geschieht das auch – aber meistens nur en
passant. Obwohl in letzter Zeit gerne in Überschriften wissenschaftlicher
Publikationen erwähnt, werden die hermeneutischen Möglichkeiten für eine
poethologisch reflektierte, bewusste Übersetzung der Leserperspektive auf dieser
Grundlage nur selten realisiert.
Was bedeutet es nun für den Übersetzungsprozess, dass es sich um einen
literarischen Text handelt? Der Unterschied wird deutlich, wenn wir zunächst die
pragmatische Funktion eines Sachtextes beschreiben: Ein Sachtext lebt aus seiner
Beziehung auf seine außertextuelle Referenz. Wenn ich jemanden bitte, die Tür zu
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schließen, wird er dieser Bitte nachkommen – und damit ist dieser kurze Text
erloschen (vgl. Valéry 1966: 214). Niemand wird die verbale Form dieser
Aufforderung noch nach Jahren memorieren, nur weil sie ästhetisch so geglückt
formuliert war. Anders verhält es sich mit einem literarischen Text. Die
Referenzen über die Textgrenzen hinaus sind deutlich schwächer und sie dienen
nur als Spiegelfläche, um den ästhetischen Impuls wieder in den Text
zurückkehren zu lassen. So entfalten die Verse „Noch einmal schauert leise / Und
schweiget dann der Wind“ ihre volle ästhetische Wirkung in Theodor Storms
Gedicht Meeresstrand – und ist eben nicht mit der Ansage der Groβwetterlage in
Schleswig-Holstein zu verwechseln. Während die Aussage des Sachtextes also in
der Übereinstimmung mit der Sache bzw. dem Vollzug des sachbezogenen
Auftrags erlischt, kann die literarische Formulierung, eine bleibende ästhetische
Gültigkeit vorausgesetzt, über Jahrtausende leben. Aus einer anderen Perspektive
gesehen, kann gesagt werden, der Sachtext will etwas und erlischt, wenn dieser
Wille realisiert wurde und der literarische Text ist etwas, das je nach Qualität
dieses Textes einen bleibenden ästhetischen Wert darstellt.
Wenn wir nun noch den rezeptionsästhetischen Fakt berücksichtigen, dass
jeder Text ein fingiertes Konstrukt aus bestimmten und offenen Angaben ist, so
erhalten wir damit eine weitere Unterscheidung zwischen Sachtext und
literarischem Text: Die Realisation der Textwirklichkeit vollzieht sich beim
Sachtext über den Leserbezug zu den bestimmten Angaben. Eine Deutungsvielfalt
kann bei einer Gesetzesvorlage oder einer Gebrauchsanweisung nicht angestrebt
sein. Ein literarischer Text dagegen erhält seine ästhetische Vitalität gerade im
Konkretisieren der offenen Angaben durch den Leser. Paul Kussmaul ist
unbedingt zuzustimmen, wenn er die Aufgabe des Übersetzers darin sieht, „das
Unbestimmte, Offene, Polyvalente im Originaltext für die Deutungserfahrung der
Leser der Übersetzung zu bewahren“ (Kussmaul 1994: 226). Damit ist übersetzte
„Dichtung […] nicht nur Wiedergabe fremder Äußerung, sondern fruchtbare
Weiterführung“ (ebd.).
Wir können nun die Aufgabe des Übersetzers eines literarischen Textes in
aller Klarheit umreißen: Zunächst muss er auch die offenen Angaben (die sog.
Leerstellen) im Text so organisieren und formatieren, dass ein durch Zeit und
Sprachkultur distanzierter Leser sein eigenes an der Textintention orientiertes
Leseerlebnis herstellen kann. Dazu gehört dann auch, dass er in einer
schöpferischen Art und Weise die bestimmten Angaben an dem Leitmotiv dieses
Leseerlebnisses überträgt, wie an der unten aufgeführten Gedichtübersetzung
gezeigt werden wird.
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Diese Ausführungen zum besonderen Charakter des literarischen Textes und
dessen Übersetzung lassen erkennen, dass eine allein auf das Wortmaterial
orientierte Übertragung die Reichweite der zu treffenden schöpferischen
Entscheidungen nicht spiegeln kann und dass, darüber hinaus, die
Charakterisierung der Textsorte Übersetzung als nur reproduktive weniger der
Natur der Übersetzung als vielmehr der hermeneutischen Gedankenlosigkeit der
Übersetzer bzw. einiger Übersetzerwissenschaftler entspricht, die den
hermeneutischen Interpretationsvorgang, aus dem sich jede Übersetzung heraus
aufbaut, unterschlägt. Wie bizarr diese Engführung ist, wird schlagartig klar,
wenn wir uns Franco Biancos (Bianco 2000: 51f.) treffende Bemerkung vor
Augen halten, nach der (seit Schleiermacher) „die Interpretation […] als die
wichtigste Modalität der […] Erschließung der Welterfahrung“ betrachtet wird.
Würde sich menschliches Weltverstehen, also auch die Kommunikation zwischen
den Menschen untereinander nur als mechanisches Reproduzieren abwickeln, so
wäre damit kein kultureller Blumentopf zu gewinnen, weil immer nur
wiederholend reproduziert werden würde, was ein Anderer gerade gesagt hat.
Als eine weitere Konsequenz aus diesem zu eng gefassten Verständnis heraus
erhält der Originaltext eine Autorität, die ihm so nicht zu kommt und die er sich
von den eigentlichen textkonstituierenden Faktoren – Autor, Übersetzer, Leser –
erschleicht. Es soll dabei nicht verschwiegen werden, dass diese Autorität des
Originals vor allem in der Geschichte der deutschen Übersetzung eine lange
Tradition hat. In seiner Rede Zum brüderlichen Andenken Wielands hatte Goethe
sich anlässlich des Todes von Chr. M. Wieland noch viel offener über die
Möglichkeiten der Übersetzung geäußert:
Es gibt zwei Übersetzungsmaximen: die eine verlangt, daß der Autor einer
fremden Nation zu uns herüber gebracht werde, dergestalt, daß wir ihn als
den Unsrigen ansehen können; die andere hingegen macht an uns die
Forderung, daß wir uns zu dem Fremden hinüber begeben und uns in seine
Zustände, seine Sprachweise, seine Eigenheiten finden sollen (zit.n. Störig
1969: 35).

Schleiermacher hatte diesen Gedanken aufgegriffen und in der dann berühmt
gewordenen Fassung so geäußert:
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Entweder der Uebersetzer läβt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und
bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läβt den Leser möglichst in Ruhe
und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen (zit.n. Störig 1969: 47).
In der Folgezeit waren es dann die Erfolge der Schleiermacherschen PlatonÜbersetzungen, die als fast reine Interlinearübersetzungen den Leser zu dem Text
bewegten und so die Dominanz der originaltreuen, reproduktiven Übersetzung für
den deutschen Sprachraum festigten. Anders als z.B. in Frankreich, wo die
Autorität der französischen Sprache die Übersetzungen immer so wirken ließen,
als ob sie die eigentlichen Originaltexte wären, wurden in Deutschland nur
Übersetzungen für Kinder freier, also originalferner angelegt.
Wenn die Übersetzung in weiten Teilen der Übersetzungsforschung als
hybride, sich also auf zwei Sprachen, zwei Kulturen, u.U. auf zwei Zeiten und
zwei Autoren gründende Textsorte begriffen wird, so wird in der gegenwärtigen
deutschen literarischen Übersetzungsdiskussion (vgl. Pennone 2007) das
Augenmerk darauf gerichtet werden, wie das zweite Element dieser textualen
Hybridbildung stärker, d.h. produktiver verfasst werden kann. Die notwendigen
Hinweise, sowohl als Richtungsangabe, als auch als konkreter Hinweis, wie sich
in dieser Richtung verhalten werden sollte, finden wir wiederum in der
Hermeneutik. H.G. Gadamer schrieb, allerdings nicht über die übersetzende
Aneignung eines fremdsprachlichen Textes, sondern über die Aneignung eines
zurückliegenden historischen Zeitabschnittes:
Die Zeit ist nicht primär ein Abgrund, der überbrückt werden muss, weil er
trennt und fernhält, sondern sie ist in Wahrheit der tragende Grund des
Geschehens, in dem das gegenwärtige Verstehen wurzelt. […]. In Wahrheit
kommt es darauf an, den Abstand der Zeit als eine positive und produktive
Möglichkeit des Verstehens zu erkennen. (Gadamer 1993 (Band 2): 63)
Zwei Aspekte erscheinen mir in diesem Zitat bemerkenswert: Zum einen wird
hier die Zeit, die zwischen uns und einem historischen Ereignis liegt nicht als
trübendes Wahrnehmungshindernis verstanden, sondern im Gegenteil als ein
auszuschöpfendes Erkenntnispotenzial, und zum anderen erweist sich der
Deutungsprozess des Historikers nicht nur als hybrid, in dem also nur der
Historiker und das zu deutende Geschehen beteiligt sind, sondern als dreigliedrig,
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da sich zwischen die beiden Textkonstituenten Ereignis und Deuter noch der
Zeitabstand schiebt, der im Deutungsprozess nicht übergangen werden kann.
Gadamer setzt dem noch hinzu: „Der Zeitenabstand, der diese Filterung leistet, ist
in einer ständigen Bewegung begriffen, und das ist die produktive Seite, die er für
das Verstehen besitzt“ (Gadamer 1993 (Band 2): 63f.).
Wenn wir das angeführte Gadamer-Zitat auf seine logische Struktur
reduzieren, so erkennen wir diese drei Glieder klar: Da gibt es ein
Erkenntnisobjekt und ein Erkenntnissubjekt und dazwischen liegt als Drittes eine
Distanz, in dem der produktive Modus der Erkenntnis wurzelt. Damit wird es uns
möglich, diese Aussage Gadamers allgemein gültiger zu formulieren und auf
unser Problem der Übersetzung anzuwenden. Es ergibt sich folgende Übertragung
dieses Zitats: Distanz (nun die zwischen Sprachen, Kulturen und Zeiten liegende)
ist nicht nur ein Abgrund, sondern eine produktive Möglichkeit des Verstehens.
Und gerade in dem bewussten Umgang mit diesem Abstand eröffnet sich für den
Übersetzer die Möglichkeit, sich von dem Anpassungsdruck an das Original zu
befreien und eine wirkliche eigene produktive Deutung des vorliegenden Textes
zu formulieren.
Wie ist das zu verstehen, vor allem, wie ist diese Distanz produktiv zu
nützen? Der Übersetzer muss über umfassende und tief gehende Kenntnisse auf
drei Ebenen verfügen:
1.

Er muss über all das notwendige Wissen verfügen, aus dem heraus der
Originaltext entstanden war. Das betrifft die Sprache dieser Kultur und Zeit
im Allgemeinen und die (symbolische!) Sprachverwendung des Dichters im
Besonderen. Er muss die sprachlichen, kommunikativen und LeseGewohnheiten der Leser in dieser Zeit und Kultur kennen und er muss
wissen, welche Themen dieser Zeit und Kultur auf den Nägeln brannten.

2.

Er muss seine eigene Beziehung zu dem zu übersetzenden Text kennen. Was
berührt, was langweilt ihn? Will er ein Nietzsche-Gedicht so übersetzen, dass
die Philosophie des Verfassers darin erkannt werden kann, oder ist er von
einem Motiv oder einer formalen Lösung so fasziniert, dass er keine
Übersetzung, sondern eine Gegenübersetzung (wie etwa Rilke, George,
Celan) schreiben will? Will er also den Dichter des Originals oder seine
eigene Leistung in den Vordergrund stellen.
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3.

Er muss die kulturelle Distanz zwischen den beiden Sprachkulturen kennen.
Er muss sich darüber im Klaren sein, dass seine Bewertung dieser Zeit wie
verschieden geschliffene und gefärbte gläserne Linsen die Wahrnehmung
dieser Texte verziehen muss. Nehmen wir als Beispiel die Lyrik Ezra Pounds,
deren Bewertung heute nicht mehr die Wahrnehmung durch die Perspektive
Mussolini umgehen kann. Andererseits kann nur der bewusste und kritische
Umgang mit dieser Perspektive der künstlerischen Leistung Pounds gerecht
werden.

Diese drei Positionen des Verstehens und deren produktive Vermittlung in einem
hermeneutischen Übersetzungsvorgang lassen sich in einem groben Schema so
darstellen:
Tabelle. Die drei Positionen des Verstehens.
Text 1

die kulturelle, historische

Text 2

sprachliche Distanz

Der Übersetzer muss sich auf diesen drei Positionen kompetent und kritisch
bewegen können. Zusätzlich muss ihm dabei bewusst sein, was gerade ihn als
Übersetzersubjekt mit dem betreffenden Text verbindet.
Im Folgenden soll dieser Ansatz an einem Beispiel durchgeführt werden. Es
geht dabei vor allem um die Beschreibung der kulturellen Distanz zwischen
einem lyrischen Originaltext und seiner Übersetzung und um die Folgen dieser
Distanzanalyse für die produktiven Möglichkeiten des Übersetzers.
Anfang der 1970er Jahre schrieb der deutsche Lyriker Rolf Dieter Brinkmann
(2005: 35) das folgende Gedicht (übersetzt von einer Studentengruppe des Faches
Germanistik an der Universität Oulu):
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Einen jener klassischen

Yksi niistä klassisista

schwarzen Tangos in Köln, Ende des
Monats August, da der Sommer schon

mustista tangoista Oulussa huhtikuun
lopulla, kun talvi on jo

ganz verstaubt ist, kurz nach Laden
Schluss aus der offenen Tür einer

pölyinen, pian kauppojen
sulkemisen jälkeen avoimesta ovesta

dunklen Wirtschaft, die einem
Griechen gehört, hören ist beinahe

hämyisen kapakan, joka kreikkalaiselle
kuuluu, sen kuuleminen on melkein

ein Wunder: für einen Moment eine
Überraschung, für einen Moment

ihme: hetken verran yllättää hetken
verran hengitystä hetken verran

Aufatmen, für einen Moment
eine Pause in dieser Straβe,

taukoa tällä kadulla,
jota kukaan ei rakasta, joka käy

die niemand liebt und atemlos
macht, beim Hindurchgehen. Ich

henkeen, kun sitä kulkee. Kirjoitin
tämän nopeasti ylös, ennen kuin

schrieb das schnell auf, bevor
der Moment in der verfluchten

Se
hetki
kirotussa
tomuisen
lakastuneessa Oulussa taas sammui.

dunstigen Abgestorbenheit
Kölnswieder erlosch.

Die Frage nach den wesentlichen intentionalen Aussagen des Textes, an denen der
Übersetzer keine Änderungen vornehmen darf (vgl. Schmitt 2005: 290), ist leicht
zu beantworten. Brinkmann beschreibt ein Erlebnis, in dessen Verlauf die ganz
oberflächliche Wahrnehmung (einer ordinären Straße) durch einen plötzlichen
ästhetischen Eindruck gesteigert und idealisiert wird. Eigentlich schildert
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Brinkmann hier in metaphorischer Verdichtung die ästhetische Leistung von
Kunst überhaupt. Das ist das eine invariable Element seiner Textaussage.
Das andere ist das inhaltliche Motiv des Tangos, der diese Straßenszene so
magisch überhöht. Dabei fällt unmittelbar auf, dass dieses inhaltliche Motiv
zugleich auch ein formales Leitmotiv ist. Mit dem synkopierten Rhythmus und
dem Metrum im 2/4 Takt hat Brinkmann nicht nur über die Wirkung eines Tangos
geschrieben, sondern hat einen Tango geschrieben. Wir erinnern uns an die oben
vorgenommene Unterscheidung zwischen sachlichen und ästhetischen Texten:
Sein Text will also nicht nur etwas, sondern er ist etwas.
Diese beiden Motive, die die Poetizität – Übereinstimmung von Form und
Inhalt - dieses Gedichts konstituieren, müssen nun in der im Original fixierten
Form übertragen werden. Aber wie sieht es mit den weiteren Werkelementen
dieses Gedichts aus? Diese unterliegen einem anderen hermeneutischen Prinzip:
Jeder Text muss so übertragen werden, dass er einem durch Zeit bzw. kulturellen
Abstand distanzierten Leser ein dem Original möglichst identisches Leseerlebnis
vermitteln kann. Das erhebt nun geradezu den Anspruch nach Variation,
paradoxerweise nach einer Variation des Ausgangstextes, um der Wirkung des
Originals möglichst nahe zu kommen.
Eine erste Variation muss mit der Lokalisierung der Straße vorgenommen
werden. Das Konzept Köln bedeutet für einen finnischen Leser etwas anderes als
für einen deutschen. Während Köln unter den deutschen Großstädten eine mit
einem eher niedrigen ästhetischen Profil darstellt, und darum als Objekt kunstmagischer Veredelung besonders tauglich erscheint, ist Köln für einen finnischen
Leser eine mitteleuropäische, damit exotische Metropole. Das Maß der
ästhetischen Wahrnehmungssteigerung würde nicht erkannt werden, da bei einem
finnischen Leser kein lebendiges Bewusstsein über die Banalität dieser Stadt
vorhanden ist.
Es muss als ein adäquat-ordinärer Ort gefunden werden, der dem finnischen
Leser das magische Maß der ästhetischen Verzauberung in vollem Umfang
eröffnet. Oulu als sechstgrößte Stadt Finnlands, Industriestadt mit mittelmäßigem
kulturellem Profil erfüllt diese Ansprüche des Alltäglichen, wenig Exotischen gut.
Ein anderes Problem ist die Jahreszeit. Im August ist Oulu nicht staubig, eher
schon herbstkalt und von den häufigen Regenschauern glänzend. Staubig ist Oulu
im April (huhtikuu), wenn der noch eisige Frühlingswind, die während des
vergangenen Winters gestreuten Sand- und Schotterreste durch die Straßen
wirbelt. Das Kölnbild des August muss also in das Oulubild des Aprils übertragen
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werden, und aus dem ‚Ende des Monats August’ wird das ‚Ende des Monats
April’.
Schließlich stellt sich noch ein formales Problem: Die acht Strophen des
Originals haben sich in der Übersetzung auf sieben reduziert. Das liegt an der
grammatischen Struktur der agglutinierenden finnischen Sprache, die die
präpositionale Anapher ‚für einen Moment’ des Deutschen aus der vierten und
fünften Strophe zu dem reinen Genitiv ‚hetken verran’ in einer Strophe
zusammenzieht. Ein künstliches Wiederherstellen der Strophenzahl des Originals
ist nicht anzuraten, da entweder zusätzliche Inhalte in den Text einzubringen
gewesen wären oder das Tango-Metrum zerdehnt worden wäre.
Was sich relativ problemlos in das Finnische übertragen ließ, war die Melodie
des Textes, die im Original vor allem von der Opposition der a und o Vokale lebt,
die bereits das Titelwort Tango prägen. Ebenso verhält es sich mit dem von
Brinkmann eingesetzten Enjambement, das hervorragend geeignet ist, den Fluss
des Metrums zum Klingen zu bringen, in dem dann die tangotypischen Synkopen
umso deutlicher zum Ausdruck kommen.
Wie ist nun diese Übersetzung einzuordnen? Wenn es darum gegangen wäre,
das Werk Brinkmanns dem finnischen Publikum nahe zu bringen, dann wäre
dieses sicher nicht der richtige Ansatz gewesen. In diesem Fall hätte man mit
Paratexten – Erläuterungen und Kommentaren – arbeiten müssen, um die
Konzepte ‚Köln’ und ,August, Ende des Sommers’ dem finnischen Leser zu
vermitteln.
Wenn es aber darum geht, das Erlebnis Brinkmanns, eben die Verzauberung
einer trost- und profillosen Umgebung durch einen ästhetischen Eindruck zu
schildern, indem man nicht nur diesen Eindruck zitiert, sondern diesen von dem
Leser unmittelbar nachvollziehen lässt, dann ist diese hermeneutische Form die
einzig adäquate. Denn:
Die Aufgabe des Übersetzers muß daher immer sein, nicht das Gesagte
abzubilden, sondern sich in Richtung des Gesagten, d.h. in seinen Sinn,
einzustellen, um in die Richtung seines eigenen Sagens das zu Sagende
übertragen (Gadamer 1993 (Band 2): 153).
Eine produktive Übersetzung, die den Originaltext mit dem Zielsprachentext
durch die Ergebnisse einer interkulturellen Distanzanalyse vermittelt, ist damit ein
Übersetzungsvorgang, in dessen Verlauf der Übersetzer sich in den
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Gesamtzusammenhang des zu Sagenden stellt, um sich von dem
Anpassungsdruck des Originals zu emanzipieren und gerade so seine eigene
sprachliche Gestaltungskraft ins Spiel bringen kann.
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Yksi runo, kaksi käännöstä
Seppo Lipponen

Tarkoitukseni on vertailla Lorcan runon kahta suomalaista käännöstä ja osoittaa
molempien käännösten ansiot ja puutteet alkutekstiin nähden. Otan huomioon
senkin, että teksti on tarkoitettu myös laulettavaksi. Lähteissä paneudutaan juuri
tähän suosittuun runoon hämmästyttävän vähän. Kirjallisuudesta saamieni
niukkojen tietojen täydentämiseksi otin yhteyttä espanjalaisiin humanistisen
koulutuksen saaneisiin kieltenopettajakollegoihin.
Alkuteksti

A

B

Córdoba.

Córdoba

Córdoba.

Lejana y sola.

Etäällä ja yksin.

Etäällä ja yksin.

Jaca negra, luna grande,

Hepo musta, ja suuri kuu,

Suuri kuu, musta ratsu,

y aceitunas en mi alforja.

Eväslaukussa oliiveita.

laukussani oliiveja.

Aunque sepa los caminos

Tiet vaikka tunnen kyllä,

Vaikka tunnen tiet

yo nunca llegaré a Córdoba. en Córdobaan tule koskaan.

en saavu koskaan Córdobaan.

Por el llano, por el viento,

Läpi tasangon, läpi tuulen,

Halki tasangon, päin tuulta,

jaca negra, luna roja,

hepo musta, punainen kuu.

verikuu, musta ratsu.

La muerte me está mirando

Córdoban torneista katsoo

Córdoban torneista

desde las torres de Córdoba. kuolema minua vastaan.

minua katsoo kuolema.

¡Ay que camino tan largo!

Voi, miten tie on pitkä!

Voi pitkää, pitkää tietä!

¡Ay mi jaca valerosa!

Voi, sinä rohkea ratsu!

Voi urheaa ratsua!

¡Ay que la muerte me espera, Voi, että kuolema vartoo,
antes de llegar a Córdoba!

Córdobaan en ehdi!

Minut korjaa kuolema,
jo ennen kuin saavun
Córdobaan!

Córdoba.

Córdoba.

Córdoba.

Lejana y sola.

Etäällä ja yksin.

Etäällä ja yksin.
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Federico García Lorca: Canción de jinete (Ratsumiehen laulu)
Runon aiheen Federico García Lorca on löytänyt vuonna 1860 kirjatusta
kansanrunosta ja -laulusta, jossa hevonen kuljettaa satulassa jo kuollutta miestä
Córdobaa kohti. Córdoban ja Granadan lähistöllä saalistivat rosvolaumat vielä
1800-luvulla samalla tavalla kuin Nurmijärven rosvot Helsingin tienoilla.
Tappoivatkin matkustavaisia. Lorcan runo on andusialaista cante jondoa tai cante
hondoa, ”syvää laulua.” Aiheestaan huolimatta sitä ei voi tarkastella
yleiseurooppalaisen balladiperinteen pohjalta, koska se on epiikaltaan erilainen
sisältäen runsaasti ulkoeurooppalaisia aineksia sekä runon että musiikin osalta.
Kaksi ensimmäistä säettä on säännönmukaisia, kahdeksantavuisia. Loput kaksi
ovat ”libres”, vapaita, mutta tässä runossa jatketaan samalla tavumäärällä. Runo
on musiikkitekstiä, josta voi miltei kuulla kavioiden rytmin. Cante jondo on
mustalaisten säilyttämää ja rikastuttamaa andalusialaista musiikkia, josta on
löytynyt bysanttilaisen kirkkolaulun teemoja, arabialaisia vaikutteita, Salomonin
temppelin perinnettä ja ennen kaikkea Timur Lenkin liikkeelle ajamien TakaIntian mustalaisten tasavireiset asteikot. Espanja on monien kansojen ja
kulttuurien sulatto noin kolmen vuosituhannen ajalta. Vuonna 1922 järjestivät
Lorca ja säveltäjä Manuel de Falla Granadassa cante jondo -juhlan, jossa Lorca
esitelmöi tästä runo- ja musiikkiperinteestä. Hän oli itse usean ilmaisun taitaja:
runoilija, ohjaaja ja muusikko, joka tunsi maansa musiikin ja pystyi myös
tulkitsemaan vakuuttavasti eurooppalaista pianokirjallisuutta. Espanjan
kansanmusiikin aiheisiin, sävelkieleen ja rytmiikkaan ovat säveltäneet muun
muassa Debussy, Ravel, Rimski-Korsakov ja Glinka.
Córdoba.
Lejana y sola.

Mustalaisten kapakassa kitara tapailee säveltä. Ja sitten alkaa polyrytminen
taputus, sitten tanssi. Taputettaessa on tapana pitää kädet jännitettyinä, kauniisti.
La mano como la paloma – Kädet kuin kyyhkyset. Sola on yksinäinen, myös
surullinen ja orpo. Yksinäisyys on espanjalaisessa kulttuurissa epätavallinen
tilanne. Yksin pysyttelevää ihmistä pidetään sairaana tai hyvin surullisena. Niinpä
yksinäisyydestä on syntynyt taidetta, lauluja ja tansseja, jotka ovat surullisia ja
hitaita ja joita vain naiset tanssivat, soledades, soleares tai soleás. Kaikki nämä
merkitsevät yksinäisyyttä, orpoutta.
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Jaca negra, luna grande. – Musta tamma, suuri kuu.
Jaca, tamma, jonka säkäkorkeus on korkeintaan 1,5 m. Musta, koska se vie
miestä kuolemaan. Miksi tammateema ei ole sytyttänyt kääntäjiä? Siitä on suora
yhteys Lorcan panseksualiteettiin, joksi espanjalaiset mielellään nimittävät hänen
poikkeavuuttaan. Nainen vie, ja miestä viedään. Se oli Lorcan käsitys. Häntä
kasvattivat lapsena isoäiti, äiti, täti ja lastenhoitaja.
Luna, kuu, on Lorcalla aina veren symboli. Miksi juuri kuu? Siinä ja monissa
muissa Lorcan symboleissa näyttää tutkijoilla olevan loputon työmaa.
Aceitunas – oliivit satulalaukussa. On olemassa sanonta llegar a los anises/a
las aceitunas, tulla aniksille tai oliiveille eli tulla aterialle liian myöhään. Jo kauan
sitten oli tapana tarjota anista muodossa tai toisessa juhla-aterian päätteeksi.
Oliiveille tulo on samanlaista myöhästymistä. Tämä ratsumies on tulossa liian
myöhään. Elämän juhla on hänen osaltaan ohi.
Córdoba.
Lejana y sola.

Aunque sepa los caminos – Vaikka tietäisinkin tiet. Subjunktiivi sepa muuttaa
tilanteen epävarmaksi tai todellisuuden vastaiseksi. Persoonapronominia yo
’minä’ käytetään subjektina vain, jos se on korostettu. ”Minä en koskaan saavu
Córdobaan.” Kääntäjä A näyttää havainneen sivumerkityksen lisäämällä sanan
kyllä, B ohittaa sen.
Por el llano, por el viento sisältää toiston, jota espanjalaiset kutsuvat termillä
concadenación (ketjutus). A säilyttää sen, kun taas B rikkoo ja kannustaa tamman
päin tuulta.
Jaca negra, luna roja, A on kääntänyt sanatarkasti punainen kuu. B:n verikuu
selittää liikaa ja vesittää alussa mainitun kuun verisymboliikan. Tuskinpa Lorca
olisi pitänyt tällaisesta koulumestaroinnista.
Alkuteksti

A

B

La muerte me está mirando

Córdoban torneista katsoo

Córdoban torneista

desde las torres de Córdoba. kuolema minua vastaan.

minua katsoo kuolema.
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A pyrkii säilyttämään rytmin, jolloin runo sopisi laulettuna esitettäväksi. B:n
käännös on ytimekäs, mutta ei noudata alkutekstin rytmiä.
Ay voi laulettaessa venyä pitkäksi valittavaksi falsettihuudoksi: Aiiiiiiii!
Alkutekstin kolmella säkeellä on anaforinen alku: ¡Ay que…! A noudattaa
tyylikeinoa uskollisesti, mutta B hylkää kolmannen säkeen anaforan ja antaa
ratsumiehen kuolla säkeistön jännitteen kannalta tarpeettoman aikaisin.
A

B

Voi, että kuolema vartoo,

Minut korjaa kuolema,

Córdobaan en ehdi!

jo ennen kuin saavun Córdobaan

Córdoba.
Lejana y sola.
Laulu loppuu kitara vaikenee.
Lienee aika paljastaa kääntäjät. A on monista kielistä runoutta kääntänyt runoilija
Aale Tynni, B on Lorcan milteipä monopolisoinut Matti Rossi. Rossin käännös on
monessa kohdassa ytimekästä ja nasevaa, Tynnin käännös taas säilyttää runon
rytmiikan paremmin, jos otetaan huomioon, että runo on tarkoitettu myös cante
jondo -lauluksi. Riippuu siitä, mihin pyritään. Tynnin käännös on laulullisempi.
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Semiotiska textningsstrategier i multimodala
samspel – TV-programmet Strömsö som
semiotiskt rum
Pirjo Kukkonen

1

Multimodala samspel och semiotiska system

I min presentation vill jag visa hur det multimodala samspelet sker i en
multimedial texttyp där verbala, auditiva, visuella, temporala och spatiala
aspekter skapar betydelse samtidigt. Inger Sahlin (2001: 132–178, se Figur 3 s.
169) presenterar i sin utförliga doktorsavhandling Tal och undertexter i textade
svenska tv-program en belysande översikt av olika typer av verbal och icke-verbal
information som kan förmedlas i TV, dvs. det verbalas roll i den multimodala
kommunikationssituationen (s. 170–178). Det är frågan om intersemiotisk
översättning, ett sätt att översätta som Roman Jakobson ([1959] 1998: 148)
presenterat för det faktum att betydelse som skapats inom en modalitet (t.ex. den
visuella) kan översättas till en annan modalitet (t.ex. den skrivna) eller vice versa.
Käll- och målspråk innehåller en mängd semiotiska (dvs. tecken och
teckensystem) modaliteter i samspel (se Taylor 2004: 153). Enligt Stöckl (2004:
9) kan multimodality avse följande: ”communicative artefacts and processes
which combine various sign systems (modes) and whose production and reception
calls upon the communicators to semantically and formally interrelate all sign
repertoires present”. Inom den sociosemiotiska teorin (se t.ex. Halliday &
Matthiessen 2004) har en ny grammatik skapats, den visuella grammatiken (se
Kress & van Leeuwen 2001; 2006) där språk, bilder och andra uttrycksformer
(”modes”), dvs. verbala och visuella kommunikationsformer ses som modaliteter.
Människans kommunikation och texter är på ett eller annat sätt multimodala
fenomen där språk samverkar med visuella tecken för att skapa helhet,
sammanhang och struktur så som Holmberg & Karlsson (2006: 201–202)
konstaterar.1 Modalitet förknippas därför starkt med människans sinnen och
1
Centrala termer är mode ‘kommunikationssätt’ = “The medium selected for language activity;
essentially the choice between speech and writing but such distinctions as monologue, dialogue are
also seen as variables of mode”, field ‘verksamhet’ = variation in language according to the use to
which it is put in various professional and social settings, e.g. scientific discourse, legal discourse”;
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varseblivning varför man ofta talar om audiella och visuella modaliteter
(Sonesson 1992: 289).
Språk och översättning är en social och kulturell praktik som innebär att vi
skapar betydelse och kommunicerar i dagens mångdimensionella textvärld där det
ingår förutom verbala också en mängd visuella och auditiva meningsskapande
element. Semiotiken omfattar alla former av hur betydelse skapas och utvecklas
på basis av fenomen som är kodade som tecken, dvs. ett tecken skapas när en
struktur relateras till och samverkar med en annan struktur (se Dines Johansen &
Larsen 1994: 9). Men inte enbart det visuella utan också andra ”modes”,
uttrycksformer och kanaler där olika kanaler synkroniseras: det auditiva talspråket
(tal blir skrift, undertextning), ljud (tal, musik, ljudeffekter) och det visuella,
bilden och undertextningen t.ex. i TV och film. En dylik integrerad och dynamisk
kommunikativ helhet är ett semiotiskt rum och bildar en utgångspunkt för
beskrivning av multimodal textualitet (om de visuella elementens semiotik, se
Karlsson 2002: 27, 92–114; se också Karlsson & Ledin 2000: 15–59). Ett
semiotiskt rum kan samtidigt bestå av det lingvistiska (språklig information:
fonem, morfem, ord, satser, meningar, texter, talsekvenser), det auditiva (tal,
musik, ljudeffekter), det spatiala och det temporala (tv, film, undertexter,
webbtexter), det gestbaserade (kroppsspråk, gester, mimik) och det visuella
kommunikationssättet, som bygger på synsinnet (bilder, färger, rörelse).
På grund av detta är TV- och filmöversättning, som hör till audiovisuell och
multimedial översättning,2 en angelägen genre att utforska som en kultur- och
sociosemiotisk kommunikativ helhet, ett semiotiskt rum. Den aktuella
multimediala texttypen är en specifik genre av undertextning och översättning
med bild, ljudeffekter, musik, tal och text som bildar en semiotisk synkroniserad
(se om termen multisemiotic discourse)3 helhet i en multimedial
tenor ‘relation’ “The relation between addresser and addressee, as reflected in use of language (e.g.
level of formality, relative distance).” (Hatim & Mason 1990: 48–49, 51, 55–56, 241, 242, 243.) Kress
& van Leeuwen (2001: 1–23) beskriver termen multimodality som ”in which common semiotic
principles operate in and across different modes” (a.a.: 2). En kontrastiv terminologi svenska–
engelska–danska–norska inom funktionell grammatik ges i Holmberg & Karlsson (2006: 210–218),
om kommunikationssätt, textuell kontext, mode, måde, mediering, se Holmberg & Karlsson (2006: 19
fn 8, 213).
2
Om audiovisuell översättning, se termen audio-medial texttyp, se Reiss (1971: 34) och multi-medial
texttyp, se Reiss & Vermeer (1984: 211). Se Gambier & Gottlieb (2001: viii–xx) om termerna
multimedia, multimodal dimension, audiovisual translation, multimedia translation. Snell-Hornby
(2006: 84–90) diskuterar texttyper som multimediala, (audiovisella), multimodala, multisemiotiska
och audiomediala texttyper.
3
I svenskan används multimedier el. multimedia, i sms. multimedie- ’system av flera integrerade
informationsmedier såsom skrift, tal och bild’ (SAOL 13 2006: 590).
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översättningsprocess med det mediala kravet på tidsbegränsning (undertextningen
ska synas 3–6 sek. i rutan) och platsbegränsningen (undertextningen ska rymmas i
ett textblock på högst två rader som omfattar ca 30–35 tecken inkl. mellanslag per
rad).4

2

Intersemiotisk översättning

Även om översättning i grund och botten är språklig verksamhet, hör den
egentligen till semiotiken, en disciplin där man studerar teckensystem, hur tecken
utvecklas och hur tecken beter sig, konstaterar Susan Bassnett ([1980] 1995: 31)
redan år 1980 med referenser till Terence Hawkes Structuralism and Semiotics
från år 1977:
The first step towards an examination of the processes of translation must be
to accept that although translation has a central core of linguistic activity, it
belongs most properly to semiotics, the science that studies signs systems or
structures, sign processes and sign functions (Bassnett [1980] 1995: 13).
Min analys av tv- och filmöversättning bygger på semiotikens, närmare bestämt
på kultur- och sociosemiotikens syn på språk, kultur och kommunikation, dvs. att
språket är det centrala i att bygga upp semiosis, ”the act of signification”. I
översättning som process och produkt uppfattar jag översättning som en
grundläggande heuristisk problemlösningsprocess (den kognitiva aspekten) där
förståelse skapas och budskap överförs. I fråga om tv- och filmöversättning
återskapas och överförs (jfr den danska termen omsættning som uttrycker väl
processen i fråga) det mest relevanta budskapet i tal i källspråket/källkulturen till
ett relevant budskap i målspråket/målkulturen. Det texttypsspecifika i
undertextningsöversättning är att budskapets form och innehåll följer de ovan
4

Exempelvis Vertanen (1999: 8–31) ger praktisk information om tv-översättarens arbete och
strategier. Kukkonen (1995a; 1995b; 1996) har diskuterat relevansbegreppet i TV- och
filmöversättning. Koljonen (1998) tillämpar i sin licentiatavhandling TV-textning: Konsten att
komprimera olika komprimerings- och utelämningstyper med utgångspunkt bl.a. i Gottliebs (1994) tvoch filmöversättningsstrategier. Om syntaktiska, semantiska och pragmatiska översättningsstrategier,
se Ingo (1999: 32–53). Sahlin (2001) diskuterar tal och undertexter i textade svenska tv-program. En
ny lärobok om av-översättning är Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen
(2007) (toim.) R. Oittinen & T. Tuominen.
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nämnda temporala och spatiala restriktionerna. Sålunda är relevansbegreppet det
centrala begreppet i översättningsgenren audiovisuell översättning, dvs.
multimedial översättning (se Kukkonen 1995a; 1995b; 1996; Sahlin 2001).
I sin artikel On Linguistic Aspects of Translation (i sv. övers. Lingvistiska
aspekter på översättning, 1998) från år 1959 presenterar Jakobson tre sätt att
översätta: ”We distinguish three ways of interpreting a verbal sign: it may be
translated into other signs of the same language, into another language, or into
another, nonverbal system of symbols”. Dessa “kinds of translation” är:
1.

2.

3.

Inomspråklig översättning eller omformulering är en tolkning av verbala
tecken där man använder andra tecken i samma språk (Jakobson [1959] 1998:
148).
Mellanspråklig översättning eller egentlig översättning är en tolkning av
verbala tecken där man använder ett annat språk (Jakobson [1959] 1998:
148).
Intersemiotisk eller översättning eller transmutation är en tolkning av verbala
tecken där man använder tecken från icke-verbala teckensystem (Jakobson
[1959] 1998: 148).

Jakobsons tre sätt att översätta har tillämpats på olika översättningsanalyser, inte
minst på analys av den aktuella genren i synnerhet då det gäller att översätta
mellan olika teckensystem, dvs. inte enbart mellan det verbala och det ickeverbala teckensystemet utan med tillägget – också vice versa. Teckensystemet
talspråk kan översättas till teckenspråket skriftspråk (modalbyte) eller till det
icke-verbala teckenspråket för döva och för personer med nedsatt hörsel (jfr
taktila teckensystem). Likaså kan teckensystemet skriftspråk översättas till det
verbala teckenspråket talspråk (t.ex. scenspråk, filmdialog, sångtexter) men också
till icke-verbala teckensystem som dans, stumfilm och mimik. Vidare kan ett
teckensystem som en roman eller en novell bli ett verbalt och icke-verbalt
teckensystem skådespel på scen eller i en film, likaså kan arkitektens bilder och
ritningar blir hus och byggnader – exemplen på olika modalitetsbyten, dvs.
samspel mellan olika semiotiska system, är många. Om Jakobsons tre sätt att
översätta konstaterar Snell-Hornby (2006: 21) följande:
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What is striking with this model is however that it goes further than the
traditional systems and sees translation from a semiotic viewpoint as a
transfer of signs, as an interpretation of signs by means of other signs
(particularly in the sense going back to Charles S. Peirce). – – What is
significant for Translation Studies, as assessed from today’s perspective, is
however that he goes beyond language in the verbal sense and does not look
merely across languages. His distinction between interlingual “translation
proper” and intralingual translation (already familiar in summary, paraphrase,
explanation or definition) is now for example fundamental in TV subtitling
for the deaf and hard hearing, wheras intersemiotic translation is an integral
element in multimedial and multimodal transfer, whether software
localization or translation for stage and screen. (Snell-Hornby 2006: 21)
Inom semiotiken sker alltså teckenprocesser, dvs. översättning som semiosis inom
och mellan olika teckensystem inom hela antroposfären, biosfären och
semiosfären (se Petrilli 2003 (ed.)), dvs. tecken ersätts med andra tecken, tecken
blir nya tecken – i semiosis återskapas och överförs tecken till nya teckensystem.
För den audiovisuella översättningens eller den multimediala översättningens del
handlar det alltså om att olika modala teckensystem (tal, ljud, musik)
synkroniseras med ett nytt teckensystem, en ny text i form av en skriven undertext
som är additiv, ett tillägg till de övriga teckensystemen. Dessa samtliga texter som
teckensystem kommunicerar samtidigt och skapar betydelse. Det sker en
semiotisering (se Lotman 1990b: 150–151; Huttunen 1999: 126) från tal till text
men därtill ska bilden och ljudeffekterna stöda både talet och den skriftliga texten.

3

Texter i kultur- och sociosemiotiska system

Den audiovisuella översättningen har blivit föremål vetenskapliga studier i
synnerhet sedan 1980-talet. Det finns ett antal undersökningar (se t.ex.
doktorsavhandlingarna Gottlieb 1994; Sahlin 2001; Schröter 2005; Pedersen
2007) där olika tv- och filmöversättningsstrategier har tillämpats på olika
multimediala texttyper (översättning, versionering, dubbning, voice over, textning
textningsöversättning etc.). Exempelvis Gottlieb (1994: 75, 294) diskuterar den
audiovisuella översättningens specifika karaktär, t.ex. komprimering och
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utelämning av olika slag.5 Typiska attribut för undertextningen i den multimediala
översättningen är att texttypen är polysemiotisk, additiv, och synkron (se Gottlieb
1994: 21, 61–64). I och med att undertextningen är en modalitet som är ett tillägg
behöver inte nödvändigtvis allt som sägs översättas. En typisk strategi är att den
avsedda funktionen med samma semantiska, konnotativa och stilistiska effekt
uttrycks i komprimerad form på så sätt att det propositionella innehållet i en
utsaga från ett teckensystem, ett semiotiskt system översätts och återskapas i ett
annat teckensystem i en multimedial och multimodal texttyp (texter med flera
kanaler samtidigt närvarande, texter där ljud, musik, bild och skriftlig text är
synkront närvarande) i en sociokulturell verklighet. Hatim och Mason skriver i
boken Discourse and the Translator (1990) om den semiotiska dimensionen, ”the
semiotic dimension” på följande sätt:

But once all texts are seen as evidence of a communicative transaction
taking place within a social framework, the way is open to a view of
translating which is not restricted to a particular field – religious, literary,
scientific – but which can include such diverse activities as film subtitling
and dubbing, simultaneous interpreting, cartoon translating, abstracting and
summarizing, etc. – – translating as a communicative process which takes
place within a social context – – the notion of translation as communicative
discourse – –. (Hatim & Mason 1990: 2–3)

Samtidigt sker alltså en intra- och interlingval men också en intersemiotisk
översättningsprocess (se Jakobson [1959] 1987; 1998), dvs. en process som
beaktar olika semiotiska systems närvaro och därigenom möjliggör det som
Lotman ([1984] 2005: 205–229; 1990b: 150–151) talar om, nämligen en
semiotisering, en översättning som leder till en gemensam information och en
gemensam referensram som underlättar kommunikationen i en flerspråkig värld.
Översättning är en social verksamhet där översättaren agerar i specifika sociala
sammanhang med olika aktörer. Därför blir översättning av en multimedial
texttyp en relevant fråga inom kultur- och sociosemiotiken samt översättningens
sociologi som har mycket gemensamt: den kulturella kontexten (fokus på värden
5

Se också Gottlieb (1992; 1994; 2004); Gambier & Gottlieb (ed.) (2001); Sahlin (2001); Schröter
(2005).
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och värderingar, idéer, ideologier, traditioner etc.), den sociologiska kontexten
(fokus på människor, översättare, tolkar, deras gruppbeteende, deras institutioner
etc.) och den kognitiva kontexten (fokus på mentala processer, problemlösning
etc., se Chesterman 2006: 11). Detta ingår i den semiosfär (det semiotiska
rummets dialogiska och dynamiska karaktär) och den gräns (där
meningsskapande sker) som Lotman definierat i sin kultur- och sociosemiotik.
I Lotmans (2005: 205–229) kultur- och sociosemiotik inom Tartu–Moskvaskolan är begreppen text, semiosfär och gräns centrala. Det spatiala begreppet
semiosfär definierar han som ”the semiotic space necessary for the existence and
functioning of languages”, ett analogt begrepp till biosphere (a.a.: 206–208).
Lotmans spatiala modell med semiosfär tar fasta på språket i verkligheten –
utanför semiosfären, ”the space of culture”, finns inte någon form av
kommunikation eller språk. Det är hela det semiotiska rummet i kulturen, ”the
whole semiotic space of the culture” i fråga, som är heterogen, ständigt
föränderlig men samtidigt ”unified” som utgör den semiosfär där betydelser
skapas, där tecken och teckensystem används och produceras och där nya texter
blir till. (Se Lotman 1990a: 123–129, 140.) Lotmans semiotiska rum, begreppet
semiosfär (Lotman 2005: 205–208; se Huttunen 1999: 143–145) är en ständig
plats för interaktion mellan det egna–det främmande, det andra (the Otherness).
Betydelse manifesteras på gränsen mellan dessa, dvs. det främmande översätts,
semiotiseras till kulturens ifråga språk och därmed blir det nya och det
främmande begripligt (se Huttunen 1999: 152–154). Samhället och kulturen är de
stora texterna (jfr t.ex. översättning som social och kulturell praktik) där alla slags
texter och texthierarkier existerar – både muntliga och skriftliga (multimediala
och multimodala). Texter har olika funktioner. Vi använder och producerar olika
tecken i olika teckensystem och därmed skapar vi i dem betydelser och
signifikans, dvs. i en dynamisk semiosis, betydelseaktualiseringsprocess där olika
slags tecken inom ett teckensystem eller i dialog med andra teckensystem skapar
innebörd i kommunikationen. Inom semiotiken utforskas inte enbart konkreta
tecken utan över huvud taget all kommunikation som sker med tecken och hur
betydelse manifesteras genom dem som teckenprocesser. Syftet med avöversättning, multimedial översättning, textning och versionering av olika slag är
att underlätta en två- och flerspråkig kultur och kommunikation där språk och
kultur är i ständig dialog sinsemellan.6
6

Se diskussionen om film-, tv- och videoöversättning i olika länder: ”source-languages countries”,
“dubbing countries”, “voice-over countries” och “subtitling countries” (Gottlieb [1998] 2004: 244).
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Kultursemiotik är en disciplin där man utforskar interaktionen mellan
strukturellt olika semiotiska system, det oregelbundna i semiosfären, det
semiotiska rummet, nödvändigheten av det kulturellt och semiotiskt polyfona
(Lotman 1990b: 150–155). Det centrala i Lotmans kultursemiotik är att fokusera
på hur olika teckensystem fungerar i en kultur. Kulturen är en värld av texter:
texter är kultur–icke-kultur, signifikanta–icke-signifikanta i en kultur. Men med
semiotisering, dvs. med en semiotisk översättning (se Huttunen 1999: 126), blir
det främmande till en del av det egna. En texts agerande i en kultur är textens
funktioner i en kultur: att förmedla betydelser, att skapa nya betydelser, nya texter
som lagrar information, dvs. bär på kulturens minne (se Lotman 1990: 151;
Huttunen 1999: 121, 137–139).
En kultursemiotisk synvinkel på audiovisuell eller multimedial översättning
är därför en motiverad utgångspunkt eftersom texter är specifika för en kultur
eller en kommunikationssituation, de bär på betydelser, de förmedlar betydelser
och de skapar nya betydelser (Huttunen 1999: 169). Med semiosfär avser Lotman
(1990b: 151–155) en pågående dialog, dialog i kulturen, en aktiv interaktion där
kontakten med det andra, den främmande kulturen garanterar uppkomsten av nya
texter och nya språk. Kulturen är till sin natur ett polyfont och oregelbundet
semiotiskt rum, som byggs upp av semiosfärer och bildar nya semiosfärer.
Edward Sapir (1956: 69) konstaterar redan att språket avspeglar den sociala
verkligheten, en tanke som återfinns i Lotmans kultur- och sociosemiotik.
Semiotiken är en (inter)disciplin där man utforskar hur betydelse manifesteras i
och mellan olika teckensystem (t.ex. intersemiotic translation, se Jakobson [1959]
1987; 1998; Torop 2003: 271–282). All mänsklig kommunikation kan därför
enligt Lotman (1977: 9) studeras som språk med sina regler, sitt ordförråd och sin
grammatik: ”like all semiotic systems, [art and culture] are constructed on the
model of language”. För Lotman är tecken inom olika konstformer och inom
olika områden av den mänskliga verksamheten såsom ord som kombineras
sinsemellan med olika regler (Lotman 1990b: 151–155). Tecknet är en materiell
ersättning för föremål, företeelser och begrepp i ett samfunds utbyte av
information. Tecknets förmåga är att förverkliga funktionen att ersätta något, stå i
stället för något. Ord ersätter saken, föremålet och begreppet. Den semantiska
relationen definierar tecknets innebörd. Tecknen är inte lösgjorda företeelser utan
de bildar ordnade syntaktiska, semantiska och pragmatiska system (om tecknets
syntaktiska, semantiska och pragmatiska egenskaper, se Morris 1971). Utöver den
semantiska ordningen i språket finns den syntaktiska (kombinatoriska regler,
normer, satser, syntagm etc.) och den pragmatiska ordningen, dvs. hur tecken
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används i olika situationer, texter och kontexter. Lotman ser alltså begreppet språk
i en vid betydelse, dvs. att det täcker alla kommunikativa system i ett
språksamfund. (Lotman 1990b: 151.) Språket intar således en central
utgångspunkt både för Lotman och för Bakhtin (1986).
I en kultur- och sociosemiotik är det de olika texterna i texten (samhället,
kulturen) som bildar semiosfären, det semiotiska rummet där betydelse, semiosis,
aktualiseras. System finns på olika nivåer. De språkliga och kognitiva
textningsstrategierna utgör grunden för analys av audiovisuell översättning som
interaktion (teckensystem 1, dvs. realia: det kognitiva, informativa, emotiva,
språkliga, inkl. terminologisk exakthet). En central aspekt är frågan om vad som
är språkligt relevant att överföra och återskapa i den aktuella multimodala
kontexten med flera polysystem samtidigt (se polysemiotisk form, se Gottlieb
1994: 44, 49, 62, 64). Men därtill kommer andra semiotiska system som är i
interaktion med det första, nämligen det multimodala och multimediala
(teckensystem 2, dvs. det visuella, det auditiva, det rytmiska inkl. para- och
extralingvistiska element, intonation, prosodi etc.). Det kultur- och sociobundna
teckensystemet, dvs. att varje audiovisuell situation mellan minst två språk bygger
på språk, kultur och ideologi (teckensystem 3, dvs. språk- och kulturspecifika
aspekter, olika talares världsbild, normsystem och ideologier). Dessa semiotiska
system är i ständig dialog sinsemellan i semiosis i av-översättarens aktivitet på
olika nivåer av kulturen och samhället, dvs. i semiosfären, vilket gör all
översättning till en intellektuell utmaning, inte minst TV- och filmöversättning där
det är nödvändigt att arbeta med centrala strategier om relevans och redundans.
Semiotikens roll är därför central då multimediala och multimodala texttyper
analyseras och tolkas. Betydelseaktualisering och -manifestering sker då ett
tecken tolkas som ett tecken (se Charles Sanders Peirce teckenteori) och får sin
tillhörighet i en större helhet, ett teckensystem. Betydelseskapande processer sker
ständigt då vi använder och producerar tecken med budskap som skapar förståelse
och självförståelse.
En analys av undertextningens semiosis7, dvs. hur tecken och teckensystem
används och produceras i syfte att skapa betydelser och för situationen relevant
innehåll med betoning på själva processen och hur propositioner förmedlas i de
olika ”modes of translation”, kan diskuteras med utgångspunkt i en semiotisk
analys, en synvinkel som fokuserar på dialogen mellan olika semiotiska system i
7
Se Peirce (CP 1–8; EP 2) och hans semiotiska teori, triadiska teckenteori och begreppet semiosis, se
semiosis och tillämpningar Kukkonen (2007a; 2007b).
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semiosis i det semiotiska rummet, i semiosfärerna. TV-översättaren omformulerar
eller parafraserar det han/hon hör, ’förstår’ och ’tolkar’ själva budskapet
(inomspråklig översättning). Härefter ’tolkar’ och ’översätter’ han/hon detta
budskap till det andra språket (mellanspråklig översättning) i enlighet med de
undertextningsstrategier som hör till hantering av den multimediala texttypen.
Den intersemiotiska fasen innebär att alla relevanta tecken och teckensystem
mellan olika teckensystem synkroniseras: tal, ljudeffekter, musik, bild och text
samspelar i bildrutan eller i en filmsekvens. Audiovisuell, dvs. multimedial
(betonar
mediet)
och
multimodal
(betonar
kommunikationssätten)
kommunikation inom översättning är kommunikation mellan olika kulturer –
betydelse, semiosis skapas genom intralingval (inom ett semiotiskt system) och
interlingval (mellan två verbala semiotiska system) översättning, men också
genom intersemiotisk översättning (mellan olika semiotiska system, se Jakobson
[1959] 1987; 1988; Torop 2003: 271–282). Undertextningsöversättning är inte
enbart språklig verksamhet, utan i den ingår också andra semiotiska system som
manifesterar betydelser och budskap. Den intersemiotiska översättningen omfattar
således en dialog mellan flera semiotiska system samtidigt. Detta gäller också
multimedial översättning.

4

Relevans- och redundansstrategier

Eftersom jag analyserar multimodala samspel, samverkan och samexistens (se
”multimodal interplays”, Lehtonen 2003: 109–120; Sonesson 2003: 225–226)
mellan verbala, auditiva och visuella kommunikationssätt (”modes”) som styrs av
temporala och spatiala restriktioner, utgår jag från semiotiken som teoretisk
referensram och metod i analysen av semiotiska strategier i det aktuella
semiotiska rummet.8 I analysen av FST5:s TV-program Strömsö (17.9.2006)
8

Semiotiken är en allmän kommunikationslära och disciplinen om alla tecken och teckensystem som
bär på betydelse och budskap, dvs. vilka de är, hur de används och produceras i syfte att skapa
betydelse, mening och signifikans. Semiotiken är en tvärvetenskaplig disciplin som möjliggör ett
studium av alla meningsskapande tecken och teckensystem – verbala, visuella, auditiva, temporala och
spatiala – samtidigt i ett och samma semiotiska rum. Medan semiotiken eller semiologin är läran om
språkliga och icke-språkliga teckensystem (se t.ex. Termlexikon i språkvetenskap 2007: 146–147), är
semantiken snävare, dvs. läran om ords och uttrycks betydelse. Båda discipliner handlar om hur
betydelse skapas, men semiotiken beaktar alltså dels samtliga teckensystem som kommunicerar ett
budskap eller en innebörd, dels det tvärvetenskapliga i och med att det i semiotiken samtidigt finns
inherent olika multimodala samspel och kommunikationssätt, dvs. att olika tecken som hör till olika
teckensystem (multimodala system) skapar betydelse i och mellan dessa samtidigt (se Peirce, CP 1–8;
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diskuterar jag några centrala teoretiska och metodologiska utgångspunkter inom
multimedial översättning med olika multimodala val som jag kallar semiotiska
översättningsstrategier. Dessa består av verbala strategier (syntaktiska,
semantiska och pragmatiska företeelser i tal och skrift, dvs. relationen tal–skrift
då en förändring sker i modaliteten, modalitetsbyte), auditiva strategier
(autentiskt talspråk, ljud- och musikeffekter, dvs. relationen ljud och röst–skrift,
undertextningen är en additiv text, ett tillägg) och visuella strategier (det mediala
kommunikationssättets specifika multimodala drag: relationen bild och rörelse–
skrift). Dessa är meningsskapande element i den multimediala texttypen TVprogrammet Strömsö (2002–), ett program för fritid och tidsfördriv "som vill
inspirera till kreativ fritid: man lagar mat, bygger i verkstan, pysslar och sysslar i
hobbyrummet, i trädgården, i skärgården och på sommarstugan"
(www.yle.fi/stromso).9 Mitt syfte är att analysera svenska språkhandlingar för
vardagens sysslor, dvs. hur tal blir finska (översatta) undertexter, dvs. skriven text
så att de återger den relevanta innebörden (relevans har med kognition, kohesion
och koherens att göra, se Grice 1975; Sperber & Wilson 1986; Gutt 1991;
Kukkonen 1995a; 1995b; 1996) i det autentiska talet men också i hela det
semiotiska rummet där kommunikationen skapas. Talet återges i komprimerad
form så att talarens intentioner och det propositionella innehållet kommer till
uttryck i undertextningen, i tv-rutans textblock på två rader.10 Den kognitiva
kontexten har fokus på mentala processer och problemlösning (se Chesterman
2006: 11) vilket styr valet av verbala kommunikationssätt i textningen, som stöds
av det visuella och det auditiva multimodala kommunikationssättet samt krav på
tid och rum i textblocket på två rader (undertextningen), dvs. den spatiala
strategin och den temporala strategin: ca 30–35 tecken/rad som syns 2–3 sek./rad
(varierar enligt språk och kultur). Dessa två för den multimediala texttypen
specifika restriktioner kallar jag den multimediala restriktionen, som i sin tur
påverkar relevans- och redundansstrategin. Den audiovisuella översättaren har
EP 2; Lotman 1977; 1990a; 1990b; 2005; Dines Johansen & Larsen 1994; Nöth 1995; Tarasti 2000;
2004).
9
Tv-programmet är uppkallat efter namnet på den plats, den villa där programmet görs. Villan är
byggd år 1852 och fungerade i ca 100 år som sommarbostad för en köpmansfamilj från Vasa. Strömsö
ligger vid havet ca 10 km norr om Vasa centrum i stadsdelen Västervik, Vasa stads friluftsområde
med park, badstrand och Västerviks småbåtshamn. Sedan sommaren 2002 har tv-program på Strömsö
gjorts. (www.yle.fi)
10
Semiotiska analyser av olika multimediala och multimodala texttyper så som TV- och
filmöversättning och vokal översättning (sångöversättning) ingår i mina projekt Multimodality in
Translation – Multimodalitet och multimedialitet i översättning (2000 –) och Semiotik och
översättning, Semiotics of Translation (2000–).
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samtidigt många roller: att se, att lyssna, att läsa och att förstå samt att återskapa
en multimodal text. Laine och Säämänen (1992: 7–9) talar om av-översättaren
som ”kirjainsäästäjä” ’bokstavsspararen’ vars huvudsakliga uppgift emellertid
inte är att komprimera så mycket som möjligt i en textning utan att få med så
mycket som möjligt av språk, bild och ljud.
Texter med flera integrerade kanaler samtidigt närvarande är per definition
semiotiska, eftersom semiotiken är disciplinen om olika tecken och teckensystem
som skapar betydelse, mening och signifikans i och mellan dem. I semiosis ”the
act of signification” (se Peirce terminologi), ’betydelseaktualiseringsprocessen’,
har och förmedlar tecknet, budskapet, teckensystemet betydelse. Det är frågan om
hur vi använder tecken, skapar och producerar betydelse till betydelsefulla,
meningsfulla helheter i olika teckensystem. Ett tecken är ett tecken då det har
tolkats som ett tecken, dvs. tecknet har aktualiserat, manifesterat någon betydelse,
någon tolkning (Peirce). Karakteristiskt för dagens textvärld är att den utgörs av
s.k. multimediala och multimodala texter av olika slag med flera integrerade
informationsmedier samtidigt närvarande. Det är svårt att i dag peka ut en text
som enbart skulle representera monomodalitet, dvs. en enda kanal (se Lehtonen
2002: 45–60; 2002: 48). På grund av vår ytterst komplexa textvärld, texten som
ett möte mellan olika betydelseskapande enheter, dvs. som ett semiotiskt rum, har
såväl språkvetenskaplig textforskning och kommunikationsforskning allt mer
börjat tillämpa semiotikens tvärvetenskapliga och interdisciplinära syn på hur
multimediala och multimodala texter kan analyseras, förklaras och förstås.
Lehtonen (2003: 118–119) efterlyser en allomfattande semiotisk metod som
kunde beskriva ”multimodal interplays”, dvs. samspelet mellan auditiva, visuella
och multimodala texter av olika slag – och förstås det verbala:
Multimodality as a new transdisciplinary research field has become visible on
studies of, for example, multimedia, the visual forms of culture, media
convergence and cross-media products. In these and other fields there is a
growing interest in sense modalities, symbolic modes and media forms and
their differences and similarities. What we need, then, is a unified and
unifying semiotics. (Lehtonen 2003: 118–119; min kursivering)
Den moderna semiotiken har utvecklats från Peirce och de Saussure till 1960talets lingvistiska revolution till det postmoderna studiet av texter till dagens
moderna syn på hur vi använder tecken, producerar tecken, skapar tecken och
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teckensystem, dvs. skapar semiosis av olika tecken som i sig är
betydelseskapande. Därför har semiotiken redan länge haft en ”unifying
semiotics” – dagens semiotik har olika metodologier för analys av mycket
komplexa tecken och teckensystem (se Petrilli (ed.) 2003).11 Det som är relevant
att studera ur en semiotisk synvinkel är att beskriva, tolka och förstå i den aktuella
genren audiovisuell översättning, multimedial översättning vad som egentligen
sker när olika former ”modes” som ord, bild och ljud existerar samtidigt, när de
används synkront och integrerat och därtill då ett modalitetsbyte sker, dvs. från tal
till översatt undertext (jfr Lehtonen 2002: 49–56). Hur preciserar och modaliseras
budskapet i ett och samma semiotiska rum? I dagens värld av olika texttyper
existerar och samverkar olika former ”modes” samtidigt så som olika
sinnesmodaliteter och perceptionskanaler (Lehtonen 2002: 45–60; 2003: 109–
120; se Sonesson 1992: 11–22; 2003: 225–58): de symboliska formerna
kommunikation: tal, skrift, ord, bilder, musik etc. och de mediala formerna: press,
radio, film, television, internet etc.
En av H. P. Grices (1975: 41–58) maximer är maximen om relevans, dvs. ”be
relevant”. I audiovisuell översättning beaktas implicita betydelseenheter ur de
kommunikationssätt som samtidigt finns i det semiotiska rummet, dvs. bilden,
ljudeffekter och det talade språket stöder den additiva textningen, som därför kan
stöda sig på den information som ges i de övriga kanalerna som utgör ostensiv
kommunikation (se Sperber & Wilson 1986: 158), dvs. utpekande (t.ex. om
ordbetydelser). Det kan vara frågan om en sak som visas i bilden, en person som
använder deiktiska uttryck och textningen som inte behöver upprepa ordet i fråga.
Undertextning är en skriven, additiv, synkron (ljud, bild och text samspelar) och
flyktig texttyp som enligt Gottlieb (2004: 245–246) är en polysemiotisk texttyp
(Semiotic composition: ”multiplicity of channels”) där minst två av flera
parallella informationskanaler (text, tal, ljud och bild) används för att överföra ett
meddelande, ett budskap.12 Därtill är plats- och tidsbegränsningen (3–6 sek./2
rader, ca 30–35 tecken inkl. mellanslag) det som utmärker genren audiovisuell
översättning. Snell-Hornby (2006: 84–90) diskuterar terminologin kring

11

Inom semiotiken har t.ex. olika modaliteter som modifierar, beskriver och förklarar relationen till
verkligheten och varat (se Greimas 1983), t.ex. att vara (être) som ett tillstånd, dvs. existentiella
aspekter på tillvaron och närvaron (varat, sinnestämning, känslor, attityder), dels som en aktivitet, en
handling, ett skeende, en rörelse att göra (faire), dvs. att något är i rörelse. Se också Karlsson (2002:
92–114, fn 95) om modus och modalitet.
12
Se Titford (1982) och termen constrained translation; Bartrina & Espasa (2005: 83–84).
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”translating multimodal texts” genom att presentera följande terminologi för fyra
slags texter som bygger på andra element än verbala:
multimedial texts, i.e. ”audiovisual” (material for film, television, sub/surtitling)
multimodal texts, ”different modes of verbal and nonverbal expression (stage
translation, sight and sound, drama, opera, etc.; actability/performability,
speakability; singability)
multisemiotic texts (different graphic sign systems, verbal and non-verbal
(e.g. comics, advertisements; screen translation, subtitling, dubbing =
”constrained translation”)
audiomedial texts (texts written to be spoken, e.g. political speeches,
academic papers; rhetoric and speakability) (Snell-Hornby 2006: 84–90).

Multimedial översättning är så som Snell-Hornby (2006: 90) konstaterar ett
komplext system: ”Translations for stage and screen are highly complex activities
for which only trained experts should be employed, and as multi-facetted
manifestations of a cultural transfer both within and beyond language, they will
remain a vital issue of the interdiscipline of Translation Studies.” TV- och
filmöversättning är ett samspel mellan olika modaliteter och språk i kontakt –
språk i samspel där det mest relevanta i kommunikationen förmedlas. I ett tvåoch flerspråkigt land som Finland där textning och undertextning är de vanligaste
formerna av av-översättning är det speciellt viktigt att undersöka språk i kontakt i
fråga om de språk som vi textar från och till: svenskan som källspråk, finskan
som målspråk och vice versa. Översättnings- eller interlingval textning (se Sahlin
2001: 84) är ur språk- och översättningsvetenskaplig synvinkel en angelägen
problematik att studera eftersom den mediala restriktionen styr undertextningens
form och innehåll (tids- och platsbegränsningskravet). Det är ju frågan om att
följa översättarens semantisk-kognitiva textproduktionsprocess mellan två språk
och kulturer i syfte att återskapa ett relevant budskap (ofta i reducerad form) så
exakt men fritt som möjligt men så att innebörden och budskapet blir en
pragmatiskt gångbar, koherent och acceptabel text i målspråket (relevans- och
redundansstrategien). Ur relevansbegreppets synvinkel är frågan: Vad sker då
flyktigt tal blir synkron text på två rader? En text kan därtill innehålla språk-, tids60

och kulturbunden information som ska synkroniseras som undertextning (se t.ex.
Kukkonen 1995a, 1995b, 1996 om den tids- och kulturbundna filmen
Rovaniemen markkinoilla (1951) som blir två tidsbundna svenska undertextningar
(1951; 1993).

5

Modalitetsbyte från tal till undertextning

Det aktuella FST5-programmet Strömsö (2002–) kan ha olika språkliga register
från dialekter till standardspråk, undertextning mellan svenska och finska i
samma program, med specialspråk och terminologier (teknolekter, minilekter
inom olika hantverk etc.) som ofta kräver utrymme i beskrivningen av
arbetsprocesser. Relevans- och redundansstrategin kräver språklig kreativitet av
översättaren så att det mesta ryms in på två textrader. Det är just i dessa
översättningsstrategier som av-översättarens syntaktiska, semantiska och
pragmatiska, med andra ord semiotiska val och lösningar kommer till uttryck (de
verbala, dvs. de syntaktiska, semantiska och pragmatiska strategierna arbetar
samtidigt). Språkliga och översättningsvetenskapliga metoder som bygger på
relevans som utgångspunkt (se Kukkonen 1993a; 1993b; 1996; se Sahlin 2001:
682–702) kan i korthet listas enligt följande.
Översättaren för en ständig dialog mellan precision, dvs. det propositionella
innehållet och adekvathet (fokus på källspråket) vs. acceptabilitet (fokus på
målspråket), dvs. källtexten som består av språk- och kulturbunden information,
bild, ljud, musik och effekter och måltexten där den språk- och kulturbundna
informationen återskapas blir en additiv text som löper synkront och parallellt
med bild, ljud, musik och effekter. TV-tittaren har sedan textning togs i bruk fått
utomordentlig övning i att parallellt och synkront följa flera kanaler
(kommunikationssätt, ”modes”) samtidigt i ett och samma semiotiska rum, dvs.
vara tittare, lyssnare, läsare, och tolkare av multimediala och multimodala texter. I
textning sker egentligen samma processer som vid tolkning (interpreting, oral
translation), dvs. att man vid textningsöversättning urskiljer kärnan i en utsaga,
betydelsen, det propositionella innehållet – med andra ord det som är relevant och
signifikant just för denna utsaga, ofta i komprimerad form. Många tolkar
karakteriserar denna förmåga som en filmisk teknik, dvs. att utsagan ses som en
filmscen som snabbt ska återskapas i målspråket. Detsamma gäller av- och
multimedial översättning: de för informationen relevanta meningsskapande
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enheterna i kontexten i fråga får sin relevanta form för budskapet och förståelsen
och den kommunikativa helheten. Dessa verbala tecken bildar semiosis just för
det aktuella sammanhanget så att budskapet når mottagaren rytmiskt och
kommunikativt i den aktuella multimediala och multimodala kommunikationen.
Relevansmaximen ’Be relevant’ uppfyller sin kommunikativa funktion, dvs. är
funktionell i de olika multimodala samspelen (verbal, auditiv, visuell, spatial,
temporal). Relevansstrategin leder till synteser, dvs. till komprimering (partiell
eller total) – helheten, dvs. bilden och ljudet är avgörande. Likaså är läsbarheten
viktig så som James (1998: 245) konstaterar: ”subtitling is a skill which demands
a great deal of time, effort and meticulous work in order to produce subtitles
which are accurate, credible, easy to assimilate and which flow smoothly”.
Muntligheten är central, dvs. de undertextade talsekvenserna bör låta så som de
var autentiska (se Bartrina & Espasa 2005: 94), dvs. ge en någorlunda illusion av
autentiskt tal och persondifferentiering (även om tal, dialekter, slang etc. varianter
inte kan undertextas som sådana).
Relevans- och redundansstrategin inträder då tal → text, undertextningen
komprimeras eller blir neutralare eftersom de paralingvistiska signalerna, som
avser fonologiska och prosodiska egenskaper och åtföljer talet eller ersätter det är
också meningsskapande (tal och tonläge, intonation, prosodi avslöjar talets olika
modaliteter), och de extralingvistiska signalerna, de utomspråkliga signalerna
(kroppshållning, tystnad, skratt, gråt etc.) stöder och synkroniserar också de
semiosis som helhet. Liljestrand (1983: 185–186, 188–189; 1993: 148)
kategoriserar de paralingvistiska signalerna i två huvudkategorier, i talåtföljande
och talersättande enligt följande:
Paralingvistiska signaler
A) Talåtföljande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Tonhöjd (omfång, intonation)
Tempo, rytm, frasering, pausering
Röststyrka (viskning, tal, rop, skrik)
Tydlighet, hörbarhet, artikulation
Röstbehandling (t.ex. hes/pressad/kvävd röst)
Emotionell röstfärgning (t.ex. ilska, förtjusning)
Störningar (stamning, hostning, avbrott)

B) Talersättande
Hit hör ljud som inte är verbaliserade: harkling, väsning, skratt, smackning osv.
De kan ha vissa av egenskaperna 1–7.
De extralingvistiska signalerna kan indelas alltefter vilken del av kroppen det är
frågan om i kommunikationen, t.ex. 1–3 nedan är huvudets signaler:
Extralingvistiska signaler (kroppsspråk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Blick (riktning, uttryck), tystnad kan räknas hit
Ansiktsuttryck, mimik
Huvudrörelse
Gest (med finger, hand, arm, fot)
Kroppsställning
Placering av kroppen (vända ryggen till)
Sätt att utföra vissa rörelser/handlingar (t.ex. motvillighet, hetsigt)
Icke-kroppsliga signaler (klädsel, frisyr). (Liljestrand 1983: 185–186, 188–
189; 1993: 148.)

De talåtföljande paralingvistiska signalerna stöder den semiotiska
undertextningsstrategin (auditiv strategi) så att den additiva undertexten
samspelar med dessa och gör att utelämningar och komprimeringar kan och bör
göras i undertexten (relevans- och redundansstrategin). De talersättande
paralingvistiska signalerna i den audiovisuella texttypen är ljud som inte är
verbaliserade så som harkling, väsning, skratt, smackning osv. och de kan ha vissa
av egenskaperna hos de talåtföljande signalerna 1–7. De extralingvistiska
signalerna kan indelas alltefter vilken del av kroppen kommunikationen gäller: 1–
3 avser huvudets signaler (visuell strategi). Av-översättaren beaktar således hela
det semiotiska rummets tecken och signaler (modaliteter, semiotiska system) som
stöder den synkrona och additiva undertextningen. De ovanstående signalerna har
således en viktig funktion i att stöda den intersemiotiska kommunikationen i en
tv- och filmtextning.
Relevansstrategin är en semantisk-kognitiv förmåga (om tolkning, se
Vuorikoski 2004: 248, 250; Kukkonen 2007: 23–24) hos av-översättaren att
identifiera den propositionella, den kognitiva och den semantiska substansen i ett
budskap och därefter återskapa det semantiska, det konnotativa och det estetiska
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innehållet i källspråket. Ofta sker strykning och komprimering av det talade
språkets långa uttryck i undertextningsöversättning till nya (kortare och
stringentare) konstruktioner med målspråkets lexikala, syntaktiska och stilistiska
resurser (audiovisuell relevansstrategi), som beaktar det multimediala kravet på
tidsbegränsningen (temporal strategi) och platsbegränsningen (spatial strategi).
Därtill kräver undertextning av realia och utomspråkliga kulturrelaterade uttryck
specifika översättningsstrategier (t.ex. geografi, meteorologi, biologi,
kulturgeografi, historia, samhälle, ekonomi, handel, politik, religion, utbildning,
media, levnadssätt, seder, språk, kultur, kommunikation etc.), något som
Nedergaard-Larsen (1992) och Pedersen (2007) behandlat.
Textningsöversättning kräver såväl bild- och ljussinne som förmåga till
relevant och redundant komprimering. Tv-textningen är dessutom en viktig genre
eftersom tv-texternas språkliga form har en stor påverkan: den svenska och den
finska som används i tv-texterna är mönsterbildande. Därför beaktas
språknormen: stavning, böjning, syntax och fraseologi i enlighet med språk och
stil i varje situationskontext. Men samtidigt ska översättaren också försöka skapa
en illusion av autentiskt tal i undertexterna även om tids- och platsbegränsningen
är de multimediala kraven som styr översättarens språkliga val, lösningar och
strategier. Undertexternas förmåga att uttrycka olika sätt att tala bör också
beaktas, dvs. olika pragmatiska aspekter som hur människor talar, hur de
modifierar sitt tal med olika register, hur de använder pragmatiska partiklar,
svordomar och förstärkande uttryck. Likaså bör språk- och kulturspecifik
information uttryckas på något sätt så som lokalfärg (kultur och social praktik),
känslor, ordlekar och rytm.
Beroende på vilka komponenter vi vill undersöka i olika teckenprocesser kan
semiotiken i enlighet med Morris ([1938] 1971: 17–71) indelas i pragmatik,
semantik och syntax, dvs. med utgångspunkt i de relationer som uppstår i
semiosis:

Pragmatics is that semiotic branch which systematically studies the relations
between signs and sign-users (sender, addressee, recipient).
Semantics is that semiotic branch which studies the coded relations between
signifiers and signifieds (meanings).
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Syntactics is that semiotic branch which studies signifiers, their constituents,
and the relations of signifiers to other signifiers. (Morris ([1938] 1971: 17–
71)

I syfte att beskriva och förstå översättarens val och lösningar i tv-programmet
Strömsö (17.9.2006) exemplifierar jag med några centrala semiotiska strategier ur
programmet, som har sammanlagt 343 undertextningssekvenser (repliksekvenser
på en eller två rader, programlängd 37’30’’ min.). De olika exemplen visar tydligt
den språkliga kreativitet som av-översättaren Tarja Sirén har tillämpat i sin
undertextning.13 Bilden och undertexten är visuella företeelser, ljudeffekter, musik
och tal är auditiva företeelser. Det talade språket och den skrivna undertextningen
är språkliga företeelser där syntaktiska, semantiska och pragmatiska strategier
samspelar vid modalitetsbyte från tal till text. Nedan exemplifierar jag med tre
klipp ur TV-programmet Strömsö (17.9.2006) i syfte att visa det semiotiska
rummets sammansättning (utan den auditiva modaliteten):

Bild 1. Strömsö © FST5, 17.9.2006. Talsekvens 1 och repliksekvens 1.

13

Jag vill rikta ett tack till Tarja Sirén på YLE FST5 som skickat mig de tidskodade textsekvenserna
vilket underlättat min analys av de aktuella textningsstrategierna som multimodala texter.
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Bild 2. Strömsö © FST5, 17.9.2006. Talsekvens 2 och repliksekvens 2.

Bild 3. Strömsö © FST5, 17.9.2006. Talsekvens 3 och repliksekvens 3.

Bilderna 1–3 är från programmets början med tal- och repliksekvenserna 1–3 (se
nedan Tabell 1–3). Bilderna visar den större kontexten och ger exempel på hur de
första undertextningarna placerar sig i bildrutan. I min metod att analysera några
semiotiska strategier ingår sammanfattningsvis följande aspekter:
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Semiotiska strategier i multimodala samspel i en multimedial texttyp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det semiotiska rummet: Relevans- och redundansstrategin – semantiskkognitiva val i intersemiotiska samspel
Språk: Verbala strategier – syntaktiska, semantiska och pragmatiska val
Ljud: Auditiva strategier – talspråk, paralingvistiska signaler, ljudeffekter,
musik
Bild: Visuella strategier – bild, rörelse, extralingvistiska signaler, undertext
Tid: Temporala strategier – den mediala texttypens tidsbegränsning (ca 3
sek./rad)
Plats: Spatiala strategier – den mediala texttypens platsbegränsning (ca 30–
35 tecken/rad).

Nedan visar jag med några exempel (se Tabell 1: 1–22 och 311–315 och Tabell 2:
316–333) hur de olika strategierna arbetar vid modalitetsbyte i relationen tal–
skrift, dvs. då tal blir undertextning (språkspecifik information och
komprimeringar skrivs i kursiv stil, utelämningar i fet stil).
Tabell 1. Modalitetsbyte från tal till undertext: Verbala strategier (syntaktiska,
semantiska och pragmatiska val.
Strömsö, FST5, söndagen den 17.9.2006, längd 37’30” min. kl. 17.05–17.45, sammanlagt 343 taloch repliksekvenser
Finsk undertextning: Tarja Sirén 14.9.2006; sändtid 17.9.2006
MJ: Matias Jungar
SS-W: Susanna Ström-Wilkinson
JM: Jim Björni
Utskrift av talsekvenserna: Pirjo Kukkonen
Talsekvenser, Strömsö, 17.9.2006

Repliker, textsekvenser
Finsk undertextning Tarja Sirén 17.9.2006

[BILD, VINJETT, STRÖMSÖ,

[BILD, VINJETT, STRÖMSÖ,

SIGNATURMELODIN]

SIGNATURMELODIN]

[TEMA: ROSKISPROJEKTET]

[ROSKISPROJEKTI]

1: MJ: har ni

1: Onko teillä

vari med om projekt som man börjar på me

kokemusta hankkeista, -

2: MJ: men som aldri blir

2: jotka eivät koskaan

riktigt blir färdiga?

täysin valmistu?

3: MJ: såna har vi faktiskt också här på

3: Meilläkin on sellaisia.

Strömsö och ett av dem är vårt roskishus

Yksi niistä on roskiskatoksemme.

4: SS-W: det byggdes i vintras stommen blev

4: Viime talvena rakennettiin runko
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klar och vi foga ihop den på ort och ställe

ja asennettiin se paikoilleen.

5: SS-W: men sen dess har det stått stilla

5: Siihen se jäi.

6: SS-W: och visst blev det ett nätt litet hus

6: Tulihan siitä sievä pikkutalo,

men med ganska snälla former

mutta se näyttää kovin kesyltä.

7: MJ: men Jim hade betydligt mera vidlyftiga

7: Tänään toteutetaan

planer som vi ska förverkliga idag

Jimin lennokkaampia ideoita.

8: MJ: hjälp får vi av Elisabeth hon har varit i

8: Elisabeth oli valmistamassa sitä varten

Purmo å tillverka en svart smörja

mustaa mönjää, -

9: MJ: som vi ska få användning för

9: jolle meillä on käyttöä.

10: MJ: vi har haft öppet hus på Strömsö och

10: Strömsössä oli avoimet ovet.

lite stämningar från den dagen blir det också

Luvassa on päivän tunnelmia.

11: SS-W: och mat ska vi också ha idag

11: Ruokaa keitellään tänäänkin.

12: SS-W: vår kryddträdgård den tycks

12: Yrttitarhamme antaa

nämligen ge hur stor skörd som helst

vaikka kuinka suuren sadon.

13: SS-W: så krydda några goda höstsoppor

13: Näillä maustetaan

med det här hmm

hyviä syyskeittoja

14: MJ: nå, Jim projekt piffa upp mitt roskishus

14: Hanke on

[SKRATT]

"Piristä roskiskatostani".

15: MJ: va går dehär ut på? –

15: Mikä on ideana? –Kokeiluun

JB: det är ju ett passligt litet projekt att

sopii hyvin näin pieni hanke.

experimentera me
16: JB: ja här får man verkligen bjud till å

16: Tässä saa panna parastaan.

- MJ: ja har förstått att det ska bli lite extra

- Suunnittelet lisäkoristeita.

dekorationer
17: JB: jo ja e inte rikit nöjd

17: En ole ihan tyytyväinen.

det här är ännu lite runt å snällt

Tämä on tylsän pyöreä ja kiltti.

18: JB: sen kommer det lite två drakar

18: Lisätään kansallisromanttiset

nationalromantiska drakar

lohikäärmeet.

19: JB: […] munnen öppen

19: Niillä on suut auki.

och sen får taket en pärtpäls

Tämä saa myös päreturkin.

20: MJ: okey det här blir alltså inte ett normalt

20: Tästä ei tule tavallinen

roskishus som göms undan

roskiskatos, jota piilotellaan.

21: JB: nej, nej, nej det rikit skriker: här är jag:

21: Tämä oikein huutaa:

roskishuset!

"Minä tässä, roskiskatos!"

22: JB: precis! som en liten staty nästan MJ:

22: Siitä tulee melkein patsas.

hm ja det blir bra
[– –]

[– –]

[TEMA: ROSKIS]

[ROSKIS]

311: MJ: hördu va va det första din din första

311: Mikä oli ensireaktiosi,

reaktion när du såg detdär

kun näit tämän?

312: SS-W: ja att de här med avfallshantering

312: Jätteenkäsittely on totinen asia.

det är en allvarlig sak
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313: SS-W: det är ingenting att ta lätt på

313: Sitä ei oteta kevyesti.

- lekfullt men [lekfullt]

- Minusta se on leikkisä.

MJ: Ja tycker det här ä ganska lekfullt
314: SS-W: lekfullt, men

314: Niin, mutta...

fjälligt kanske MJ: fjälligt

Suomuinen se ehkä on.

315: SS-W: fjälligt? – pärtorna

315: Suomuinen? - Päreet

liknar fiskfjäll

näyttävät kalansuomuilta.

MJ: jo
[– –]

[– –]

Sekvenserna (1) och (3) är typiska exempel på syntaktiska komprimeringar
(verbal strategi). Samtidigt har översättaren beaktat den semantisk-kognitiva
strategin (relevans- och redundanstrategin), dvs. innebörden kommer väl till
uttryck i en komprimerad form (redundansstrategin) – det naturliga talets
mångordiga uttryck komprimeras till två ord ((1) kursiverat) i den finska
textningen (temporal och spatial strategi). Samtidigt har av-översättaren beaktat
det semiotiska rummets olika betydelseskapande element: bilden, musiken,
programledarna som talar och visar vad som ska göras (audiovisuell strategi), den
intersemiotiska redundansen tillåter detta. I undertextningsöversättning stryks ofta
formord som i (2), (5), (6), (7) (10) och (11). För det autentiska talspråket typiska
fyllnadsord och namn kan utelämnas som i (14) nå Jim, (15) ju, (16) ja, (17) jo,
(20) okey och alltså, (21) nej, nej, nej, (22) precis!, eftersom de kan höras och har
därmed talåtföljande pragmatisk funktion (audiovisuell strategi). Här sker också
intersemiotisk redundans. Likaså har paralingvistiska talåtföljande signaler som
(13) det här hmm och (22) hm ja det blir bra samma pragmatiska funktion.
Modifierande uttryck kan utelämnas som i (10) lite och också, likaså (12) tycks
nämligen. Upprepningar som är typiska för det naturliga talspråket (18) är
onödiga att upprepa i undertextningen (strykning). I talsekvens (19) finns det
typiska elliptiska i talspråket som markerats med […] munnen öppen som fått den
finska motsvarigheten i det deiktiska Niillä on ’de har’ och Tämä ’denhär’ även
om talrepliken har taket, medan bilden samtidigt visar var drakarna på
”roskishuset” placeras. Detta är en vanlig strategi med deiktiska element både i
bilden och i texten (audiovisuell strategi). Pragmatiska tillägg kan också göras för
att få repliken i undertextningen till en funktionell replik som i (314) Niin,
mutta… då den återger upprepningen i talsekvensen och gör undertextningen
också rytmiskt fungerande.

69

Det är också frågan om relevansstrategier i följande utdrag (Tabell 2: 316–
333) där de audiovisuella strategierna stöder den synkrona additiva
undertextningen eftersom bilden och personerna visar vad som sker.
Språkspecifika uttryck tar olika utrymme så som det pragmatiskt funktionella
uttrycket (316) hördu apropå ingenting → Ihan asiasta kolmanteen, (321) öppet
hus → avoimet ovet. I (319) – ett jättebra program har av-översättaren arbetat
med en semantisk utelämning och skapat rytmiskt korta repliker i finskan och
utelämnat det förstärkande jätte-, förstärkningsorden finns i det auditiva (jfr de
paralingvistiska signalerna) och stöder undertextningen varför de ofta är tillägg
som kan strykas i likhet med upprepningar som diskuterats ovan (se också (318)).
Namn kan utelämnas som i (8) där Purmo har strukits i den finska
undertextningen på grund av den temporala och spatiala restriktionen (tids- och
platsbegränsningen) och i (321) blir Strömsö på finska meillä ’hos oss’. I (323)
finns ett exempel på hur ”bokstavsspararen” (Laine & Säämänen (1992: 7–9)
mellan språkparet svenska–finska fungerar på ett relevant sätt: de 55 tecknen i
talsekvensen med 15 ord har blivit ett pragmatiskt fungerande textblock på två
rader med 50 tecken (22 resp. 28 tecken inkl. mellanslag) som omfattar 8 ord.
Likaså har talsekvensen i (312) med 55 tecken blivit en funktionell textrad på 33
tecken även om en rad ytterligare rymts med. Av-översättaren beaktar också det
audiovisuella och rytmiska i undertextningen (temporal och spatial strategi) så att
läsaren har möjlighet att ta del av bilden och ljudet (audiovisuell strategi
programmet som helhet). Detsamma gäller i (326) där de strukturellt olika
språken svenskans och finskans strukturer kan jämföras kontrastivt: finskan
arbetar med genitivkonstruktioner som kan komprimera de svenska strukturerna.
I talsekvens (325) finns det verbala på golvet, bilden (det auditiva) och
personen (de extralingvistiska signalerna) visar handlingen (det deiktiska) varför
undertexten inte behöver upprepa det som bilden berättar. Detsamma gäller
chokladbollar som inte sägs i talsekvensen, bilden visar hur dessa görs (det
deiktiska, det ostensiva, de extralingvistiska signalerna) och detsamma gäller
undertextningen som inte behöver upprepa handlingen i ord (auditiva och visuella
strategier som stöd). Samtidigt kommer rytmen mellan bild, ljud och undertext
till uttryck. De temporala och spatiala restriktionerna gör att på golvet ’lattialla’
och chokladbollar (ur bilden) ’suklaapallot’ inte ryms på textraderna. Avöversättaren ger också i sin intersemiotiska översättningsprocess tid åt tittaren att
följa med bilden och handlingarna (relevans- och redundanstrategin).
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Tabell 2: Modalitetsbyte från tal till undertext: Verbala strategier (syntaktiska,
semantiska och pragmatiska val).
[TEMA: ÖPPET HUS]

[AVOIMET OVET]

316: MJ: hördu apropå ingenting

316: Ihan asiasta kolmanteen...

317: MJ: det första ord du kommer att tänka på när

317: Mitä tulee ensiksi mieleen

du hör ordet Strömsö?

sanasta Strömsö?

318: SS-W: just idag så är det tjärdoft, MJ: tjärdoft

318: Juuri tänään se on tervantuoksu.

319: det är ett vackert ställe

319: Kaunis paikka.

- ett jättebra program

- Hyvä ohjelma.

Meri, tulee tämmöisestä lapsuudenpaikat mieleen,
kaunista, rauhallista, idylli,
320: tv-program

320: Tv-ohjelma.

- villa

- Huvila.

idylli, camphenki
321: MJ: ja så här lät det senaste lördag då vi hade

321: Tältä kuulosti viime lauantaina,

öppet hus på Strömsö

kun meillä oli avoimet ovet.

322: MJ: 2 200 besökare från hela Finland

322: Kävijöitä oli yhteensä 2 200
joka puolelta Suomea.

323: MJ: att det var så många som ville komma det

323: Oli yllätys meillekin,

var en överraskning också för oss

että niin moni halusi tulla.

324: MJ: å vad ville folk se?

324: Mitä ihmiset näkivät?

jo allt var som vanligt men bara på riktigt denhär

Kaikkea, mitä muutenkin mutta elävänä.

gången
325: MB: man tar en stadig ställning på golvet å

325: Otetaan tukeva asento […]

sedan så börjar man [rulla chokladbollarna]

ja aloitetaan […].

[ett barn] Eikö sulle tuu sormet kipeeksi
kuule ei tuu olen tehnyt tätä jo 25 vuotta
MJ: Mustaamakkaraa Tampereelta yes!]

326: MJ: dom första pinfärska exemplaren av

326: Uunituoreen Strömsö-kirjan

Strömsöboken såldes också

ensikappaleet olivat myynnissä.

327: MJ: å så bjöd vi förstås också på kaffe

327: Tarjosimme myös kahvia

och på ett par tusen chokladbollar

ja pari tuhatta […]palloa, -

328: MJ: som Michael

328: jotka Michael

hade rullat i köket

oli pyöritellyt keittiössä.

329: som barndomens chokladbollar

329: Kuin lapsuuden suklaapalloja.

330: hmmm jo det är härligt

330: On oikein ihanaa.

331: hmmm ä nog riktigt int som morsans, men

331: Ei ihan yhtä hyvää kuin äidin,
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faktiskt gott

mutta hyvää kyllä.

332: MJ: å ni som int var här kan prova på

332: Muutkin voivat kokeilla noita.

receptet
333: MJ: på Strömsös chokladkulor och receptet

333: Strömsön suklaapallojen ohje

finns på nätet

on netissä.

[– –]

[– –]

Principen i undertextningsöversättning (interlingval och intersemiotisk
översättning) är att måltexten ska bilda en begriplig, läsbar och rytmisk helhet på
så sätt att den fungerar, dvs. blir också en funktionell text utan bild, ljud och tal.
Käll- och måltexten bildar sedan tillsammans en multimodal helhet där det
auditiva, visuella, estetiska och rytmiska synkroniseras och integreras till ett
betydelseskapande semiotiskt rum (dialogen mellan audiovisuella och verbala
strategier), dvs. där de olika multimodala enheterna i det semiotiska rummet
Strömsö som tv-program, multimedial genre, fyller det syfte som detta
familjeprogram har. De meningsskapande språk- och kulturbundna dragen ingår
samtidigt i det som är semiosis, det semiotiska rummet med alla de visuella och
auditiva drag som behövs och är relevanta för den som läser den finska textningen
som måltext (eller den svenska undertextningen vid finskt tal).
I de aktuella utdragen ur Strömsö (17.9.2006) beskrivs de arbetsprocesser
som leder till ”ett roskishus” (3, 14, 21), för sverigesvenska tittare är roskis (vard.
soppåse; soptunna; papperskorg fi. roskis, roskakori, Finlandssvensk ordbok
2000) ett kulturbundet ord i finlandssvenskt tal som kodbyte. Likaså är
exempelvis den dialektvariant som talas av Jim Björni och Krister Vidgren då ett
traditionellt pärttak läggs på Stundars i Solf ett språkspecifikt drag som
neutraliseras i undertextningen. Ofta sker en neutralisering vid slang och dialekter
eftersom de kan vålla problem att förstå. Dialekten i sig ger det specifika,
intonationen och prosodin ger lyssnaren tillräckligt information om att personen i
fråga talar en dialekt och presenterar ett traditionellt hantverk (att lägga ett
pärttak; detta utdrag analyseras inte i min presentation). För finlandssvenskt
talspråk typiska drag finns t.ex. i formen int (331, 332) som ger finlandssvensk
lokalfärg (tillsammans med de paralingvistiska signalerna).
Strömsö (2002–) är ett populärt familjeprogram som sänds på
söndagseftermiddagarna. Så som framgår av replikerna (316–333) om öppet hus
på Strömsö utanför Vasa konstaterar besökarna att det är Strömsövillan och
idyllen som gör programmet, matlagningen och pysslandet. Villan och idyllen
72

representerar eventuellt den trygghet som skapas på en annan veranda, nämligen
på verandan i Muminfamiljens hus (se Norrmén 2006). I Strömsöprogrammet
sysslar man med vanliga saker i köket och i trädgården, ett format som finns i
flera program i Sveriges TV, t.ex. Sommartorpet. Att översätta och undertexta
vardagens sysslor med den tematik Strömsö har, förefaller enkelt men är en
intellektuell utmaning för av-översättaren som för en ständig dialog mellan
relevans- och redundansstrategin (semantisk-kognitiv) och de audiovisuella
strategierna. Programmet har en mängd olika språk i språket: från det vardagliga
talade språket till specialspråk och terminologier (att bygga ett roskishus, att göra
pärtor och att lägga ett pärttak, att handarbeta, att slöjda, att laga mat med olika
ingredienser etc.) Det är på grund av den multimediala texttypens natur med den
temporala och spatiala strategin som restriktion som gör att det är nödvändigt att
stryka och komprimera information samt neutralisera talspråk, slang och dialekter
till ett funktionellt standardspråk.

6

Inter- och intrasemiotisk redundans:
Relevant men lagom redundant

Modaliteterna bilden (visuell strategi) och ljudet (auditiv strategi) stöder avöversättaren, eftersom undertextningen är ett tillägg, en additiv modalitet som
tillåter den multimediala översättningsgenrens relevans- och redundansstrategier
– strykningar och komprimeringar. I exemplen ovan (Tabell 1 och 2) har jag visat
hur den intersemiotiska översättningsprocessen sker med utgångspunkt i
begreppet relevans (relevanstrategin) som förverkligas i de olika tal- och
textsekvenserna i den pragmatiska dimensionen. I tv- och filmöversättning är det
alltid talakten som står i fokus eftersom det är viktigare att återge intentioner och
effekter än isolerade lexikala enheter. Detta ger av-översättaren vissa lingvistiska
friheter dock så att undertextningen beaktar samspelet mellan de olika
modaliteterna i det semiotiska rummet. Så som Gottlieb ([1998] 2004: 247)
konstaterar, är fullständig översättning av en talad tv- och filmdiskurs sällan ens
önskvärd, eftersom behovet av att komprimera repliker i textningen beror på två
faktorer. Dels gör intersemiotisk redundans det möjligt för tittaren som läser
undertextningen att få semiotiskt stöd ur de övriga audiovisuella kanalerna,
speciellt ur bilden och de prosodiska dragen i dialogerna (de para- och
extralingvistiska signalerna), dels intrasemiotisk redundans i dialogen i fråga om
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spontant tal då såväl det informativa innehållet som den verbala stilen blir lättare
tillgängliga i en något reducerad form i textningen (relevans- och
redundansstrategin). Detta sker med syntaktiska, semantiska och pragmatiska
medel som på ett ”lagom” sätt modifierar språket från tal till text vid
modalitetsbyte. Av-översättaren beaktar alltså den redundanta information som
det multimediala kravet på tid (sekunder, temporal strategi) och utrymme (2
rader, spatial strategi) tillåter att undertexta i det semiotiska rummet som fylls av
en mängd verbala, auditiva, visuella, temporala och spatiala meningsskapande
enheter. Resultatet blir en audiovisuell, multimedial och multimodal pragmatiskt
fungerande helhet i tv-rutan eller i filmscenen. Sålunda är termerna relevans och
redundans väsentliga multimodala strategier (verbala, auditiva, visuella,
temporala och spatiala strategier) i multimedial översättning där det inte enbart
är frågan om att översätta det språkliga semiotiska systemet utan också alla de
system, modaliteter som samspelar i det semiotiska rummet.
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Dialektöversättning: Hietanens repliker i Väinö
Linnas Tuntematon sotilas
Kajsa Wickström

1

Introduktion

Dialekter är språkvarianter som är geografiskt, kulturellt eller historiskt bundna. I
skönlitteraturen används ibland dialekter i texten. Går det att översätta dialekter?
Hurdana problem stöter en översättare på då den källspråkliga texten innehåller
dialekter?
I denna artikel kommer jag att behandla en dialektöversättning från finsk
dialekt till svensk motsvarighet. Artikeln baserar sig på min pro gradu från
oktober 2007 och följer till sin struktur den i min avhandling. Dialogen i Väinö
Linnas Tuntematon sotilas (1954) är till största del skriven på olika finska
dialekter. Boken har utkommit i en svensk översättning, Okänd soldat (1955), och
i översättningen har dialogen översatts till olika finlandssvenska dialekter.
Översättningen har gjorts av Nils-Börje Stormbom, infödd finlandssvensk. Syftet
med min avhandling var att undersöka hur en av bokens rollfigurers repliker har
översatts. Jag valde att analysera Hietanens språk. På finska talar han en
västfinländsk dialekt, men på svenska har han med författarens tillstånd bytt ort,
och nu talar han svensk Karlebydialekt.
I analysen av översättningen av Hietanens repliker tog jag fasta på de
kvalitativa val översättaren gjort och undersökte översättningens konsekvens och
stilistik. Jag kommenterade översättningen ur en objektiv synvinkel, men kom
även med egna subjektiva förslag och kommentarer. I min pro gradu behandlade
jag 35 exempel på hur Hietanens repliker har översatts. (Wickström 2007.) I
denna artikel behandlas endast ett urval av exemplen.
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2

Dialekten som stilmedel i Tuntematon sotilas

Väinö Linnas krigsskildring Tuntematon sotilas blev mycket omdebatterad när
den utkom på finska år 1954. Bland annat väckte Linnas förhållande till
officerarna och lottorna bestörtning. Enligt Jyrki Varpio var det bland de
konservativa som boken väckte störst motstånd (Varpio 1978: 16). Läsarna och
debattörerna var antingen för eller emot, men ingen lämnades oberörd av Linnas
krigsskildring. Något som blev hårt kritiserat var hans sätt att beskriva dialogen
mellan soldaterna: språket i boken är burdust och färgat av svordomar. Harry Järv,
finlandssvensk kulturperson, som själv stridit vid fronten kunde verifiera att
Linnas skildring av språkbruket var korrekt. Järv påpekade även att språket i
boken i själva verket inte alls är lika fullt med svordomar som det språk som i
verkligheten talades vid fronten under krigstiden (Nelsson 2000). Mannarna i
boken talar alla sina hemtrakters dialekter, utformade på ett mästerligt sätt enligt
Ingo (Ingo 2004: 17).
Linna förskönade kanske språket en del, men han lyckades ändå fånga
stämningen som rådde inom plutonen. Detta torde vara ett av skälen till varför
hans bok än i dag läses aktivt och älskas av så många. Boken är även en skildring
av en kollektiv upplevelse, i stället för något personligt (Stormbom 1963: 127). I
sina tidigare texter hade Linna beskrivit övermänskliga ideal och haft en tro på
egoism, men detta fick nu ge vika för den respekt för människolivet som speglas i
Tuntematon sotilas (ibid.). Även om romanen är en krigsskildring, är den
ingalunda en lovsång till kriget, utan snarare ett kritiskt ställningstagande.

3

Hietanen och hans dialekter

Det är mannarna i plutonen som Tuntematon sotilas följer som för berättelsen
vidare, även om en allvetande berättare ständigt är närvarande i bakgrunden. Som
ovan redan nämndes så talar mannarna sina hemtrakters dialekter. Jag valde att i
min pro gradu ta fasta på en av dessa dialekter. Valet gjorde jag på basen av
översättningens svenska dialekt. Undersergeant Hietanen talar min hemtrakts
svenska dialekt, Karlebydialekten. I originalet däremot kommer han från
Åbotrakten. Stormbom skriver att Hietanen med författarens tillstånd flyttade från
Egentliga Finland till mellersta Österbotten.
Hietanen figurerar i ungefär så gott som hela boken, innan han tragiskt
avlider på fältet. Jag anser att Hietanen är plutonens bärande kraft och den som
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manar de andra framåt. Med sin tillit till att allt kommer att gå bra gjuter han hopp
i sina kamrater i en mörk och dyster tid. Han har även ett underbart sinne för
humor och en personlighet som inte går av för hackor. Även om Hietanen själv är
humoristisk så gillar han inte att själv utsättas för skämt eller bli skrattad åt. Då
kamraterna en kväll efter en segerrik dag på fältet gör narr av Hietanens
skaldande blir han ilsken och ryter till: ”Jaha. Nåja, men toko fick an ju lär sä i
skola. Så djäkla precis kan an ju int minns allt” (Linna 1963: 90).
Hietanen är också rätt anspråkslös, något som även påpekas av Tage Boström
i hans publikation Okänd soldat och kända soldater (Boström 1983: 59). Boström
skriver att då Hietanen rosas för en god gärning ute på fältet känner han sig
”generat besvärad” (ibid.). Att Hietanen är en av gruppens starkare personligheter
och den av mannarna som tagit sig uppgiften att se efter alla andra mitt i kriget
märks även i hans avslutande replik som lyder: ”Hej tå bara. Å häls nu åt pojka
ritti mytji. Å stjöt om dä.” (Linna 1963: 374). Även på sin dödsbädd märks
Hietanens, här lite svarta, humor, då han ber Koskela hälsa åt de andra pojkarna
och uppmanar honom att ta hand om sig.

4

Att översätta dialekter

Går det då att översätta dialekter? I mitt arbete med min pro gradu fann jag till
min besvikelse att dialektöversättning inte tas upp i någon större omfattning i de
flesta böcker som behandlar översättningens teorier och praktik. Det var delvis
denna brist på teorier som väckte ett intresse inom mig. Hur kan det komma sig,
att det finns så lite skrivet om dialektöversättning även om bruket av dialekter och
talspråk i skönlitteraturen inte är något nytt fenomen?
Att översätta litteratur på dialekt mellan språkparet svenska och finska är
enligt Ingo enkelt, eftersom båda språken innehåller rikligt med geografiska
dialekter att välja mellan oavsett vilket av språken som är källspråk och vilket
som är målspråk (Ingo 2004: 11). Ingo betonar dock översättarens val och skriver
så här: ”…kääntäjä on se, joka – usein yhdessä kustantajan kanssa – tekee
lopullisen valinnan tarjolla olevista variaatioista” (ibid.). Det är inte alltid
översättaren som väljer att använda sig av dialekter i översättningen.
Linna har som ovan redan nämndes använt sig av sitt modersmåls stora
varietet och gett personerna i boken olika dialekter. Översättare Stormbom valde
att använda sig av dialekter även i den svenska översättningen, så även för
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Hietanens dialekt som jag valde att analysera i min avhandling. I många andra
översättningar av Tuntematon sotilas har dialekterna inte alls översatts, det är
enbart i Norden som denna lösning har använts (Ingo 1991: 41).
Lena Ståhl behandlar översättandet av dialekter i en artikel baserad på sin
licentiatavhandling och skriver att det inte finns några egentliga modeller för
översättning av dialekter (Ståhl 1993: 113). Hon refererar i artikeln sitt försök att
ge en modell för översättning av språkliga varieteter, vare sig det är fråga om
regionala, sociala eller temporala dialekter. Skribenten poängterar dock, att det
endast är fråga om en skiss till en modell som baserar sig på analys av
översättningen av finsk dialekt till svenska (ibid.).
Ståhls modell ger översättaren tre strategiska alternativ: Enligt det första
alternativet kan översättaren använda sig av mer eller mindre genuina dialekter,
om han med tanke på originalet och på målgruppen anser detta vara motiverat. I
denna modell är illusionen viktigare än det autentiska. (Ståhl 1993: 133f.) Det
andra alternativet ger översättaren möjligheten att använda ett talspråk utan
dialektala markörer, men risken är då att texten förlorar en del av originaltextens
atmosfär (Ståhl 1993: 134) och enligt alternativ tre kan översättaren använda sig
av normalspråk. Här är det funktionen som avgör även om det inverkar negativt
på textens adekvathet. (Ibid.) Sorvali påpekar, att ”översättning av texter som är
skrivna på slang eller dialekt anses i allmänhet vara mycket svårt” (Sorvali 1994:
113), och detta speglas enligt min mening i Ståhls tre alternativ. Det finns ingen
standardlösning för dialektöversättning.
Ståhl reflekterar även vad det är som gör att det är möjligt att översätta finska
dialekter med svenska. Hon ställer följande fråga: ”Beror det på att
språkområdena är geografiska grannar och för övrigt uppvisar liknande drag även
socialt, politiskt och religiöst?” (Ståhl 1993: 133). Hon påpekar även, att en
översättare som laborerar med språkparet finska – svenska ställs inför helt olika
problem än om översättningen skulle ske med engelska som ena språket (ibid.).
Som vi ser förefaller de forskare som laborerar med finska och svenska att
anse det vara möjligt att använda dialekter även i översättningen. Hur ser forskare
från andra delar av världen på saken?
Clifford E. Landers behandlar översättning av dialekter i ett kapitel i sin bok
Literary Translation. Han skriver att ett ofta förekommande problem inom
översättningen av skönlitteratur är dialektfrågan (Landers 2001: 116). Han hävdar
att dialektöversättning är ett problem som endast förekommer inom översättning
av skönlitteratur (ibid.). Enligt Landers vill översättaren av skönlitteratur
naturligtvis förmedla varje nyans i källspråket och översätta de olika dialekterna.
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”This is a goal that speaks well of the translator’s seriousness and dedication, but
it is also an impossible one”, hävdar han (Landers 2001: 116). Enligt Landers kan
en direkt överföring (one-to-one transference) av dialekt inte komma på fråga då
det gäller översättning av dialekter (Landers 2001: 117). Motiveringen till detta
är, att dialekter inte kan röra sig över det geografiska planet. Som sammanfattning
skriver han, att en dialekt alltid är bunden till en geografisk och kulturell miljö i
källspråkets land som inte återfinns i målspråket och att ersätta en källspråklig
dialekt med en målspråklig är ett försök dömt att misslyckas (ibid.). Han avslutar
med ett direkt råd: ”Substitution of an ’eqvivalent’ dialect is foredoomed to
failure. The best advice of trying to translate dialect: don’t. (ibid.).”
Stormbom valde som sagt att översätta dialekt med dialekt och skapade en fin
översättning av Tuntematon sotilas.

5

Översättningen Okänd soldat

Översättningen av Tuntematon sotilas till målspråket svenska följer det finska
originalet mycket noga, inte minst i det att även översättningen innehåller
dialekter som beskriver de olika mannarnas talspråk. ”De finlandssvenska
dialekterna har verkligen utnyttjats med stor skicklighet och de har dessutom valts
med omsorg”, skriver Ingo (Ingo 1991: 41). Märkbart är även, att den svenska
översättningen är den enda som till fullo utnyttjar möjligheten att använda lokala
dialekter (Varpio 1978: 25). I den norska översättningen används en del dialekter,
men inte i lika stor utsträckning som i den svenska versionen (ibid.).
Stormbom har i arbetet med att översätta Linnas Tuntematon sotilas utan
tvekan stött på många problem. Romanen innehåller många finska militärtermer
och arméslang. Språket är också färgat av så kallade fula ord, svordomar och
lånord från bland annat ryskan, för att då inte tala om alla dialekter. Stormbom har
alltså inte haft någon lätt uppgift framför sig.
Orsaken till valet av dialekter torde vara Stormboms kunskaper om de
finlandssvenska dialekterna. Han är född i Vasa och hans erfarenheter ger honom
de färdigheter han behövt för sitt arbete. Jag kan bara spekulera i hur länge och
efter hur mycket övervägande Stormbom valde att använda sig av sitt modersmåls
rika dialekter i översättningen.
Nida och Taber påpekar, att det viktigaste i översättandet är att översätta
meddelandet, som bör ha prioritet över stilen (Nida & Taber 1982: 13). Detta kan
83

orsaka problem för översättaren som måste försöka få fram meddelandet och ändå
inte ändra på stilen alltför mycket. Stormbom har lyckats överkomma detta
problem och beaktar både meddelandet – krigshistorien och mannarnas
upplevelser – och stilen, det vill säga de olika dialekterna kombinerat med en
skriftspråklig berättare. Personligen anser jag att dialekterna som bokens personer
talar och med dem även stämningen i boken är en av dess främsta meriter. Genom
att klart visa att kriget förenar folk från olika delar av landet och på så sätt göra
kriget till en kollektiv upplevelse har Linna skapat en klassiker. Valet att även i
översättningen använda dialekter torde ur denna synvinkel sålunda ha varit lätt för
Stormbom att fatta.
Översättaren var dock inte helt nöjd med översättningen och han ansåg att det
borde ha utkommit två svenskspråkiga versioner av boken (Linna 1963:
översättarens förord). Stormbom är också av den åsikten att ett fel begåtts då
Rokkas och Hietanens dialekter utformats. Han anser att dialekterna gjordes för
genuina. (Stormbom 1968: 283.) Stormbom skriver i en artikel i Nya Argus att
dialekterna borde ha varit mer stiliserade och att de nu med all sannolikhet är
svåra att förstå för läsare i Sverige och möjligen även i Finland (ibid.). Varpio
skriver dock att översättningen av Tuntematon sotilas råkade ut för samma
behandling av förlaget som originalet. Förlagets dialektexperter hade korrigerat
dialekterna så att de blev mer genuina. (Varpio 1978: 26.) Varpio nämner att
Linna i efterhand utvärderat att dessa förändringar inte var förbättringar, eftersom
replikerna i ren dialektform skilde sig från texten i övrigt i alltför stora drag
(ibid.). Visst är åtminstone Karlebydialekten, som jag undersökt, mycket genuin
även om jag – infödd Karlebybo – tycker att den på sina ställen är lite väl
stiliserad. Men jag kan förstå både författarens och översättarens avsikter.
Stiliserade dialekter når lättare ut till en bredare läsarkår och underlättar läsandet
för oinvigda läsare.
Ingo tar upp denna problematik med skillnader mellan de rikssvenska och de
finlandssvenska dialekterna och ser även här ett val som översättaren måste göra:
översättaren måste välja ifall han översätter texten för en svensk eller en
finlandssvensk läsarkår eller för både och (Ingo 2004: 11). Han ger även en
gyllene mellanväg, möjligheten att bilägga en ordlista till hjälp för läsarna (ibid.).
Detta är en lösning som översättare Stormbom valt att använda och i slutet av den
svenska översättningen finns en ordlista till hjälp för läsaren.
Stormbom stötte i sitt översättningsarbete säkert på många problem. Ett
problem som inte torde höra till de mer vanliga inom översättningsprocessen
gäller transkriptionen av talat språk eller språk som på övrigt sätt skiljer sig från
84

skriftspråkets normer. Den talade dialekten skiljer som bekant sig radikalt från
standardspråket och har inga normer för vare sig stavning eller grammatik, utan
dessa måste skribenten, eller i detta fall översättaren, själv skapa. Ulrika Mellis
påpekar i sin artikel Finska fronten tur och retur (Dagens nyheter 17.7.2006) att
”de genuina finlandssvenska bygdemål som ersatt originalets finska dialekter är
en vild skog”. Detta representerar förmodligen den genomsnittliga rikssvenska
läsarens åsikter.
Också översättarens personlighet spelar en roll för översättningens kvalitet.
Hurdan är då översättaren i detta fall? Stormboms personlighet och personliga
upplevelser samt hans ställning som finlandssvensk översättare av inhemsk
litteratur har gett honom de färdigheter som han som översättare behöver för att
kunna genomföra översättningsprocessen på ett välfungerande sätt. Stormbom har
med sina val av dialektala ord och uttryck för det mesta lyckats välja sådana, som
mycket nära motsvarar de finska föregångarna. Näst kommer jag att ta upp
exempel från översättningen.

6

Exempel på Hietanens repliker i översättning

Jag har här valt att ta upp en del av de repliker som jag analyserade i min pro
gradu. Först presenteras den finska originalrepliken, sedan följer den svenska
översättningen och en kort analys.
I Hietanens replik i exempel 1a nedan finns enligt min åsikt en klar
hänvisning till att han i den finskspråkiga originalversionen Tuntematon sotilas
kommer från Åbo eller en annan av de större städerna i Egentliga Finland. Han
använder sig nämligen av ordet kulmal, som på svenska betyder ’hörn’, men som
här enligt kontexten hänvisar till ett kvarter, något som man endast hittar i städer.
En person bosatt på landsbygden skulle knappast välja att använda detta ord.
(1a)
”Nys sää vast oikke suuri valhei juttele. Sää ole semmone miäs, et jos täält henkis
selvitä niin mää viä sun meijän kulmal sonniks.” (Linna 2004: 26)
(1b)
”Nu tamä fan ljuver du no allt va du orkar. Om vi komber heim mä livä i bihåll, så
ska ja ta dä heim ti oss å skaff åt dä arbeitä som byysses åxä, fö he sku du pass
bäst till.” (Linna 1956: 30)
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I den svenska repliken i exempel 1b ovan uppmuntrar Hietanen sin kamrat att
skaffa arbete som byysses åxä, ’byns oxe’, vilket jag anser hänvisar till att
dialekten han talar i den svenska översättningen kommer från ett område som
främst präglas av jordbruk i en byalik miljö. Trakten kring Karleby är än idag
relativt agrar, och så var även fallet också på 1950-talet då översättningen är
gjord. Stormbom har alltså valt att istället för att översätta repliken ordagrant byta
ut ordet kulmal, i konkret bemärkelse ”hörnet”, till byysses. I exempel 1b ovan har
Stormbom i översättningen använt sig av det som Hagfors (1891) kallar kasus.
Översättaren har använt formen byysses åxä för finskans meijän kulmal sonniks,
som är en form av kasus. Här har han på ett adekvat sätt använt sig av en för
Karlebydialekten kännspak form.
Anmärkningsvärt är även att verbet ljuga uttalas med v istället för g på
Karlebydialekt, här böjt i andra person singularis presens ljuver. Det är intressant
att märka, att Stormbom valt att transkribera ordet med inledande lj- även om l i
dialekten liksom i standardspråket inte uttalas. Min gissning är, att han stavat
ordet på ett liknande sätt som i standardsvenskan för att underlätta för läsarnas
förståelse. Det är alltså frågan om en stilisering av dialekten.
Det är också intressant att märka att Stormbom valt att förstärka
inledningsfrasen i denna replik med ett tamä fan, som saknas i finskan. Detta
tillägg ger den inledande frasen pondus och ger uttryck för Hietanens irritation.
I exempel 2a nedan syns den i de västfinländska dialekterna vanliga
apokopen som yht för standardfinskans ’yhtään’. Även luut kan anses vara en
förkortning av ordet ’luuta’. Enligt Hormia är detta ett av de sydvästfinländska
dialekternas kännspaka drag och förekommer både i många fall i kortstaviga ord
där den första stavelsen är lång och alltid i flerstaviga ord (Hormia 1978: 35).
(2a)
”Ja mun kropastan et löyr yht hiile murena. Liha ja luut ihmine on.” (Linna 2004:
30)
(2b)
”Å hä ska ja säj dä, ätt ur miin kroppä hittar du int ein kolsmulo. Ein mänisk ä åv
kötä å beina.” (Linna 1963: 34)
Repliken i exempel 2b ovan innehåller drag som är typiska och kännspaka för
Karlebydialekten: genuset ein, lång vokal där högsvenskan har kort vokal, miin i
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stället för ’min’, samt tillägg av vokal i slutet av ett substantiv kötä och bäina. I
Karlebydialekten uttalas ä inte som standardsvenskans ä utan som ett bakre e.
Hietanen säger alltså inte ’kött’ och ’ben’ utan köte och beina. Dessa substantiv
representerar typiska dialektala drag. Korta substantiv som slutar på konsonant
förlängs ofta genom att sätta till en vokal i slutet. ’Hus’ blir alltså huse, ’katt’ blir
kattå och så vidare.
Ofta inleds förklaringar eller repliker i talat språk med någon slags
satsmarkör för att markera att talaren tar ordet och för att fånga åhörarnas
uppmärksamhet. I exempel 1b hade vi ett inledande ”tamä fan” och i detta
exempel fungerar frasen å hä ska ja säj dä som satsmarkör. Frasen motsvaras i
högsvenskan närmast av uttrycket ”och det säger jag bara”, som används på
ungefär samma sätt. Precis som i fallet med exempel 1b saknas denna inledande
satsmarkör i originalet.
I detta excerpt finner vi Karlebydialektens enda genus. Karlebydialekten gör
inte skillnad på genus, utan i stället för att använda en eller ett använder talarna
det genusneutrala ein som representerar det skrivna språkets båda genus. Huldén
påstår att denna förenkling av substantivböjningen är välkänd (Huldén 1967: 61),
och det stämmer antagligen i alla fall bland den finlandssvenska befolkningen.
Ein uttalas dock inte dylikt som tyskans ein. I Karleby uttalas ein med öppet e.
Holmqvist och Holmqvist beskriver Karlebysvenskans genus så här: ”Homma on
erittäin yksinkertainen: kaikki on ein. Ei tarvitse vaivata päätään, tuleeko eteen en
vai ett” (Holmqvist & Holmqvist 2004: 15).
I exempel 3a berättar Hietanen att han efter sin skolgång inte läst så mycket
annat än tidningar. Linna specificerar att Hietanen har läst den finska
dagstidningen Turun sanomat som utkommer i Åbo.
(3a)
”Mää en ol mittä muut lukenu ku joskus Turu Sanomi seejälkken ku mää
vaivasest kansakoulust pääsi, mut seeverra mää ain tiärä ette mää tommotti usko.”
(Linna 2004: 31)
(3b)
”Int för ja ha läst så mytji anna än några tidning sedan ja krångla me gönom
folkskola, men så mytji veit ja ju äntå så ätt ja int tror på tokoté pratä.” (Linna
1956: 35)
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I den svenska översättningen i exempel 3b nämner inte Stormbom vilken tidning
det är Hietanen läst sedan skolan, utan nöjer sig med att använda sig av några
tidning som en allmän benämning. Det är intressant att märka, att Stormbom här
valt att använda en allmän motsvarighet för det specifika originalet. Enligt Nida
och Taber är denna typ av översättningsbyte ett av de vanligaste:
Some of the most common shifts in meaning found in the transfer process are
modifications which involve specific and generic meanings. Such shifts may,
of course, go in either direction, from generic to specific, or from specific to
generic. (Nida & Taber 1982: 108)
Nida och Taber fortsätter vidare med att förklara, att ett sådant här byte ofta sker
då en direkt motsvarighet till något specifikt saknas i målspråket (Nida & Taber
1982: 108). Jag anser inte att detta är fallet i exemplet, utan Stormbom hade
kunnat välja att ersätta Turun Sanomat med namnet av någon av de tidningar som
utkommer i området, till exempel Österbottningen från Karleby. Han har dock
valt att utnyttja en allmän benämning. Enligt ett annat sätt att se på saken och
analysera satsen verkar det som om Hietanen i den svenska översättningen läst
fler tidningar än han gjort i det finska originalet. På svenska har han läst några
tidningar, på finska bara en tidning.
Märk att ordet tidning inte är kongruensböjt i enlighet med det föreliggande
adverbet några. Huldén nämner att adjektiv eller substantiv inte böjs efter
räkneord (Huldén 1967: 63), vilket gäller även i detta exempel där ordet ’några’
står som räkneord.
I exempel 3b finns dessutom på två ställen det dialektala ordet mytji, som
betyder mycket. Ordet uttalas med tj-ljud, något som även omnämns av Stormbom
i ordförklaringen: ”Särskilt utmärkande för Hietanens österbottniska dialekt är att
hårt k där uttalas som tj – mytji (mycket), taatji (taket), märttji (märket)...” (Linna
1956: 447).
I exempel 4a nedan finner vi ett par ord som till sin form och sitt uttal skiljer
sig från det finska standardspråket. Filistä är dialektordet för ’viheltää’ enligt
Wiik (Wiik 1999: s.v. filistä) och yhtikä motsvaras av ’yhtäänkään’. Humat har
jag inte funnit i någon av de källor jag använt för Åbodialekten, men min gissning
är att det är ett onomatopoetiskt ord som betyder ”slå i (marken)” eller ”dundra
(ner)”.
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(4a)
”Ko se liki tule ni se ei filistä yhtikä. Ei sit hiukkaka. Humat vaan kun prätkätt
tiänpenkka.” (Linna 2004: 72)
(4b)
”Int fan blistrar hä na hårtare om hur när e komber. Int täss. Tå ä rambla ner jär på
väiji så dåna ä ju bara.” (Linna 1956: 76)
Blistrar är ett dialektord för standardsvenskans ’vissla’ och uttalas med långt i.
Ordet påminner på intet sätt om standardsvenskans motsvarighet, men trots det
har Stormbom valt att inte ta med det i sin lista över ordförklaringar. Vendells
Ordbok över de östsvenska dialekterna tar dock upp ordet, som enligt ordboken
förekommer i så väl Gamlakarleby som Nedervetil, och ger det betydelsen
’hvissla’, med modern stavning ’vissla’. Rambla är den dialektala formen av
verbet ’ramla’. Det är intressant att märka, att översättaren valt att använda sig av
ett rätt vardagligt och inte särskilt känsloladdat verb för originaltextens prätkätt.
Int täss betyder ungefär ’inte alls’ och dåna påminner både till skriftlig form och
uttal om standardsvenskans ’dåna’, möjligen är den inledande vokalen å en aning
kortare än i standardsvenskt uttal.
Stormbom har transkriberat det dialektala ordet för ’den/det’ på olika sätt
(4b). I den första satsen är ’den’ med syftning på en granat stavat enbart med e. I
tredje satsen finner vi att ’den’ och ’det’ stavas med ett ä. Här är ett exempel på
ett ställe där Stormbom inte varit alldeles konsekvent. Det är fråga om en
förkortning av samma ord ’den/det’ på Karlebydialekt he, i uttal oftast bara e.
I exempel 5a nedan finns pronomenet mee för ’me’, som liksom mää för
’minä’ och sää för ’sinä’. Enligt Wiik uttalas pronomenen me, te och he, ’vi’, ’ni’
och ’de’, med lång vokal i de fall där orden uttalas betonat (Wiik 1997: 83).
(5a)
”Mee ole Suamen imeteltävi sankaripoikki.” (Linna 2004: 99)
(5b)
”Finlands biundransvärda hjältigossar, hä ä vi hä, sir ni.” (Linna 1956: 103)
Ett enligt mig vanligt drag i Karlebydialekten är användningen av vad som
närmast kan beskrivas som ”fina” ord enligt dialekttalarna. I detta exempel finner
vi biundransvärda som inte är något direkt dialektalt ord utan ett dialektalt uttal
av standardsvenskans adjektiv beundransvärd. Översättare Stormbom har dock
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valt att i slutet av repliken lägga till ett förtydligande från Hietanen: ”hä ä vi hä,
sir ni” på standardsvenska ungefär ”det är vi det, vet ni”. Här syns
Karlebydialektens tendens att använda många småord som utfyllnad i språket.
I exempel 6a nedan finner vi två intressanta ord från den finska Åbodialekten,
nämligen veisasiva och porasiva.
(6a)
”Mää kattelin kerra haural ko ämmä veisasiva ja porasiva, mut ei siit tullu pal
mittä. Muukko semmost känisemist ja vikinä.” (Linna 2004: 128)
(6b)
”Ein gang på ein bigravning såå ja no tå kärnga greet å sjungd på sama gangå,
men hä let int na vidare. Ti bara snora å piipa.” (Linna 1956: 130)
Veisasiva, på standardfinska ’veisasivat’, har Stormbom valt att översätta med
Karlebydialektens sjungd ’sjöng’, och porasiva, ett dialektalt ord för ’gråta” har
blivit greet ’grät’.
Här syns åter en gång Karlebydialektens enda genus; ein gang lyder på
standardsvenska ’en gång’. Dialektala ordformer i exempel 6b ovan är kärnga,
uttalat med tj, för ’kärringar’ och gangå för ’gång’. Dessa påminner både till
skriven och uttalad form om sina standardsvenska motsvarigheter. Pronomenet ti
är dialektens motsvarighet till standardspråkets ’de’. Ordet snora, uttalat med åljud, är mer intressant. Det betyder närmast ’snörvla’ eller ’snyfta’ och har här
använts som översättning för originalets känisemist. Originalets vikinä har
översatts med den rätt direkta motsvarigheten piipa ’pep’. Det är intressant att se,
att Stormbom valt att översätta den beskrivande satsen Muukko semmost
känisemist ja vikinä med en verbsats som Ti bara snora å piipa.
Hietanen är ingen stor krigsfantast. Detta återspeglas i repliken i exempel 7a
nedan. Här finner vi återigen pronomenet mää för ’minä’. Uttrycket täise roikala
vållade mig först problem. Täise hänvisar nog till standardfinskans täinen ’fylld
med löss’, men roikala kunde jag inte härleda till något för mig bekant ord. Wiiks
ordbok Jottain tarttes tehrä upplyste mig dock om att roikala och roikale betyder
’rätti’ och ’retkale’. I standardsvenskan motsvaras ordet närmast av ’lumpor’.
Hietanen klagar alltså över att de utöver alla plågor även måste bära lusiga
lumpor.
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(7a)
”Sitä mää täsä ajatteli et kyl sota on surkkia assia. Nälkä, vilu, pelko, uni, ja kaike
lisäks täise roikala pääl.” (Linna 2004: 167)
(7b)
”Ja djick jär bara å tänkt åpå, ätt no ä hä kriji ein helsikes elände. Hungrå å frusi å
rädd å tröittå ska an vara, å ti råga på allt ska an plågas åv luusa.” (Linna 1956:
169)
I excerptet ovan finner vi ett exempel på att dialekten blivit utsatt för en
stilisering. Det hade varit mer dialektalt ifall Hietanen inte hade talat om elände,
utan sagt plåågå eller till och med djävulskap i stället.
Ytterligare kan det påpekas att Stormbom valt att inte översätta ordet roikala.
Istället har han valt att omskriva satsen på ett sätt som enligt min åsikt motsvarar
originalets mening. Det är även intressant att märka att översättaren gjort
meningen mer talspråkslik genom att särskilja de uppräknade adjektiven
’hungrig’, ’frusen’, ’rädd’ och ’trött’ från varandra med ett å ’och’ istället för med
kommatecken som i originalet. Detta gör att översättningens replik är aningen
mer realistiskt talspråklig än originalet i min mening.
Repliken citerad i exempel 8a nedan är också ett ypperligt exempel på
Hietanens idealism. Han anser att kriget enbart är av ondo, paljast pahantekko
och att de som ingen gjort förnär får lida av det, kaik mukula. Mukula är ett av
orden i Åbodialekten som används för barn. Ordet tas upp av Wiik (Wiik 1999:
s.v. mukula).
(8a)
”Kyl mää sen tunnusta et sota on paljast pahantekko, molemin puali, alkakko sen
sit kuka hyväs. Siit joutu ain kärsimä semmosekki ku ei ol kenelkkän paha tehny.
Niiku esimerkiks kaik mukula” (Linna 2004: 237)
(8b)
”Kriji ä int na anna än reina illfänase på båå siidona, vöm så än byri, hä ska ja noo
djän erkänn. Å te som lider mest ä allti toko som ha djort minst ont. Tänk bara på
all båna.” (Linna 1956: 238)
I exempel 8b ovan har originalet paljast pahantekko översatts med uttrycket reina
illfänase. Reina motsvaras i standardsvenskan av ’rena’ som i uttrycket ”rena
rama ngt”. Illfänase är ett mer intressant ord vars etymologiska ursprung jag inte
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funnit. Illfänase tas heller inte upp av Vendell, som dock nämner ordet illfänog.
Detta ord används enligt honom i västra Nyland och på Åland och betyder
’okynnig’ eller ’elak’ (Vendell 1905: s.v. illfänog). Eftersom ordet än idag
förekommer i Karlebydialekten, är det nog säkert att anta, att det även vid
tidpunkten för översättningen varit ett vanligt dialektord. Stilistiskt ligger det inte
riktigt på samma nivå som originalets pahantekko, som är mer stiliserad dialekt
och som ligger närmare standardspråket.
I översättningen av denna replik har det dessutom slunkit med ett pronomen,
som jag inte anser vara typisk för Karlebydialekten. Det är formen te för ’de’.
Denna form är mer typiskt för dialekterna som talas i kommunerna söder om
Karleby. På Karlebydialekten skulle dessa ord i alla fall idag lyda vem och ti eller
di enligt min uppfattning. Stormbom har använt sig av formen ti i exempel 6b
som analyserats ovan.

7

Sammanfattande diskussion

Att översätta dialekter kan vålla problem, då dialekterna saknar standardiserade
former och grammatiska normer. Genuina dialekter är inte längre vanliga, och det
kan vara svårt att transkribera dialekterna. Översättare ges även rådet att helt
undvika att översätta dialekter. Inte hade översättningen Okänd soldat varit den
samma utan sina dialekter? Översättare Stormbom har alltså valt att i sin
översättning använda dialekter på ett liknande sätt som i originalet. Han har valt
att översätta en genuin finskspråkig dialekt med en genuin finlandssvensk dialekt.
Hietanens dialekt i Linnas roman Tuntematon sotilas har i den svenska
översättningen skapats genom att översätta den källspråkliga finskspråkiga
Åbodialekten till målspråkets svenskspråkiga Karlebydialekt. Dialekten som talas
i staden Karleby, som på 1950-talet ännu hette Gamlakarleby, är en gränsdialekt
och mycket kännspak. Denna kännspakhet är antagligen en av orsakerna till att
Stormbom valt att använda just denna dialekt i sin översättning av romanen.
Stormbom har valt att transkribera dialekten genom att följa dess uttal, och
han har i så gott som alla analyserade fall valt ord och uttryck som stilistiskt
ligger på samma nivå som replikerna i det finskspråkiga originalet. I de fall det
inte funnits ett dialektalt ord att tillgå för något ord eller uttryck i det finska
originalet, har Stormbom använt sig av det standardsvenska ordet för samma
fenomen. För att ytterligare underlätta läsandet har Stormbom i slutet av boken
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samlat en ordlista över använda dialekttermer med standardspråkliga
motsvarigheter. Stormboms översättning med den undersökta finlandssvenska
dialekten i Linnas Tuntematon sotilas är korrekt i det avseendet, att
översättningens meddelande inte går att missuppfatta, även om dialekten, och
därmed översättningen, kan vara svåra att förstå för en läsare som inte känner till
dialekterna som används. Men för en infödd Karlebybo, är det ett rent nöje att
kunna läsa högklassig litteratur på det som Kokkolabor kallar ”grundsprååtji”,
dvs. grundspråket.
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Jämförelse mellan pärmarna av original och tysk
översättning: Tove Janssons Sommarboken och
Kjell Westös Lugna favoriter
Lena Segler-Heikkilä

1

Inledning

Denna artikel är en bild- och textsemiotisk analys av bokpärmar. I analysen ingår
både originalverk och deras översättningar. Det gäller Tove Janssons
Sommarboken (2001) och Kjell Westös Lugna favoriter (2004), som båda är
översatta till tyska. Mitt syfte är att studera hur översättningarnas pärmar skiljer
sig från originalpärmarna speciellt med tanke på kulturskillnader, eftersom dessa
kan påverka pärmens funktion.
Artikeln är en del av min doktorsavhandling, där jag granskar, hur finska och
finlandssvenska kulturfenomen översätts till tyska. Jag tar speciell hänsyn till hur
en översättare behandlar kulturfenomen, som inte har någon direkt motsvarighet i
tyska språket och i den tyskspråkiga kulturkretsen. Avhandlingen är inte rent
översättningsvetenskaplig, utan har också sociologiska drag, därför att
samhälleliga fenomen i källspråkets kultur analyseras och jämförs med sedvanor i
målkulturen. I avhandlingen studerar jag hela bokens layout (till exempel hur
kapitlen är ordnade). Speciellt behandlar jag omslagsbilden och titeln samt
pärmarna till de tyska översättningarna.
I början av denna artikel presenterar jag den teori som min analys grundar sig
på. Jag är intresserad av de funktioner som omslagsbilden och texten på omslaget
av ett skönlitterärt verk kan ha. Är bilden huvudsakligen en reklam? Är dess
första funktion att informera och samarbeta med texten eller gäller det konst? I
analysen jämför jag först originalpärmen och översättningen av Sommarboken
och kommer därefter till en jämförelse av Lugna Favoriters pärmar.

2

Teoretisk bakgrund

Analysen grundar sig huvudsakligen på Roland Barthes teori. Barthes (1915–
1980) skrev ett stort antal essäer där han visade, att denotationer
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(grundbetydelser) som förekommer i populärkulturen innebär konnotationer eller
myter, som härstammar från ett bredare, samhälleligt teckensystem. I boken
Mythologies som utgavs 1957 betonar han konnotationernas ”självklarhet”. Ofta
märks det inte alls, att det gäller någon konnotation, utan konnotationerna
förefaller vara naturliga. I ett samhälle finns det till exempel tankesätt och
sedvanor, som man inte alls tänker på. Man beter sig och tänker automatiskt på ett
visst sätt, eftersom det är en oskriven lag att göra så. För att blotta konnotationer,
behövs en noggrann semiotisk analys. Med hjälp av denna analys kan sådana
kulturella och samhälleliga fenomen upptäckas, som man tidigare inte alls varit
medveten om.
Barthes mycket kända exempel är reklamen för Panzani pasta (Cobley &
Jansz 1998: 47–50). Barthes presenterar tre olika meddelanden. 1. Det språkliga
meddelandet som innehåller alla ord som reklamen omfattar, 2. det kodade
ikoniska meddelandet vilket betyder fotografiets konnotationer samt 3. det
okodade ikoniska meddelandet vilket är de denotationer som fotografiet
innehåller.
Det denotativa tecknet består av vad Saussure kallar för signifiant och signifié
(Nickel 1985: 130–131; Genette 1992: 128–129). Läsaren känner igen
avbildningen och förstår tecknets denotativa betydelse. Samtidigt är det
denotativa tecknet potentiellt redan en konnotativ signifiant, till exempel den
denotativa bilden av en blåklint kan ha konnotationen ”samlingspartiet”.
Schematiskt presenterat ser Barthes teori ut enligt följande där blåklintexemplet är
mitt eget (Barthes 1994: 178):
1. uttryck (signifiant)

2. innehåll (signifié)

(en bild av en blåklint)

(betyder blåklint)

3. denotativt tecken
(en blåklint)
4. konnotativt uttryck

5. konnotativt innehåll (signifié)

(en blåklint)

(betyder ”samlingspartiet”)

6. konnotativt tecken
(samlingspartiet)

Figur. Barthes teori om olika förståelsenivåer.

Med andra ord är denotationen den grundläggande teckenrelationen mellan
uttryck (signifiant) och innehåll (signifié), det, som betraktaren ser.
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Konnotationen är det som något associeras till. Här är läsarens
bakgrundsinformation viktig.
I det följande analyserar jag böckernas pärmar samt deras ikoniska och
skriftliga översättning till tyska. Jag granskar eventuella samhälleliga orsaker till
förlagens val.
Man borde inte undervärdera pärmens betydelse för hela boken. Det lönar sig
att tänka på pärmens syfte i allmänhet. Sonesson (1992: 34–36) omnämner olika
slags bildfunktioner, bland annat konst, reklam och information. Enligt min
mening har en bokpärm tre huvudfunktioner. För det första kan den vara en
reklam för boken, för det andra kan den ha en informativ funktion och för det
tredje står omslagsbilden och -texten i växelverkan med bokens innehåll och
påverkar på så sätt läsarens associationer. Den tredje aspekten hänger också ihop
med att pärmen lockar en viss kundkrets. Det kan dock finnas skillnader mellan
funktionernas prioritetsordning.
När det gäller ett skönlitterärt verk, kan förlaget, som är ansvarigt för pärmen,
ha som huvudsyfte att sälja boken bra. Den borde se intressant ut så att den
potentiella kunden stannar och tar sig en närmare titt på boken. Jag kommer dock
också att presentera ett motexempel.

97

3

Sommarbokens och den tyska
översättningens omslagsbilder

Bild 1. Originalets omslagsbild Sommarboken (1972). © Albert Bonniers Förlag.

Studerar man omslagsbilden denotativt, ser man en liten ö omgiven av vatten. På
ön växer träd och däremellan finns ett hus med ett gult fönster. När man betraktar
bilden noggrannare, ser man två personer på vänstra sidan av ön, en större med en
käpp och bakom den en mindre. Ön och himlen speglar sig exakt i vattnet, vilket
tyder på att det är vindstilla. En fågel flyger i luften.
Färgvalet är mycket begränsat. Ön, molnen och speglingarna är blågråa,
medan vattnet och himmeln är ljusrosa.
Konnotativt betraktat speglar bilden den ort där bokens huvudpersoner bor på
sommaren. Man ser också huvudpersonerna på omslagsbilden. Personen med
käppen är farmodern och den mindre personen är Sophia. Bilden hänger
följaktligen direkt ihop med bokens innehåll. Ett fönster är gult, och det tyder på
att det behövs ljus. Det måste vara morgon, kväll eller natt, vilket styrs av
färgvalet. Den rosa färgen associerar man med en lätt stämning, sommarens färg,
sommarkväll, natt eller tidig sommarmorgon och överhuvudtaget sommarens
ljuvlighet och lätthet.
Det är intressant att fundera på omslagsbildens funktion. Bilden framkallar
positiva känslor, vilket säkert har en inverkan på försäljningen. Den finska
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sommaren är kort, vilket för med sig att sommartiden är viktig och efterlängtad
efter den långa vintern. Därför kommer den finska betraktaren ihåg sommarens
härliga lätthet. En viss reklamfunktion kan inte förnekas. Jag anser dock att denna
bilds funktion inte i första hand är att göra reklam för boken. Tove Jansson var
redan en känd författare och konstnär i Finland och Sverige, när boken utkom
1972, och därför var förlagets intention inte primärt att göra reklam för hennes
bok. Enligt min mening var Jansson redan så berömd att det inte behövdes mycket
reklam. Bildens huvudfunktion måste således vara någon annan.
Originalets omslagsbild är en teckning av författaren själv. Man kan säga, att
bildens huvudfunktion är att informera om och samarbeta med bokens innehåll,
därför att bilden är en viktig del av själva boken. Den starkaste funktionen är med
andra ord att skapa en växelverkan mellan omslag och innehåll.
Tove Jansson målade bilden av hur hon själv föreställde sig ön eller hur hon
mindes den, därför att den verkligen existerade. Bilden förmedlar också läsaren
en bit av den finlandssvenska kulturen: En tyst stund i skärgården och
strandlandskapets karga skönhet. Jansson förmedlar denna stämning med hjälp av
målningstekniken. Hon reducerar mycket och använder ljusa färger. Denna
omslagsbild är ett bra exempel på att det finns en växelverkan mellan omslag och
innehåll. I detta fall är denna växelverkan ytterst stark, eftersom författaren själv
gjorde målningen.
En annan funktion är den konstnärliga. Bilden berättar oss också att Tove
Jansson inte bara var författare, utan också konstnär. Dessutom finns det några
utgåvor av Sommarboken som innehåller många teckningar av författaren.
Illustrationerna kompletterar berättelserna och ger dem en ny nyans.
Bilden har stora likheter med Janssons skrivstil. Den är osentimental, lämnar
mycket osagt så att läsaren och betraktaren får tänka själv och föreställa sig bland
annat färgerna och människornas utseende. Dessutom har Jansson förmågan att
skapa rörelse. Happonen (2007) som i sin avhandling granskar bild, ord och
rörelser i Janssons muminböcker, framhäver Janssons speciella skicklighet att
beskriva och rita rörelser. Denna förmåga kan också lätt iakttas i Sommarboken.
Både boken och bilden är ytterst finkänsliga. Bilden hör till boken, den är en del
av boken, och om bilden saknas, saknas också en del av innehållet. Förlagets val
är en hedersbevisning på Jansson som författare och konstnär. Bokens titel och
författarens namn är placerade i nedre delen av omslagsbilden. Texten är ett
blickfång som man inte kan låta bli att läsa. Enligt Barthes (1994: 179) är denna
text ett ankare som fängslar.
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Omslagsbilden av den tyska översättningen som utgavs 2002 skiljer sig rätt
mycket från originalet. Den har målats av Regine Tarara.

Bild 2. Omslagsbilden av den tyska översättningen Sommerbuch (2002). © Verlag
Friedrich Oetinger.

Två tredjedelar av bilden är vatten. Endast på den översta delen av bilden ser man
ett strandlandskap med stora stenar. Man kan inte se, om stenarna bildar en
självständig ö eller om de är en del av stranden. I bakgrunden på vänstra sidan av
bilden finns ett rött hus med två våningar. I förgrunden ser man en kvinnlig
person med käpp och grått hår. Personen har en blå klänning på sig. Bredvid
henne ses ett springande barn med vit T-skjorta och röda byxor. Barnet har rött
hår. Bakom stenarna ser man skog. Öppnar man boken, märker man, att bilden
(stenar, skog och vatten) fortsätter på baksidan av pärmen. Det har använts ljusoch mörkblått, vitt, brunt, rött, grönt, grått, orange och svart.
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4

Jämförelse av bild och text

I likhet med originalet hänger bilden direkt ihop med bokens innehåll. Sophia och
farmodern samt ett strandlandskap är avbildade. Gemensamma drag är ett
strandlandskap, två människor på en ö, ett hus, träd och stenar, men mycket annat
gemensamt finns inte. För det första är perspektivet helt annorlunda.
Originalbilden (Bild 1, ovan) är en vy från stranden mot havet, däremot avbildar
omslagsbilden av översättningen (Bild 2, ovan) en vy från havet mot stranden.
För det andra är färgvalen olika. Jansson använder endast rosa och grått, medan
Tarara har valt de ovan nämnda färgerna. Tarara använder också en annan
målningsteknik än Jansson. Jansson gjorde en akvarellmålning, vilket ger en
genomskinlig, lätt och fin effekt som skapar rörelse. Målningen är levande, det
finns rörelse i bilden som Jansson åstadkommer med bara några medel: En fågel i
luften och vattnet, där ön och molnen speglar sig i. Bilden av den tyska
översättningen tycks vara gjord med oljekrita, vilket möjliggör starkare färger och
effekter, men samtidigt blir målningen statisk.
Enligt min mening ligger tyngdpunkten av översättningens funktion i att göra
reklam (i detta sammanhang menar jag med begreppet översättning
översättningen av pärmen från den finlandssvenska kulturen till den tyska).
Huvudfunktionen av originalet är däremot inte att göra reklam, utan den är att
skapa en växelverkan mellan omslag och innehåll. I den tyskspråkiga
kulturkretsen är Tove Jansson säkert känd för sina muminböcker, men inte lika
mycket som i Finland. Inte heller är hon välkänd som konstnär och författare till
vuxenböcker. Huvudsyftet måste då vara att få en omslagsbild som väcker
intresse, som får människor att öppna boken. Säkert behöver en bok av en mera
okänd författare mera reklam, och omslagsbilden till den tyska översättningen
styrker detta påstående. Detta har man försökt åstadkomma genom att använda
starka färger, en annan målningsteknik och genom att ”mata” den tyska
betraktaren med något som han tror att han vet om Finland, något, som han
känner igen. Det är mycket allmänt i Tyskland att föreställa sig Finland som ett
land med röda trähus, många sjöar och skog, och precis detta presenteras för den
tyska läsaren. För att få skog med, måste perspektivet förändras. Enligt Barthes
bekräftas myten: Finland är vatten, skogar och röda trähus genom
omslagsbilden.
I den tyska översättningen har Tove Janssons bild ersatts av en främmande
bild. Genom att förändra bokens omslagsbild förstörs den konstnärliga
förbindelsen mellan omslagsbild och skriven text. Författarens namn och boktitel
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har placerats på ett annat ställe än i originalet. I den tyska översättningen är
författarens namn tryckt med mindre bokstäver än titeln. I originalet har namnet
skrivits med större bokstäver än titeln. Genom att stava något med stora bokstäver
framhävs dess stora betydelse. Då Tove Janssons namn stavas med större
bokstäver än titeln, betonas hennes viktighet och samband med boken. Genom att
betona titeln som i översättningen, framhävs i synnerhet, att det gäller en bok som
berättar om sommaren, vilket skapar lättsamma känslor hos den tyskspråkiga
läsaren. Som tidigare nämnts är Jansson inte lika känd i den tyskspråkiga
kulturkretsen, vilket kan vara en ytterligare orsak till att titeln framhävs. Det
behövs en intressant titel, som säljer bra. Författarens namn väcker inte lika starka
känslor i Tyskland som i Finland och med Tove Jansson förknippas inte likadana
konnotationer. Dessutom är titeln av översättningen skriven med kursiv och
placerad på en och samma rad (Sommerbuch), medan originaltiteln har skrivits i
två rader. En förklaring till placeringen kunde vara att man har frilagt så mycket
blått som möjligt för att nå ett blickfång.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att originalets starka konstnärliga
förbindelse mellan bokens omslag och innehåll förstörs i översättingen genom att
man har bytt ut bilden. Orsaken till detta är bland annat en funktionsförändring.
För att nå en bred tyskspråkig läsekrets, används typiska myter om Finland,
nämligen vatten, skog och ett rött trähus.
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5

Lugna Favoriters och den tyska
översättningens omslagsbilder

Kjell Westös Lugna Favoriter som utgavs av Söderströms förlag år 2004 är en
samling av berättelser som Westö skrev under åren 1989–2004.

Bild 3. Originalets omslagsbild Lugna favoriter (2004). © Söderströms.

På originalet finns en bild av en person som bär ungefär 20 vinylskivor.
Betraktaren kan endast se personens mittparti. På basis av kroppsbyggnaden och
händerna gäller det förmodligen en manlig, rätt ung person. Den mörkröda
skjortan och jeansen är rätt tidlösa. Den svarta sladden tyder på att personen
lyssnar på musik med hörlurar.
På denotativ nivå kan inte mycket mera beskrivas. Konnotativt betraktat
pekar vinylskivorna på att det antingen gäller tiden innan CD-skivornas uppkomst
eller att personen på bilden bara tycker om vinylskivor, trots att det gäller nutid.
På basis av kläderna kan man inte exakt säga, om det gäller det förflutna eller
nutid. Skjortan som är mörkröd ger dock ett något gammalmodigt och omodernt
intryck, vilket tyder på att det inte gäller nutid. Också det att den avbildade
personen är ung och bär vinylskivor, tyder på att det är fråga om det förflutna.
Färgsymboliskt betraktat är mörkrött en ytterst varm färg som förknippas med
hemtrevnad och som överraskande ofta förekommer i Finland, nämligen på finska
trähus. Enligt min mening är mörkrött en mycket finsk färg invid blått och vitt.
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Färgen på skjortan har en viktig betydelse. Dess konnotationer är omodernt,
nostalgiskt, finskt och hemtrevligt.
Omslagsbilden är ett fotografi. Den hänger ihop med ett huvudtema som
Westös berättelser innehåller och som är en röd tråd i boken. Bilden är en
anspelning på de människor som var unga på 60- och 70- talet och som beskrivs
som medelålders antihjältar i berättelsen. Westö beskriver huvudpersonerna delvis
som människor som längtar efter sin ungdom och idealiserar denna tid. Det har
som följd att de skildrade personerna klär sig omodernt, lyssnar på gamla låtar,
längtar efter de gamla goda tiderna eller försöker hitta gamla bekanta. Bilden ger
ett intryck av nostalgi och förmedlar därför ett viktigt huvudtema i berättelsernas
innehåll.
Titeln hänger omedelbart samman med innehållet. Det finns åtminstone tre
tolkningar. För det första kan konstateras, att titeln likställs med alla berättelser:
Berättelserna i urval 1989–2004 är lugna favoriter. Detta påstående styrks av
texten på baksidan av boken. Den börjar med ”det finns noveller som blir
klassiker”. En klassiker är något som favoriseras och som är omtyckt.
För det andra kan Lugna Favoriter uppfattas som titel på sista novellen. Då är
titeln en anspelning på berättelsen, men samtidigt också en anspelning på en
radiokanal. Det gäller ett svenskt radioprogram som är välkänt i Sverige. Folk kan
ringa till redaktionen och önska att den spelar en viss låt. Denna radiokanal
omnämns i novellen. Huvudpersonen ringer dit och önskar sig vissa låtar som han
lyssnade på när han var ung.
Lugna Favoriter är en unik radiokanal! Vi är det enda radionätverket i hela
Sverige som enbart spelar lugna låtar. Musiken som spelas på Lugna
Favoriter väcker minnen och berör. Det är därför vi får så många mail med
frierier, önskelåtar på Lugna Favoriter som spelas på bröllop, från BBavdelningar när nya liv ser dagens ljus och vårdhem där Lugna Favoriter
spelas in i det sista. (http://www.lugnafavoriter.com/?page=2)

För det tredje är titeln Lugna favoriter en anspelning på det som berättelsernas
antihjältar favoriserar. Huvudpersonerna har gemensamt att de längtar efter något
som var modernt när de var unga, och en viktig konnotation som Lugna favoriter
har är nostalgi.
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Man kan ännu tillägga en fjärde tolkning som är att alla de tre tolkningarna
uppfattas som en tolkning. Då uppfattas titeln på ett mycket mångfaldigt sätt.
Sammanfattningsvis kan det konstateras, att titeln är djupsinnig och klokt vald
och binder samman de olika novellerna. Titeln gäller såväl alla berättelser som en
speciell novell. Titeln är med andra ord flerdimensionell.
Enligt min mening har denna pärm två huvudfunktioner. För det första är den
en reklam, för det andra samarbetar den starkt med innehållet med tanke på de
fyra olika tolkningarna.
Den största läsekretsen är säkert finländare, vilket innebär finsk- och
svensktalande finländare. Det är intressant, att pärmen till den finska
översättningen inte har förändrats. Bilden har bevarats och titeln har översatts
med Rennot Suosikit. Detta kan förklaras med stora kulturella likheter mellan den
finsktalande och den svensktalande befolkningen i Finland.
Man får dock inte glömma Kjell Westös stora succé i Sverige, där samma
pärm används. Omslagsbilden och -texten är avsedda för såväl svenskar och
finländare. Omslaget fungerar väl i den nordiska kulturkretsen. De ovan nämnda
konnotationer som person, gamla vinylskivor och färgen mörkrött har kan också
användas i andra nordiska länder med samma effekt. Titeln Lugna favoriter känns
igen som svensk radiokanal säkert ännu mera i Sverige än i Finland.
Översättningen till tyska har förverkligats på ett annat sätt. Se bild 4 nedan.

Bild 4. Omslagsbilden av den tyska översättningen Tante Elsie und mein letzter
Sommer (2004). © BTB.
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På denotativ nivå ser man en ung kvinna med vit T-skjorta, som håller en fisk i
handen. Betraktaren ser endast en del av personen. Av ansiktet ser man bara nedre
delen, och endast främsta delen av överkroppen är avbildad. Kvinnan har mörkt,
långt hår, ljus hud och röda läppar.
Såväl text och bild anspelar på bokens första novell som heter Moster Elsie
på svenska. Den har översatts med Tante Elsie und mein letzter Sommer. Min sista
sommar har tillagts. Den unga kvinnan är en av novellens huvudpersoner.
Berättelsen handlar om en ung kvinna, som har vissa problem att hitta sin plats i
samhället. Det skildras hur hon kommer till släktens sommarstuga, där familjen
redan semestrar. Hennes beteende skiljer sig från det som släkten anser vara
normalt. Novellen skildras från Tommens perspektiv, som är systerson till Elsie.
Han beundrar sin moster och iakttar henne i smyg. Mein letzter Sommer anspelar
på novellens innehåll. Efter händelserna under den skildrade sommaren blir
Tommens sommarliv aldrig likadant som förut. Moster Elsie semestrar aldrig
mera på sommarstugan och pojken känner, att barndomen är över. Släktingarna
börjar gräla och firar aldrig mera semester tillsammans.
Det har använts mycket ljusa färger på pärmen. Bakgrunden är ljusgul, och
detta färgval står i växelverkan med texten. Ljusgult påminner om sommar och
lätthet.
Fisken kan antingen uppfattas som en symbol med ytlig eller med djupgående
konnotation. Med detta menar jag att det kan vara fråga om en konnotation som är
mycket uppenbar eller en konnotation som kräver mera bakgrundsinformation. På
ytlig nivå kan en (död) fisk stå för bland annat människans ingripande i naturen,
hav, sommarliv och fiske. På en djupare nivå har fisken en annan symbolik. I den
västerländska världen står den för Kristus. I astrologin betyder fisken däremot
överflöd och rikedom, men också omedvetet själsliv. (Biedermann 2002: 106–
108.) De ytliga konnotationerna samt den mera djupgående Kristussymboliken är
säkert de som en stor del potentiella kunder förknippar med bilden. Den ytliga
konnotationen passar ytterst bra ihop med novellens innehåll. Faktum att bokens
titel har fått tillägget und mein letzter Sommer styr de ikoniska konnotationerna
som förknippas med bilden. Kvinnan måste vara moster Elsie och hon måste ha
något att göra med natur, sommarliv, lätthet och fiske.
Den mera djupsinniga kristliga konnotationen lämpar sig inte i denna
berättelse. Det finns ingen anknytning till Kristus eller religion.
Det intressanta är att den astrologiska konnotationen som säkert inte så
många personer är medvetna om, lämpar sig bäst. Novellens huvudperson Elsie
har ett ytterst starkt själsliv som hon inte kan behärska. Att den unga kvinnan
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håller fisken i handen tyder på att hon använder sitt omedvetna själsliv som
vapen, antingen för att skydda sig mot riskfaktorer eller för att angripa.
Enligt min mening har förlaget inte valt den astrologiska konnotationen
medvetet, därför att det inte är fråga om någon mycket känd konnotation.
Förlagets intention måste då vara den ovan nämnda ytliga konnotationen.

6

Jämförelse av text och bild

Förlaget som har ansvar för pärmen till den tyska översättningen väljer en lösning
som skiljer sig mycket från originalet. För det första är titeln inte densamma. Man
använder titeln av en annan novell för att översätta originalets titel. Den största
orsaken till denna förändring är att det inte finns något likadant tyskt
radioprogram, som kunde ha använts för att översätta originalets titel. Titeln på
den finska översättningen Rennot suosikit innehåller likadana konnotationer som
titeln på originalet. Titeln associerar den finskspråkiga läsaren lätt med en
radiokanal och med det något gammalmodiga, sentimentala och nostalgiska som
titeln innebär.
Det är dock ytterst svårt att översätta originaltiteln till tyska med liknande
konnotationer. På tyska kan de ovan nämnda tre tolkningarna inte sammanfattas
på samma sätt. Om titeln översätts med Coole eller Ruhige Favoriten, vilket är en
ganska ordagrann översättning, förstår en läsare med tyskspråkig kulturbakgrund
inte, att titeln tyder på gammal musik samt åldrande människor som lite vemodigt
klamrar sig fast vid de gamla goda tiderna. Den enda tolkning som förblir är den
ovannämnda första, nämligen att bokens innehåll uppfattas som Lugna Favoriter.
Det skulle ändå vara en för trivial och ensidig översättning. Det väljs inte heller
en översättning, som anspelar på en radiokanal liksom till exempel
Kuschelgoldies, som faktiskt är en översättning av titeln på den sista novellen
vars original heter Lugna Favoriter. En sådan översättning skulle utesluta den
ovannämnda första tolkningen, det vill säga att ”berättelserna är lugna favoriter”,
därför att Goldies inte kan betyda berättelser, utan alltid hänvisar till musik.
En orsak till att det inte har blivit någon av de sistnämnda partiella
motsvarigheterna är förmodligen, att de inte låter bra och inte lämpar sig som
boktitlar. Det tyska förlagets intention är att sälja boken, vilket inte främjas, om
boken har en titel som Kuschelgoldies eller Coole Favoriten. Det tyska förlaget
väljer bara en berättelse och förändrar titeln så att läsaren från den tyska
kulturkretsen således associerar den med något roligt (tant, sommar). Därutöver
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tilläggs en reklam i översta delen av titelbladet. Denna är en kort del av en
recension: ”Das Witzigste, was ich seit langem gelesen habe.“ Sydsvenska
Dagbladet
Den ljusgula färgen samt T-skjortan som den unga kvinnan har på sig, tyder
också på värme och lätthet.
De här konnotationerna överensstämmer dock inte alls med originalet. Kjell
Westös intention var inte att skriva något skojigt. Författaren behandlar faktiskt
mycket djupgående psykologiska problem som medelålders människor har. Han
skildrar dem visserligen på ett roligt sätt, vilket får läsaren att skratta.
Berättelserna är dock inte endast skojiga. Betraktar man pärmen till den tyska
översättningen, får man det intrycket att bokens innehåll är ytterst trevligt. Enligt
min mening är innehållet också skrämmande, sorgligt och ytterst hjärtknipande,
inte endast skojigt.
Som sammanfattning kan konstateras, att det vid översättning av boktiteln
finns svårigheter på grund av kulturskillnader. Boktiteln och omslagsbilden har
förändrats så, att de bara pekar på bokens första berättelse. Pärmen på originalet
förmedlar inte något synnerligen roligt innehåll. Den håller, vad den lovar, och
står i flerdimensionell växelverkan med innehållet. Pärmen på den tyska
översättningen är för positiv, om man jämför den med innehållet. Den pekar inte
heller på hela boken, utan endast på en novell.
Jag tycker att originalpärmen av Tove Janssons Sommarboken och Kjell
Westös Lugna Favoriter är mera lyckade än pärmarna på deras tyska
översättningar. Originalen innebär mera omtanke och dimensioner som på grund
av kulturella skillnader och funktionsförändringar inte kan överföras på ett
likadant sätt. Det är alltid svårt att åstadkomma en översättning som innebär
samma konnotationer, och lika svårt förefaller det vara att åstadkomma en lyckad
pärm på en översättning.
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Språk och översättning i EU
Christine Young

1

Bakgrund

Språk har alltid varit en grundläggande del av det europeiska samarbetet. Den
allra första förordningen (rådets förordning nr 1 från 1958) som antogs av
gemenskapen gällde medlemsländernas språk och hur de skulle användas inom
gemenskapen. I förordningen fastställs vilka språk som är officiella och det
föreskrivs att alla texter av allmän räckvidd ska utarbetas på samtliga officiella
språk. I praktiken betyder det att EU-lagstiftningen, som är bindande för alla
medlemsländer, måste finnas tillgänglig på de officiella språken för att den ska
gälla. När förordningen antogs var de officiella språken bara fyra, men varje gång
nya länder har anslutit sig till unionen har också antalet officiella språk blivit fler.
I dag är Europeiska unionen en gemenskap som består av 27 medlemsländer och
har 23 officiella språk. Förordningen utgör den rent rättsliga grunden för all EUöversättning. Men i grund och botten handlar det om att språket är en demokratisk
fråga för EU. I artikel 21 i EG-fördraget föreskrivs att medborgarna har rätt att
vända sig till EU-institutionerna på vilket som helst av de officiella EU-språken
och få svar på samma språk. Och för att medborgarna ska kunna ta del av
samhällsdebatten om olika EU-frågor är det viktigt att EU-texterna är tillgängliga
för alla – inte bara fysiskt, utan också på ett språk de kan förstå. Man kan alltså
med fog påstå att unionen inte skulle fungera utan översättning. På 22 språk av 23
är det översättningarna som är gränssnittet mot medborgaren.
Alla EU-institutioner har egna språktjänster, dvs. översättare och tolkar.
Överlägset flest översättare och tolkar har Europeiska kommissionen. Detta beror
på kommissionens uppgifter. Kommissionen har ensamrätt att lägga fram förslag
till ny lagstiftning. Kommissionen övervakar också att medlemsländerna följer
EU-lagstiftningen.
I denna artikel kommer jag att konkret beskriva Europeiska kommissionens
generaldirektorat för översättning och hur översättningsarbetet är organiserat i
praktiken, särskilt inom den svenska avdelningen där jag själv arbetat. Jag tar
också kortfattat upp hur synen på översättning har ändrats under den tid som
Finland och Sverige varit medlemmar i unionen och vilka yttre ramar och villkor
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som styr EU-översättarnas arbete. I artikeln behandlas inte tolkning, eftersom
tolkningen är en separat tjänst med sin egen organisation och sina egna särdrag.

2

Generaldirektoratet för översättning

Europeiska kommissionens översättningstjänst sägs vara en av de största i
världen. Generaldirektorat för översättning har för närvarande cirka 2 500
anställda, varav cirka 1 750 är översättare. Ungefär hälften av de anställda är
placerade i Bryssel och hälften i Luxemburg. Dessutom är ett antal översättare
från varje språk placerade vid kommissionens representationskontor i
medlemsländerna. Vid generaldirektoratet översätts till och från alla officiella
EU-språk1.
Generaldirektoratets uppgift är att tillgodose kommissionens behov av
översättning och andra språkliga tjänster som behövs i den skriftliga
kommunikationen. Generaldirektoratet ska också stödja och stärka den språkliga
mångfalden i EU och bidra till att främja EU:s legitimitet, öppenhet och
effektivitet.
Med så många anställda är organisationen ofrånkomligen rätt mångfacetterad.
Generaldirektoratet leds av en generaldirektör, för närvarande finländaren KarlJohan Lönnroth. Direkt under generaldirektören lyder tre enheter som ansvarar
för interrevision, kommunikation och information samt interinstitutionella frågor.
Generaldirektoratet har vidare sex direktorat, av vilka tre sysslar med
översättning, medan de tre andra har hand om övergripande språktjänster,
personaladministration och resurser samt strategiska frågor i anslutning till
översättning och flerspråkighet.
Kärnverksamheten, dvs. själva översättningen, är organiserad så att varje
språk utom iriska har en egen avdelning, vars arbete leds av en avdelningschef.
Språkavdelningen är indelad i mindre enheter. Huvudregeln är att varje
språkavdelning har tre enheter – en i Luxemburg och två i Bryssel. Iriskan har
tillsvidare bara en översättningsenhet, medan de franska och tyska
språkavdelningarna är indelade i fler enheter än de övriga språken och har fler
översättare eftersom de är arbetsspråk. Den engelska språkavdelningen är också
1

Fr.o.m. 1.1.2007 bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska,
lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska,
spanska, svenska, tyska, tjeckiska och ungerska.
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språkavdelningarna är indelade i fler enheter än de övriga språken och har fler
översättare eftersom de är arbetsspråk. Den engelska språkavdelningen är också
större eftersom den översätter det mesta av den dokumentation som kommer in
från medlemsländerna och som är för internt bruk. Dessutom placerades de nya
språkavdelningar som inrättades 2004 helt och hållet i Luxemburg, medan man
2007 då Rumänien och Bulgarien anslöt sig beslöt att placera en enhet i Bryssel
och två i Luxemburg.
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Bild 1. Schema över generaldirektoratets organisation.
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Språk, sidor och textkategorier

Vid generaldirektoratet för översättning översattes det sammanlagt drygt 1,5
miljoner sidor 2006. Knappt 20 procent av dessa översattes på frilans. Sidantalet
kan vid första anblicken te sig svindlande, men om man betänker hur många de
officiella språken är och det att deras antal i princip mer än fördubblats sedan
början av 1990-talets början kan man konstatera att utvecklingen varit rätt
återhållsam. Det här är främst resultatet av en medveten strategi som förts av
generaldirektoratet för översättning under de senaste åren i avsikt att hitta en
jämvikt mellan utbudet och efterfrågan på översättningar. Den kontinuerligt
växande efterfrågan på översättningar har hanterats genom att man kraftigt
prioriterat texter och begränsat texternas längd. Man har också strävat efter att
öka översättningskapaciteten, genom att anhålla om fler fasta tjänster, rekrytera
tillfällig personal och omfördela tjänster. Slutligen har man arbetat för att bättre
integrera översättningstjänsten i kommissionens beredningsarbete. (Lönnroth
2005.)
Det är också värt att notera att balansen mellan källspråken har förändrats
radikalt sedan början på 1990-talet. Då Finland och Sverige gick med i EU var
engelskans och franskans andel av källtexterna mer eller mindre lika stor, med en
liten övervikt för franskan. I dag är engelskan klart dominerande som källspråk
för de texter vi översätter medan andelen franska källtexter minskat drastiskt.
Relativt få källtexter skrivs på tyska, däremot översätts nästan alla texter till
tyska.
Tabell. Antalet översatta sidor och källspråkens andel av dem 1992–2006.

1992

1997

2004

2006

Total produktion

914 649

1 125 709

1 270 586

1 541 518

Andel på frilans

12 %

16,4 %

23 %

19,4 %

Källspråk engelska

35 %

45,4 %

62 %

72 %

Källspråk franska

47 %

40,4 %

26 %

14 %

Källspråk tyska

6%

5,4 %

3,1 %

2,8 %

Övriga källspråk

9%

8,7 %

8,8 %

10,8 %
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Vid generaldirektoratet för översättning översätts alla typer av texter – allt från
rättsakter till broschyrer, brev och webbtexter. Rättsakterna har alltid varit kärnan
i EU:s översättning och utgör även i dag den största textkategorin (33 %), särskilt
om man också räknar med samrådsdokumenten (8 %) och de typer av dokument
som inte är direkt lagstiftning men som är juridiska till sin karaktär och som följer
av krav i EU-lagstiftningen (30 %). Till de renodlade rättsakterna hör beslut,
direktiv och förordningar. Rekommendationer och bilagor till rättsakter ingår
också i denna kategori. Som exempel på texter som inte är rättsakter men som har
karaktären av juridiska texter kan nämnas dokument som gäller statligt stöd,
budget, offentlig upphandling m.m. I bilden nedan faller de under kategorin
administration. Samrådsdokumenten består av förberedande rättsliga dokument,
det vill säga meddelanden, grönböcker, vitböcker och yttranden. Trots att en så
stor del av arbetet omfattar texter av juridisk karaktär har en helt annan typ av text
vuxit i betydelse under de senaste åren, nämligen texter som riktar sig till
allmänheten (25 %). Hit hör bland annat broschyrer och annat
informationsmaterial för allmänheten, pressmeddelanden, webbtexter, rapporter
och brev.

4%
33%

30%

8%
25%

Rättsakter

Samråd

Information

Administration

Övrigt

Bild 2. Kategorier av texter som översätts vid generaldirektoratet.
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EU-översättningen i ett tidsperspektiv

EU-översättning till finska och svenska inleddes redan innan Finland och Sverige
blev medlemmar i EU. I Finland började man översätta EU:s regelverk till finska i
slutet av åttiotalet. Översättningsarbetet var en del av förberedelserna inför EESavtalet och översättningarna gjordes vid EES-enheten vid justitieministeriets
lagberedningsavdelning.
I början lades främst vikt vid juridisk exakthet och formella krav. Vid valet av
finska motsvarigheter till originalets termer lyssnade man mera på jurister än på
lingvister. Detta ledde till att tydlighet, begriplighet och idiomatiska uttryck kom i
skymundan. Att man i början av den finska EU-översättningens historia också så
långt som möjligt försökte undvika ord av främmande ursprung ledde också till
att språkbruket delvis blev onaturligt. Efter några år som EU-medlem började
denna översättningsprincip att ifrågasättas. Detta berodde naturligtvis på att man
inte längre översatte enbart rättsakter, utan texter av alla slag. Det språkbruk som
var typiskt för rättsakterna fungerade inte för andra texter. Målet för
översättningarna blev ett tydligare, bättre och mer idiomatiskt språkbruk och
därför började man utarbeta anvisningar och rekommendationer om språkriktighet
och termer inom språkavdelningen. Ett samarbete med språkvårdande instanser
och myndigheter i hemlandet kom i gång. (Nieminen 2007.)
I Sverige inleddes översättningen av EU:s regelverk till svenska 1990. Vid
den s.k. Delegationen för översättning av EG:s regelverk översattes först de texter
som behövdes för EES-avtalet, sedan de som behövdes för medlemskapet i EU,
totalt cirka 60 000 sidor. Översättningsdelegationen gick redan i början in för en
mer funktionellt inriktad översättningsstrategi, med fokus på innehållet snarare än
på formen. Målet var att de översatta texterna stilmässigt skulle avvika så litet
som möjligt från moderna svenska författningstexter och att innehållet skulle
uttryckas på ett så ledigt och begripligt sätt som möjligt. Översättarna
uppmanades att följa moderna svenska språkriktighetsnormer (SOU 1998: 114).
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Översättningsarbetet i praktiken

De senaste åren har generaldirektoratets verksamhet styrts av en helhetssyn på
kvalitet som omfattar inte bara själva texten utan hela översättningsprocessen, allt
från utbildning och rekrytering av översättare till den färdiga
översättningsprodukten (Lönnroth 2005). Kvalitetstänkandet är i princip grunden
för hur det praktiska översättningsarbetet är organiserat.
Utmärkande för översättarnas arbete vid kommissionen är att de i princip
alltid översätter till sitt eget modersmål. Alla översättare, åtminstone i de finska
och svenska enheterna, fungerar samtidigt också som granskare, dvs. de
kontrolläser och kommenterar sina kollegors texter. Granskning är visserligen ett
extra moment i arbetet, men är nödvändig för att uppnå den kvalitet som krävs
med tanke på vad det är för texttyper som översätts. Samarbetet mellan
översättare och granskare leder inte bara till bättre texter utan är också en lärorik
process för båda parter.
Varje enhet har sina egna ”portföljer” bestående av vissa ämnesområden och
”egna” generaldirektorat som huvudsakliga uppdragsgivare. Ämnesportföljerna är
de samma för alla språk, även om portföljfördelningen för arbetsspråkens del
skiljer sig något från de övriga språkens på grund av att enheterna är fler.
Portföljernas innehåll är aldrig helt statiskt, utan kan variera beroende av olika
yttre orsaker, men i princip ger portföljerna enheterna möjlighet att specialisera
sig på vissa områden och på detta sätt långsiktigt bygga upp terminologi och
fackkunskaper. Enhet 1 översätter främst texter om EU:s budget, konkurrens,
rättsliga och inrikes frågor (t.ex. flyktingpolitik, asylpolitik, visering),
bedrägeribekämpning, yttre förbindelser, bistånd och utvidgning. Enhet 2
översätter främst tekniska och ekonomiska texter samt specialiserade texter om
jordbruk och fiske, forskning, informationssamhället, miljö, energi och transport.
Enhet 3
översätter
texter
som
handlar
om
sysselsättning
och
arbetsmarknadsfrågor, socialpolitik och social trygghet, folkhälsa, arbetsmiljö,
utbildning och kultur, konsumentfrågor, regionalpolitik och handel.
Under den tid som Finland och Sverige varit medlemmar i EU har det skett
en radikal förbättring i fråga om de hjälpmedel som översättarna har till sitt
förfogande. Utöver traditionella hjälpmedel som ordböcker och facklitteratur har
en mängd tekniska verktyg utvecklats. Översättarna vid kommissionen har i dag
tillgång till elektroniska ordböcker och encyklopedier, webbaserade
termdatabaser och Internet. Generaldirektoratet har också satsat på utvecklingen
av moderna översättningsverktyg som översättningsminnen och byggt upp
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imponerande textbaser baserade på dessa. På de svenska och finska
översättningsavdelningarna
använder
majoriteten
av
översättarna
översättningsminnen i sitt arbete. Kommissionen har också varit en föregångare
när det gäller utvecklingen av maskinöversättning, även om detta inte omfattat
svenskan eller finskan. Med fungerande tekniska hjälpmedel har också
översättarnas produktivitet ökat.
Både i Luxemburg och i Bryssel har översättarna tillgång till ett stort
bibliotek med lexikon, ordböcker, facklitteratur, tidningar och tidskrifter samt
EU-publikationer på alla de officiella språken. Vid biblioteken arbetar
dokumentalister som hjälper till med att hitta referensmaterial, dokument, titlar
m.m. i bibliotekets fysiska kollektion eller i olika elektroniska databaser. De
skriftliga källornas betydelse har emellertid minskat på senare år i och med att de
elektroniska och tekniska hjälpmedlen förbättrats. Samtidigt har översättarnas
yrkesskicklighet och fackkunskaper om olika ämnen ökat med åren. De har också
blivit allt vanare vid att självständigt använda nätbaserade resurser för
informationssökning.
Inom generaldirektoratet bedrivs ett omsorgsfullt termarbete. Det finns en
särskild enhet som samordnar det terminologiska arbetet. På varje språkavdelning
finns det en terminolog som svarar på termfrågor från översättarna, reder ut nya
termer och begrepp och kommer med synpunkter på begrepp som ska
standardiseras. Avdelningsterminologen samarbetar med den språkliga
samordnaren, de övriga EU-institutionernas översättningsavdelningar och
terminologer, främst rådets, och med myndigheter i Sverige. I varje enhet finns
det normalt dessutom en termansvarig som fungerar som en kontaktperson mellan
översättarna och avdelningsterminologen och som bidrar till termarbetet på olika
sätt. Alla termer dokumenteras i termbasen Iate som är gemensam för alla EUinstitutioner och som numera också är öppen för allmänheten. Alla översättare
kan lägga in termer i Iate. I dag innehåller termbasen 8,7 miljoner termer, 500 000
förkortningar och 100 000 fraser på alla de officiella språken.
De flesta språkavdelningarna har en språklig samordnare. Den språkliga
samordnaren är en resursperson såväl för ledningen som för personalen, och
arbetar med anvisningar och språklig rådgivning. Samordnaren tar initiativ till
utbildning och leder själv övningar kring språkliga problem. Samordnaren är en
nyckelperson i kvalitetsarbetet. Andra viktiga uppgifter är samarbetet med
juristlingvister och med översättningsavdelningarna på de andra EUinstitutionerna samt kontakter med universitet och myndigheter i Finland och
Sverige.
118

6

Utmaningar i arbetet

EU-översättarens arbete begränsas av många faktorer. Den språkliga och
kulturella mångfalden i EU syns i översättarnas arbete på flera sätt. Ett konkret
exempel är källtexternas uppbyggnad och stil, som särskilt när det gäller rättsakter
kraftigt avviker från de lagar som skrivs i Sverige och Finland. EU-rättsakternas
karakteristiska ingress, som fungerar som en slags motivering till rättsakten, följd
av en separat normativ del, som innehåller själva de rättsliga bestämmelserna, har
sitt ursprung i en helt annan stilistisk och rättslig tradition.
En viktig aspekt är att det inte görs någon åtskillnad mellan original och
översättningar efter det att en rättsakt väl har antagits, utan alla språkversioner har
samma juridiska giltighet. Rättsakterna behandlar ofta tekniskt och juridiskt svåra
frågor. Det blir översättarens uppgift att hitta den gyllene medelvägen mellan en
språkligt idiomatisk målspråkstext och en text som fungerar så att rättsverkan
verkligen är den samma på alla språk.
När det gäller rättsakter ställs det många rent formella och strukturella krav
på texten. De första anvisningarna för översättningen av rättsakter utarbetades
redan på översättningsdelegationen i Stockholm. Anvisningarna har efter hand
kompletterats och uppdaterats vid de svenska översättningsavdelningarna på
kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Den senaste versionen av Att
översätta EU-rättsakter är från oktober 2007. I anvisningarna sägs att man vid
översättningen av rättsakter ska eftersträva en idiomatisk svenska utan tunga och
komplicerade konstruktioner som eventuellt förekommer i källtexten.
Översättaren är dock alltid i vissa hänseenden bunden av originalets form. Själva
grundstrukturen i originalet måste följas, dvs. dispositionen och indelningen i
kapitel, artiklar, punkter och stycken. I EU-rättsakterna förekommer ibland långa
meningar av en typ som man försöker undvika i modernt svenskt
författningsspråk. På grund av den hänvisningsteknik som används i samband
med EU-texter är den allmänna regeln att man måste följa källtextens
meningsindelning. Detta brukar kallas för punktregeln. Många gånger resulterar
detta i tunga konstruktioner och strukturell interferens från källspråket. Man får
emellertid dela upp långa, komplicerade meningar om det är nödvändigt för att
göra texten begriplig. I rättsaktens ingress kan långa meningar delas upp och
avskiljas med en punkt. I särskilt besvärliga fall kan man också dela upp
meningar i rättsaktens normativa del. I så fall använder man semikolon som
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skiljetecken. Nedan ges ett exempel på hur en besvärlig mening i en artikel delats
upp med ett semikolon:

2.
The
annual
and
final
implementation reports referred to
in Article 67 of Regulation (EC)
No 1083/2006 shall contain
updated information at operational
programme level on the cumulative
allocation of the Funds by
categories, as from the start of the
operational programme, to the
operations selected under the
operational programme, presented
for each combination of codes, in
accordance with Parts A and C of
Annex II to this Regulation.

2. Den årsrapport och den
slutrapport om genomförandet som
avses i artikel 67 i förordning (EG)
nr 1083/2006 skall innehålla
aktuell information om det
sammanlagda stöd som fonderna
beviljat de utvalda insatserna inom
det operativa programmet från det
att programmet inleddes; denna
information skall vara uppdelad
efter kategori och redovisas i
enlighet med koderna i delarna A
och C i bilaga II till den här
förordningen.

Så gott som alla texter som utarbetas i EU är resultatet av politiska kompromisser.
De är därför i många fall på sina ställen avsiktligt luddiga. De texter som
produceras inom EU-institutionerna är dessutom en slags ”hybrider”, en syntes av
olika traditioner när det gäller att uttrycka sig i skrift och av olika samhällssystem
och förvaltningskulturer. Texterna är inte heller bundna till någon viss kultur, utan
de skrivs för en mycket stor och heterogen mottagargrupp. De behandlar ofta
system och strukturer på EU-nivå som inte nödvändigtvis har nationella
motsvarigheter. Dessutom ska texterna tillämpas i alla EU-länder, trots att
förhållandena i dem varierar. Det här leder till att texterna ofta är allmänna och
abstrakta, vilket gör att de kan kännas främmande för människorna i enskilda
länder och kulturer eftersom de inte knyter an till den kulturella kontexten på
samma sätt som nationella texter gör. (Nieminen 2007.)
Ett annat ”problem” i en mångkulturell organisation som kommissionen är att
begrepp som tydlighet och lättfattlighet alltid är kulturspecifika. En text som en
svensk eller finskspråkig läsare upplever som krånglig och svårläst kanske
fungerar utmärkt enligt en fransk läsare. (Nieminen 2007.)
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7

EU-översättning i dag

I dag kan man säga att EU-översättningen befinner sig i en ”kommunikativ” fas
(Nieminen 2007). I centrum står frågor som för vem texterna skrivs och vilket
budskap de ska förmedla. Dessa frågor är säkert grundläggande för varje
översättare, men de har på senare tid även fått gehör i hela kommissionens syn på
hur EU-institutionerna bör kommunicera med de människor som bor i EU.
Traditionellt har ”kommunikationen” handlat om att EU-institutionerna ensidigt
förmedlar information sett ur sin egen synvinkel. Men i och med att det
föreslagna konstitutionella fördraget inte godkändes i folkomröstningarna i
Frankrike och Nederländerna 2005, såg sig EU tvunget att radikalt se över sin
kommunikationspolitik. Till följd av detta har tyngdpunkten nu förskjutits från
monolog till dialog, dvs. från ensidig informationsförmedling till tvåvägskommunikation. Kärnfrågan är hur EU når ut med sitt budskap till dem som bor i
EU och hur vanliga människor så att säga kan komma till tals i EU, dvs.
engageras i samhällsdebatten och i EU-frågor, så att deras synpunkter och
önskemål beaktas i utvecklingen av unionen. (Europeiska kommissionen 2006.)
EU för i dag också en aktiv flerspråkighetspolitik. Grovt taget kan man säga
att den har tre kärndelar: individens flerspråkighet, samhällets flerspråkighet och
EU-institutionernas flerspråkighet. Den sistnämnda delen har ett nära samband
med kommunikationspolitiken som beskrivs ovan. För att EU-institutionerna ska
kunna nå människorna i EU måste de använda deras eget språk och lokala medier.
(Europeiska kommissionen 2005.)
Mot
bakgrund
av
detta
bygger
dagens
organisation
av
översättningsverksamheten på ett texttypstänkande och en strävan efter
målgruppsanpassning. Vissa funktioner har lyfts ut från översättningsavdelningarna. Man har till exempel skapat en särskild enhet för webböversättning som
enbart översätter texter som läggs ut på kommissionens webbplats Europa. Man
har också medvetet gått in för att förstärka lokalkontoren i EU-länderna. De
översättare som arbetar vid dessa lokalkontor har till uppgift att anpassa EUtexterna till målgruppen och den lokala kontexten. Till deras uppgifter hör också
att hålla kontakt med intressegrupper i landet och att informera om EU på plats.
Man kunde säga att de har i uppgift att ge EU-översättarna ett ansikte.
Den mer funktionellt inriktade synen på översättning gäller inte enbart texter
riktade till allmänheten, utan också på lagstiftningsområdet strävar EU efter att
skapa en bättre och enklare lagstiftning. Här är språket i nyckelställning. Som ett
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konkret resultat av kvalitetstänkandet har en särskild enhet grundats för
kvalitetsgranskning av engelska och franska källtexter. Källtexterna författas
sällan av modersmålstalare, vilket naturligtvis påverkar deras kvalitet. Dessutom
är det vanligt att källtexterna utarbetas i många led, med flera olika skribenter
inblandade. Även om redigeringsenhetens verksamhet fortfarande är småskalig
kan det betraktas som ett steg i rätt riktning att den inrättats. Genom att arbeta
med källtexterna så att de blir tydligare och bättre får man såväl bättre källtexter
som bättre översättningar.
EU-översättarnas uppgift har alltså breddats från formbunden översättning av
rättsakter till målgruppsanpassad, friare och mer kommunikativ översättning. EUöversättarna har i dag en viktig uppgift när det gäller att bygga broar mellan folk
och kulturer i EU.
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