
 

Hugvísindadasvið 

 

 

 

 

“Det smakar ljuvligt i munnen” 

- en översättningsanalys av novellerna Gloria och Merabs 

skönhet av Torgny Lindgren 

 

 

 

 

 

 

BA-uppsats i svenska som huvudämne 

Ólína Salome Torfadóttir 

Maí 2018 



Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda 

 

 

 

 

“Det smakar ljuvligt i munnen” 

- en översättningsanalys av novellerna Gloria och Merabs 

skönhet av Torgny Lindgren          

  

 

 

 

 

BA-uppsats i svenska som huvudämne  

Ólína Salome Torfadóttir Kt.: 201142-6289 

Handledare: Maria Riska 

 Maí 2018   



Útdráttur 

 

Ritgerðin er bakkalárritgerð i sænsku sem aðalnámsgrein við Háskóla Íslands og 

fjallar um þýðingu á smásögunum Gloria og Merabs skönhet eftir rithöfundinn 

Torgny Lindgren og koma þær úr smásögusafni hans Merabs Skönhet. Smásögurnar 

eru raktar til Molin klæðskera sem saumaði bíblíuorð í veggteppi og seldi á 

sveitabæjum i Västerbotten i Svíþjóð og sagði sögur á meðan. 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta. Fyrsti kaflinn í fyrri hlutanum fjallar um 

höfundinn, rithöfundaferlin hans og hans rithöfundastíl og efnistök auk söguþátta 

smásagnanna.  

Rithöfundastíll Lindgrens þykir sérstakur þar sem hann notar gömul orð, 

talshætti, frasa og orðtök sem eru oftast mállýska frá æskustöðvum hans í 

Västerbotten. I öðrum kafla eru nokkrar skilgreiningar á hvað þýðing er og nokkrar 

þýðingaraðferðir kynntar sem hafa vakið athygli og umræðu af fræðimönnum innan 

greinarinnar. Þýðingaraðferðin sem varð fyrir valinu við þýðingu á smásögunum var 

áhrifajafngildi sem Eugena A. Nida kynnti í grein árið 1964. Meginatriði þeirrar 

aðferðar er að nálgast sömu áhrif á lesendur marktextans og frumtextinn hafði á 

lesendur sína. Þýðingaraðferðin fól í sér meðal annars þýðingu á milli orðflokka, 

styttingu eða lengingu á setningum, og að finna orð í markmálinu fyrir gömul orð, 

talshætti, frasa og orðtök í frumtextanum. 

Þriðji kaflinn segir frá undirbúningi þýðingarinnar sem var í stórum dráttum 

samkvæmt þýðingarferli Runes Ingo, frá 2007 og var tilgangurinn með því vali að fá 

endanlega textann óskaddaðan og skiljanlegan. Í kaflanum er sagt frá þremur 

áföngum ferlisins; greiningu á frumtextanum, frumþýðingu og lokavinnslu á 

frumþýðingunni. Greining var gerð á málfræðilegum atriðum, setningarfræði, 

merkingarfræði, tíma og umhverfi smásagnanna og orðavali höfundarins í 

frumtextanum. Lokavinnsla textans fólst í að finna sambærileg eða mótsvarandi orð 

í markmálinu og í frummálinu.  

Seinni hluti ritgerðarinnar er íslenskuþýðing á smásögunum Gloria og Merabs 

skönhet. 
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Inledning 

 

Denna uppsats är en BA-uppsats i svenska som huvudämne vid Islands universitet. 

Jag har valt översätta två noveller av Torgny Lindgren ur novellsamlingen Merabs 

skönhet som publicerades 1983. Novellsamlingen anses vara hans mästerstycke. 

Texterna utgår från Molin som är skräddare och som broderade bibelord på bonader 

och sålde dem bland gårdarna i Västerbotten och berättade historier under tiden. 

Uppsatsen är tudelad. Kapitel 1 handlar om författaren, hans författarskap, novellerna 

och hans stil. I kapitel 2 redogör jag för vad en översättning är och olika 

översättningsmetoder presenteras. Den egentliga översättningen av novellerna 

behandlas i kapitel 3 och sist kommer en avslutning. Det är den förste delen. I den 

andra delen finns själva översättningen av novellerna, Gloria och Merabs skönhet. 

Mitt syfte med uppsatsen är att översätta novellerna Gloria och Merabs skönhet 

från novellsamlingen Merabs skönhet, från originalspråket svenska till isländska, 

samt analysera mina översättningar. I mitt arbete kommer jag att ta hänsyn till att det 

är fråga om skönlitterära texter och vara trogen originaltexten till form och innehåll. 
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Första delen 

 

Kapitel 1 Författaren och novellerna 

 

1.1 Författarens liv och författarskap 

 

Författaren till novellerna Gloria och Merabs skönhet är Gustav Torgny Lindgren. 

Lindgren föddes 1938 i Raggsjö i Västerbotten och växte upp där. Han utbildade sig 

till folkskollärare i Umeå och undervisade under åren 1959-1974 i Starfors och 

Vimmerby.  

Lindgren debuterade som författare med diktsamlingen Plåtsax, hjärtats 

instrument, 1965. Diktsamlingen visar hans intresse på olika områden som politik 

och samhälle, demokrati och människovärde. Efter de politiska motiven kom han 

alltmer att intressera sig för kristendomen och bibliska berättelser i sitt författarskap. 

Lindgrens författarskap rör sig inom genrerna prosa och poesi och han skrev främst 

poesi och noveller under de förste åren. Han var folklig, biblisk, filosofisk och satirisk 

i sina texter som präglades av att han växte upp i Västerbotten. 

Han fick sitt genombrott som författare både i Sverige och internationellt med 

romanen Ormens väg på hälleberget (1982). Romanen följdes av novellsamlingen 

Merabs skönhet en sammanhållande ramberättelse som betraktas av många bland 

annat av Torgny Lindgren själv som hans mästerverk. 

Lindgren var verksam som författare och skrev under åttiotalet flera verk som 

bekräftade hans roll som berättare av rang: Romanen Ljuset (1983), berättelsen Bat 

Seba (1984) och Kärleksguden Frö (1988).  

 

Han tilldelades ett stort antal litterära priser för sitt författarskap bland annat 

Aniarapriset för Merabs skönhet, 1984. Han blev ledemot av Svenska Akademien 

(stol nr 9), hedersdoktor vid universiteten i Linköping och Umeå. Lindgrens böcker 

har sålts bra. Han är en av Sveriges mest översatta författare och hans romaner har 

filmatiseras. Torgny Lindgren dog 2017 i Rimforsa efter en tids sjukdom och 

begravdes på Tjärstads gamla kyrkogård (Larsson, 2010 och Torgny Lindgren, 2017).  
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1.2 Författarens stil i novellerna 

 

Begreppet stil i fråga om text kan betyda textur som kännetecknar en bestämd texttyp 

eller en bestämd individ och förbinds till satsbyggnad, ordval eller ämnesbehandling 

(Þórunn Blöndal, 2005 s. 82, min översättning). 

Författarens Torgny Lindgrens stil är ordknapp med en speciell satsbyggnad. 

Meningarna är delvis långa och fördelas med kommatecken och innehåller många 

satser både huvud- och bisatser. Meningar kan också vara korta och kan sakna 

antingen predikat, subjekt eller objekt och ibland är de bara ett ord och börjar ofta på 

konjunktionen “och” eller subjunktionen “fast.” Författaren är mycket sparsam med 

skrivtecken, använder aldrig fråge- eller citationstecken och skriver ihop adverb och 

prepositioner. Novellerna är utgivna 1983 men författarens ordval är ålderdomligt 

och ofta bygdemålsfärgat och härstammar från början av 1900-talet. Grammatiken är 

också från början av 1900-talet enligt regler därom. I författarens ämnesbehandlingen 

kan man uppfatta samhällskritik och ironi och personernas kristna tro. 

 

1.3 Novellernas intrig 

 

Novellerna har en del gemensamma drag. De utspelas på gårdar i Västerbotten kring 

sekelskiftet 1900 och beskriver människornas och djurens liv, glädje och förtvivlan. 

Djuren i novellerna har en stor roll i hur människorna klarar kampen för tillvaron på 

bygden. I novellen Gloria är det hästen Gloria och i Merabs skönhet är det korna 

Merabs, Mikal, Tapenes och Basemat. 

Scenen för novellen Gloria är en gård vid sekelskiftet 1900 på landet. I alla år 

hade Nikanor och hans familj bott där. Familjen bestod av åtta människor, äktaparet 

Nikanor och Altea och deras sex barn. Einar var äldst och Agnes yngst. Gården hade 

Nikanor och Altea tagit över efter Alteas morbrors död. Kvinnan Sabina i Avabäck 

som Nikonar besökte på helgerna har också stor roll i berättelsen. Hon var inte noga 

och tog emot vem som helst. För Sabina kunde Nikanor berätta om alla sina 

misslyckande i livet och hur allt rann mellan hans fingrar, pengarna, maten och livet. 

Det kunde han inte göra för Altea, hon skulle försöka trösta honom. Men Sabina dog 

på juldagen av en olycka och det var ett slag. 

Det var egentligen hästen Gloria som livnärde familjen, eftersom Nikanor och 

Gloria körde trädstammar för skogsbolaget Holmsund. Sen hände det att bolaget inte 
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köpte någon skog i deras trakter. Nikanor förlorade sitt arbete och Einar, hans äldste 

son också, det var inget arbete att få. Nikanor tvingades slakta Gloria för att undgå 

att familjen svälte. Det var Altea som fick koka och bereda sin bästa vän Gloria till 

familjen. Köttet räckte till långt in på våren.  

Berättelsens höjdpunkt (peripeti) är när Nikanor gav upp precis när de äldsta barnen 

skulle till Almträska för att dansa. Han ställde sig bakom en stolrygg och sade till alla 

“Nu uthärdar jag inte mer. Nu giver jag opp” (s. 113). de övriga i familjen upphörde 

med sina sysslor och blev oroliga. Hans ord var som en sprängladdning, inom ett 

halvår var familjen skingrad. Nikanor och Altea sålde gården och under hösten for de 

iväg till Amerika. 

 

Novellen Merabs skönhet utspelas på en gård i Lakeberg i Västerbotten och 

handlar om Gabriel Israelsson, hans kor och hans far Konrad som går igen. Gabriel 

var enda barnet och ärvde gården efter sin far Konrad. Gabriel var femtio år gammal 

och ensamstående och såg ut som förtorkad Han gick utåt med fötterna och var 

kutryggig med långa armar och hals. Gabriel hade fyra kor som var vackra och feta 

som kyrkänglarna. De hette Merab, Mikal, Tapenes och Basemat. Gabriel tyckte 

mycket om sina kor, pratade med dem och berättade för dem om sitt liv. Särskilt var 

det Merab som var hans favorit, den vackraste kon som han någonsin hade sett. 

Men så hände det att två av korna kom från skogen där de betade med bakryggen 

sönderslagen. Gabriel började förstå att det måste vara en mänsklig varelse som 

skadade dem. Han oroade sig för Merab, så han följde med korna upp i skogen. 

Höjdpunkten i berättelsen är när Gabriel och korna är på väg hem en afton då en karl 

stiger fram vid kolbottnarna med en granstör i ena handen. Gabriel kände genast igen 

honom. Det var hans avlidna far som gick igen och såg ut som om han fortfarande 

levde. Hans far såg bara på korna och han såg inte Gabriel. Faderen siktade på Merabs 

bakrygg med granstören men Gabriel lyckades hindra honom med ett enormt skrik. 

Konrad såg ut som om han ännu var i livet, uppsvullen, låren spände ut i byxbenen 

och händerna var breda och ludna. Gabriel påbörjade ett samtal men att tala med 

varandra hade de aldrig kunnat. Och nu kom Gabriel ihåg hur hans far dog där han 

låg med deras piga och hur han dräpte kattungarna med fingrarna för glädjens skull 

och hur han behandlade sina grannar och Gabriels mor. Gabriel frågade sin far sist i 

deras samtal om det var på grund av hans ondska som han inte fick frid. Men hans 

far ansåg sig inte ondare än andra. 
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Gabriel blev arg och sa till sin far att han skulle ha dräpt honom medan han ännu 

var i livet. Konrad såg då med förakt på sonen som var mager som torrfisk och sa; 

det var du inte karl att göra. Gabriel sökte hela tiden under samtalet efter ordet som 

var det enda rätta som var så starkt och frätande att det kunde lösa upp dem som går 

igen.  

Anledning till att Konrad inte lämnar korna i fred och inte tål att se dem, är att 

han tycker att det är orimligt att levande varelser kan få vara så fullkomna. De lockar 

honom med någon sorts kraft och han hatar dem. Någon slags svartsjuka.  

Gabriel och Konrad gör sällskap fram till stordiket och Gabriel säger till sin far 

att man inte ska aga livet och slå det med granstörarna man ska ha det kärt. När de 

kommer till diket säger Gabriel de sista orden när han hoppar över diket; kärleken 

uppenbaras bara för dem som har medlidande med allt som lever. Medlidande och 

kärlek är det som skyddar oss mot den eviga döden. Konrad hoppar också men landar 

inte på andra sidan av diket. Bara granstören ligger kvar. Gabriel hade till slut funnit 

det rätta ordet men vilket det var kunde han aldrig veta. 
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Kapitel 2 Översättningsmetoder (teoretisk bakgrund) 

 

2.1  Vad är en översättning? 

 

Definitioner på vad en översättning av en litterär text är återspeglar de olika 

metoderna i översättningar genom tiden och påverkas bland annat av modetrender 

och den eviga frågan om fri eller trogen översättning (Ingo, 2007, s. 17). En 

översättning anses vanligen inkludera det att en översättare tar någon författares text 

och överför texten till sitt eget språk (Eysteinsson, 1996, s. 26). Det överensstämmer 

med J. Mundays (2010, s. 8) definition; en översättning är en process där översättaren 

ändrar en skriven text från originalspråk i skriven text till ett annat språk. Den 

tjeckiske teologen och språkforskaren Roman Jakobsson presenterade redan 1813 i 

sin essä “On lingustic Aspects of Translation” översättningar i ett vidare perspektiv 

där han urskiljer tre typer av översättningar:  

 

Översättning inom ett språk eller omskrivning av bestämda budskap i samma 

språksystem (“intralingual translation”). 

 

Översättning mellan språk. Betydelser från ett språk överförs till ett annat och 

det är den egentliga översättningen (“interlingual translation).  

 

Översättning mellan språksystem. Ett visst budskap överförs med ett annat 

teckensystem (“intersemiotic translation”) som filmatisering av en roman 

(Eysteinsson, 1993, s. 27-28 och Jakobsson, 2004 s. 174, min översättning). 

 

2.2  Översättningar i ett historiskt perspektiv 

 

Översättningar är bekanta sedan ett antal århundraden före Kristus och historiskt kan 

man dela in dem i bibliska översättningar och översättningar av världsliga texter t.ex. 

från grekiska till latin (Lerner, muntlig referens, 26 september 2017). Det är de 

översättningarna som anses vara grunden till den västeuropeiska kulturen och orsaken 

till översättningarna var att grekerna förlorade ett krig mot romarna tre århundraden 

före Kristus. Det sägs ibland att den grekiska kulturens rikedom har besegrat den 
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romerska kulturen efter kriget. Inom den västerländska litteraturen är den första 

översättaren som nämns vid namn greken Livius Androniku. Han var en av många 

slavar och trälar i det romerska riket och han skrev på latin. Efter honom kom ett antal 

översättare som översatte grekisk litteratur; tal, historia och filosofiska skrifter till 

latin.  

Det anses att dessa översättningar från grekiska har markerat den romerska 

litteraturen och argumentationen (talekonsten) och det har även påståtts att den 

latinska kulturvärlden var den första efterapningskulturen (imitation culture) i 

världen. 

En del romare varnade för denna grekiska påverkan med ändlösa imitationer av 

grekisk litteratur. Bland kritikerna fanns Markus Tullius Cicero (106 f.Kr. ̶ 43 f.Kr.). 

Cicero var på den tiden en romersk talare och en ledande kulturfrämjande person i 

det romerska riket (Eysteinsson, 1996, s. 37-38 och s. 40, min översättning). 

 

2.3  Översättningar som vetenskap 

 

Översättning är ung vetenskapsgren men det har alltid existerat tankar om 

översättningar och man kan hitta dem i förord och förklaringar till litteratur och i 

brev. Fram till 1960-talet var översättningar en metod i språkundervisning eller en 

del av studier i jämförande litteratur och de som arbetade med översättningar var mest 

språkforskare (lingvister) och litteraturvetare (Lerner, muntlig referens, 26 september 

2017). 

Upphovet till att översättning blev en självständig vetenskapsgren var Nida 

Egunes. I artikeln “Principles of Correspondence” (1964) påpekar han att det inte 

finns två språk som är likadana och att ingen översättning motsvarar originaltexten. 

Två texter kan aldrig motsvara varandra så därför måste översättaren hitta en 

motsvarande text för källspråkets budskap eller meddelande (Nida, 1964 s. 141-142, 

min översättning). 

Man anser att James S. Holmes modell för översättningar, vilken han presenterar 

i sin artikel “The Name and Nature of Translations Studies” (1972) ha haft en 

avgörande betydelse för utvecklande av översättning till en egentlig vetenskap. Han 

behandlar i sin artikeln översättningens olika möjligheter och olika områden inom 

översättningsvetenskap. I artikeln delar Holmes in översättningsvetenskap i rena 

(egentliga) översättningar och praktiska översättningar. De rena översättningarna 
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delar han in i vetenskapliga och deskriptiva t.ex. produkt- och funktionsorienterade 

översättningar. De vetenskapliga översättningarna delas in i allmänna och specifika 

översättningar t.ex. översättningar bundna till område, textsort eller tid. Inom de 

praktiska översättningarna är det fråga om undervisning i översättning, hjälpmedel 

och bedömning och analys av översättningar (Holmes, 1972, s. 184 och s.189, min 

översättning). 

Sedan dess har översättning blivit en växande vetenskapsgren de senaste 

årtiondena och grenen har nära relationer till kulturvetenskap, etnologi och 

antropologi. 

 

2.4 Översättningsmetoder; fri tolkning eller lojalitet mot källtexten? 

 

Markus Tullius Cicero anses vara upphovsmannen till metoden “fri tolkning” och far 

till västvärldens översättningsteorier, eftersom han sannolikt är den förste som 

kommenterade översättningsprocessen och gav råd om hur det var bäst att genomföra 

den (Robinsson, 2014, s. 7, min översättning). 

Hans åsikt var att man inte skulle översätta ord för ord utan bevara 

originalspråkets stil och styrka. Han påstod att det fanns bara en talekonst 

(argumentationkonst) som man kunde lita på, den som man bedrev i Athen och den 

skulle översättaren ha som förebild. Cicero använde denna metod i sina 

översättningar från grekiska till latin. Han lärde sig källtexten utantill och återgav den 

med latinets stil och styrka. Många auktoritativa (sakkunniga) romare som uttalade 

sig om översättningsmetoder var överens med Cicero om att översättaren måste ha 

ett utrymme och inte behövde hålla fast vid originalspråkets utformning (Eysteinsson, 

1996, s. 38 och s. 40, min översättning). 

Fridrich Schleiermacher hade en annan åsikt än Cicero. Schleiermacher var en 

tysk filosof och teolog verksam i Berlin under andra halvan av 1800- talet och i början 

av 1900-talet och han var anhängare av översättningmetoder som söker efter 

källtextens ursprung och menade att översättaren måste behärska texten.  

Han höll en föreläsning (utgiven 1816) i den kungliga Vetenskapsakademin i 

Berlin 1813 under rubriken “Om de olika metoderna i översättningar” och 

Schleiermachers artikel “Om de olika metoderna i översättningar” anses vara ett av 

de viktigaste verken i diskussionen om översättningar på 1900- talet och markerar på 

olika sätt vägen fram till 2000-talet (Eysteinsson, 1996, s. 79, min översättning). 
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Schleiermacher påpekade i sitt föredrag att översättningar behövs: 

- mellan olika språk 

- av utdöda språks skriftspråk 

- inom samma språk på grund av dialekter och brist på utbildning 

- av konst- och vetenskapsprodukter 

- i affärslivet mellan länder och stater 

- i politiken mellan stater och statshuvuden 

 

Han argumenterade i sitt föredrag och sin artikel för översättningar som lojalt följer 

källtexten och att förflytta läsaren mot ett möte med författaren. Enligt 

Schleiermachers bedömning kan översättaren välja mellan två metoder; han kan 

förflytta läsaren mot författaren eller författaren mot läsaren. Dessutom anser han att 

det inte är bra att blanda ihop de två metoderna eftersom de utesluter varandra. 

I det första alternativet vill översättaren förbättra läsarens kunskap om källspråket 

och texten och försöker genom sin översättning förmedla kunskap om omgivningen 

i källtexten. som är främmande för både översättaren och läsaren. 

Vid användning av den motsatta metoden lämnar översättaren läsaren i fred 

genom att flytta in författaren i läsarens tid och kulturvärld och låta det litterära verket 

se ut som författaren ursprungligen hade skapat texten på läsarens eget språk och i 

hans omgivning. Denna metod fungerar inte i alla tillfällen, t.ex. kan inte en 

översättare låta en romersk författare tala och skriva som en tysk författare skriver 

och talar till tyskar, då flyttas inte författaren till översättaren eftersom författaren 

talar latin och inte tyska (Schleiermacher, 2010, s. 12, min översättning). 

Denna dragkamp om “ord för ord”-metoden (bokstavstrogen översättning) å ena 

sidan och “mening för mening” (fri tolkning) å andra sidan har färgat mer eller mindre 

all diskussion och debatt i västvärlden om översättningar sedan Ciceros tid. Men 

sällan är det översättarens enda fråga om han ska tillämpa “en fri tolkning” eller “ord 

för ord”-översättning av källtexten och det brukar vara så att översättaren får fatta 

många andra beslut och hans arbetssätt påverkas av mycket annat (Eysteinsson, 1996, 

s. 39-40, min översättning). 

  



 

10 

2.5 Ekvivalens (likvärdighet) 

 

Medan diskussionen om en översättning skulle vara identisk med källtexten stampade 

på stället, kunde översättningsvetenskapen inte utvecklas till en självständig 

vetenskap. Då började man att använda nyckelbegreppet “ekvivalens” i diskussionen 

för att ta sig förbi åsikten att en översättning aldrig kan bli lika med källtexten 

(Eysteinsson, 1996, s. 89, min översättning).  

Det var Eugene A. Nida som presenterade begreppet “ekvivalens”, den mest 

effektiva teori inom översättningsvetenskapen på 2000-talet och viktig för 

översättningar. Nida är en amerikansk bibelöversättare och lingvist. I sin artikel 

“Principles of Correspondence” från 1964 påpekar Nida att det inte finns två språk 

som är likadana och ingen översättning är lika med källtexten varken med hänsyn till 

ekvivalens eller textens uppbyggnad. Skillnaden kan bygga på form och innehåll, 

författarens syfte eller översättarens syfte, samt mottagarnas ålder och utbildning. 

Detta ställer krav på översättaren att hitta den bäst passande ekvivalensen och ge 

budskapet en likvärdig (motsvarande) eller en ekvivalent roll i ett nytt budskap i 

målspråket. Men naturligtvis finns det olika grader av översättningar med hänsyn till 

“dynamic”-ekvivalens (Nida, 1964, s. 141-144, min översättning). 

Nida skiljer i sin artikel mellan metoderna “formell ekvivalens” och “dynamic”-

ekvivalens i översättningar. Metoden “formell ekvivalens” fokuserar på budskapets 

form och innehåll på det sätt att budskapet i den översatta texten överensstämmer 

med källspråkets olika delar. Regeln när man utgår från metoden “formell 

ekvivalens” är att återskapa källtexten och då förutsetts man översätta inom 

ordklasserna, med ordval och med en “ord för ord”-översättning (Nida, 1964, s. 144 

och 149, min översättning). 

Metoden “dynamic”-ekvivalens innebär däremot att översättaren skapar ett 

budskap som på läsaren har samma påverkan som en läsare av källtexten upplever. 

Det bygger på helt normal framställning och ett försök till att mottagaren kommer i 

kontakt med det beteendemönster som dominerar i hans kultursamhälle, men det 

krävs inte att han förstår källspråkets kultur för att förstå budskapet. Så här formulerar 

Nida det: 

“A translation of dynamic equivalence aims at complete naturalness of expression 

and tries to relate the receptor to modes of behavior relevant within the context of 

his own culture, it does not insist that he understand the cultural patters of the of the 

source-language context in order to comprehend the message” (Nida, 1964, s. 145).   
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Regeln vid metoden “dynamic”-ekvivalens är en normal motsvarighet och att 

översättningen måste vara i samklang med målspråket och dess kultur, budskapets 

innehåll och mottagarens erfarenhetsvärld. Översättningen kräver därför att man 

måste ändra ordföljden, översätta mellan ordklasser och använda begrepp som har en 

motsvarighet i målspråket (Nida 1964, s. 144 og 151, min översättning). 

De senare femtio åren har metoden “dynamic”-ekvivalens tagit över “formell 

ekvivalens”-metoden inom översättningen. Begreppet “ekvivalens” används ofta och 

har ofta kritiserats trots dess effektivitet (Nida, 1964, s. 145, min översättning). 
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Kapitel 3 Översättningen 

 

3.1 Översättningsprocessen och val av process 

 

Jag antar att översättare arbetar på olika sätt när de översätter. En del börjar direkt att 

översätta källtexten medan andra läser texten noggrant innan och gör av olika syften 

analys av texten. Frågan är vad som händer i översättarens hjärna och i så fall om det 

kan beskrivas. Det är många som har gjort försök att hitta svar på frågan och beskriva 

processen. Ástráður Eysteinsson (1996, s. 103) påpekar att observationer av 

processen har påvisat att en översättning är svårare att överblicka och reda ut jämfört 

med att skriva en källtext. Han redovisar följande modell som visar att en översättning 

blir en fördubbling av den vanliga kommunikationsprocessen och att översättaren 

hamnar i dubbla roller: 

 

Avsändare - bud - mottagare = Avsändare - bud - mottagare 

(Författare – text – läsare = Översättare - text - läsare) 

(Hämtat från Sussan Bassnet- MaGuries bok Translation Studies, s. 38 av Ástráður 

Eysteinsson s. 103). 

 

Jag är överens med Eysteinsson om att man kan kritisera modellen på grund av 

dess enkelhet och att översättaren samtidigt är mottagare av texten och avsändare och 

hamnar i dubbla roller (min översättning). 

Ingo (2007, s. 29-32) beskriver processen på ett mer utförligt sätt än Bassnet-

MaGurie och han framhåller att trots försök att beskriva processen har man inte ännu 

kunnat beskriva det som händer i översättarens hjärna när han flyttar skriven text från 

ett språk till ett annat språk. Han anser anledningen vara att de olika skedena i 

översättningsprocessen inte är klart avgränsade och att vår minnesfunktion är 

begränsande så att översättaren måste arbeta med korta avsnitt i taget. Han beskriver 

översättningsprocessen på ett utförligt sätt i tre steg, analys av texten, överföring av 

texten och bearbetning av texten. 

-Analys av texten: I analysprocessen gör översättaren en analys av textens 

syfte och textsorten, källspråkets form och betydelse, grammatik, ordförråd, 

semantik och situationsfaktorer som tid och miljö. Översättaren fattar sina 

beslut hur han ska behandla resultaten av analysen. 
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-Råöversättningen: Den källspråkliga mellanstrukturen överförs till den 

målspråkliga mellanstrukturen och samtidigt i en annan miljö. Överföringen 

som är själva översättningen är svårast att undersöka. 

 

-Bearbetning av texten: Är sista steget i processen och måltexten får sin 

slutliga form. 

 

I mitt försök att på ett förståeligt sätt beskriva hur jag har gått tillväga i mitt 

översättningsarbete har jag för avsikt att följa de tre stegen i huvuddrag; göra en 

analys av textsorten, göra en överföring, råöversättning av texten efter val av 

översättningsmetod och sedan bearbeta texten med hänsyn till översättning av vissa 

gamla ord, fraser och hur jag kommer att behandla egennamn och ortnamn från 

källtexten i den slutliga texten. 

 

3.2 Textens syfte och textsorter  

 

Det är avgörande vid val av översättningsmetod vilket syfte eller vilken funktion en 

text har. Ingo (2007 s. 127-128) urskiljer tre syften och grundfunktioner med en text: 

-Informativ funktion:  

Här finns textens innehåll och budskap i själva informationen. Denna funktion är 

typisk för t.ex. fackspråkliga texter av olika slag, reportage, nyheter, tidningsartiklar. 

Textens informationsförmedlingen kommer att underlättas om översättaren 

eftersträvar klarhet och exakthet. 

-Expressiv funktion:  

Människor använder språket inte bara till att förmedla kunskap och information utan 

också till att förmedla känslor. Inom textsorten skönlitteratur och inom lyriken är 

denna funktion viktig men har också stor roll inom den religiösa litteraturen och 

propagandalitteratur. Textens expressiva roll ställer krav på översättaren att få läsaren 

av måltexten att uppleva samma känslor som läsaren av den ursprungliga texten. 

 

-Imperativ funktion: 

Här är mottagaren av budskapet utgångspunkten för handlingsmönster och beteende. 

Denna funktion är viktig i olika textsorter t.ex. religiös litteratur, reklamer, 

läroböcker, varningsskyltar, matrecept och bruksanvisningar. 
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Det är viktigt för översättaren att analysera textsorten innan han påbörjar sin 

översättning, eftersom varje textsort kräver olika metoder vid översättning, något som 

han måste behärska. Olika forskare delar in texter i olika grupper. Ástráður 

Eysteinsson (1996, s. 125-127) redovisar en indelning, tre huvudgrupper av 

översättningar med koppling till textsorter med hänvisning till Mary Snell-Hornbys 

klassifikationsystem från hennes bok Translations Studies. An integrated Approach. 

De tre grupperna är följande: 

- Litteraturöversättningar 

- Specialiserade översättningar 

- Allmänna översättningar 

Texterna i gruppen litteraturöversättningar är t.ex. bibliska texter, litterära texter från 

olika tidsperioder och lyriska texter medan skönlitterära texter hamnar mellan 

litterära texter och allmänna texter. Specialiserade översättningar handlar om texter 

inom juridik, ekonomi, medicin och inom vetenskaps- och teknologiska områden. 

Till gruppen allmänna översättningar räknas tidningstexter, annonstexter och olika 

texter inom allmän information. 

Ástráður Eysteinsson tycker att Snell-Hornbys försök att göra ett 

klassifikationssystem som inkluderar alla översättningar är bra och anser det vara en 

påminnelse om att vi inte bör dra för skarp skiljelinje mellan litterära översättningar 

och andra översättningar. Anledningen är att de texter som vi uppfattar som litterära 

kan komma från en annan textsort: t.ex. om en novell handlar om en flygkapten, finns 

det en stor sannolikhet att översättaren behöver känna till eller bekanta sig med en 

bestämd språktradition inom flygbranschen (min översättning).  

 

3.3 Analys av källtextens textsort 

 

Källtexten som jag avser att översätta är en litterär text och textsorten är novell. I en 

isländsk ordbok belyses begreppet novell på följande sätt: “Kort författad berättelse i 

prosa med ett litet antal personer, ofta fokuserad på en händelse som belyser ett helt 

liv” (Jón Gunnar þorsteinsson, 2009, min översättning). Detta stöds av det faktum att 

berättelserna är korta och beskriver händelser under en kort tid och att berättelsen kan 

delas in i inledning, huvudtext (brödtext) och ett slut.  

I början på en novell beskrivs förhållanden, huvudpersoner och bakgrunden till 

det som händer. Novellernas huvudtext, brödtexten är själva handlingen och berättar 
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om rubbning, sammandrabbningar eller trassel som huvudpersonerna måste bekämpa 

eller lösa och hur personerna reagera på en ändrad situation. I slutet av en novellen 

är utfallet tydligt och lösning uppenbar och huvudpersonerna måste knyta lösa trådar 

och acceptera lösningen (Ingibjörg Axelsdóttir och Þórunn Blöndal, 2016, s. 19, min 

översättning). 

Novelltexten har ett expressivt syfte enligt Ingos (2007 s. 127-128) klassifikation 

och då är det översättarens roll att få läsaren av översättningen att känna på samma 

sätt som läsaren av källtexten. Men granskar man Snell-Hornbys indelning av 

huvudöversättningar så hamnar skönlitteratur mitt emellan litteraturöversättningar 

och allmänna översättningar: Då kan syftet med textsorten inte bara vara expressivt 

utan också informativt och då får översättaren också eftersträva klarhet och exakthet. 

 

3.4  Källspråket 

 

Källspråkets och målspråkets släktskap påverkar hur översättaren går till väga i sitt 

översättningsarbete och vilken översättningsmetod han väljer. Om både språk och 

kultur är närastående finns det en viss skyldighet att översätta exakt men i olika 

mängder i olika situationer (Ingo, 2007, s. 342-344).  

Källtexten är skriven på svenska och svenskan och målspråket isländska är 

besläktade språk, germanska språk med rötter i det indoeuropeiska urspråket (Gudrún 

Kvaran, 2004). Språken var lika fram till 1300-talet då språken började att utvecklas 

i olika riktning. I isländska förändrades vokal- och konsonantsystemet och man 

gjorde förändringar i de grammatiska böjningssystemen (Gudrún Kvaran, 2001). 

Den svenska grammatiken har förenklats ännu mer sedan vikingatiden, t.ex. har 

svenskan bara två genus istället för tre i isländskan och fyrkasussystemet försvann i 

svenskan under 1500-talet (Josefsson, 2009, s. 28). 

 

3.5  Vidare analys av källtexten 

 

Det har framkommit att översättaren enligt Ingo (2007, s. 29-30) förutom en analys 

av källspråkets textsort även gör en analys av dess grammatiska struktur, språkliga 

varietet, ordförråd, semantik och situationsfaktorer som tid och miljö innan 

överföringen av den källspråkliga mellanstrukturen (råöversättningen) överförs till 

den målspråkliga mellanstrukturen.  
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I novellerna Gloria och Merabs skönhet är den grammatiska strukturen från 1800-

talet och början av 1900-talet och präglas av tiden och det geografiska läge där 

novellerna utspelas. Författarens språkliga varietet visar sig i hur författaren använder 

gamla, inte längre använda plurala verbformer t.ex. de gingo, i stället för de gick och 

gamla verbböjningar (konjugationer) t.ex. dräppt, i stället för dräpt. Användningen 

av dessa gamla verbformer i källtexten kommer inte att påverka min översättningen 

till isländska.  

Författarens stildrag, en speciell satsbyggnad visar sig i textens syntax, långa 

meningar med ett antal huvud- och bisatser och ofta ofullständiga meningar som 

saknar antingen predikat, subjekt eller objekt och ibland är de bara ett ord. 

Meningarna börjar ofta på konjunktionen och som har till uppgift att foga samman 

två huvudsatser eller subjunktionen fast som vanligatvis fogar samman huvudsats och 

bisats. Författaren använder mycket kommatecken i sin text i stället för konjunktioner 

och han använder inte skiljetecken som citationstecken och frågetecken. 

I min översättning kommer jag i stora drag att respektera författarens syntax i 

texten och andra stildrag. Men i mitt försök att överföra källspråkets budskap till 

målspråket så att läsaren av måltexten känner samma som läsaren av källtexten kan 

jag vara tvungen att översätta mellan ordklasser, förkorta eller förlänga meningar, 

hitta jämförbara ord i målspråket för gamla ord och fraser i källspråket och använda 

småord för att få en förståelig och hel måltext. 

De viktigaste stilmedlen i novellerna är författarens ordförråd och ordval som 

troligen är från 1800- och 1900-talet eller äldre, ålderdomliga och bygdemålsfärgade 

ord som rompa och hagastör och andra betydelsebärande element i form av fraser, 

olika uttryck och ordlekar som påverkar semantiken i källtexten. 

Enligt Ingo (2007, s. 84-85 och s. 342-344) föreligger en viss skyldighet i 

skönlitterära och stilistiska sammanhang att översättaren är trogen mot källtextens 

författare och att översättningen har ett visst mått av exakthet när det rör sig om 

grammatisk struktur, varietet och semantik. Jag kommer så långt som möjligt att 

översätta de gamla orden, fraser och olika uttryck i källspråket till motsvarande i 

målspråket eller hitta en översättningsmotsvarighet. 
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3.6  Källtextens tid och miljö 

 

Det är ett faktum att en stor tidsskillnad mellan det att källtexten är skriven och att 

den blir översatt kan påverka översättningen både språkligt och kulturellt och i många 

fall måste översättaren ta hänsyn till det. Anledningen är att språk utvecklas och 

ändrar struktur, ord och uttryck blir gamla och förlorar betydelse och det kommer nya 

ord och uttryck under tiden. 

Enligt Ingo (2007, s. 84-85) kan tiden i litteratur bli synlig för översättaren på två 

olika sätt: 

 

a) Det kan vara texter som präglas av tiden när de är skrivna t.ex. Shakespeare, 

Tegnér. I detta fallet är det vanligast att översätta till en mer modern språkform. 

 

b) När författaren har valt att ge sin skrivna text en viss tidsprägel av stilistisk 

orsak vad gäller grammatisk struktur, ordförråd och ordval finns det ett behov 

eller en skyldighet för översättaren att förmedla författarens medvetna stil till 

målspråket i den grad som det är möjligt. Då är en direkt stilmotsvarighet att 

föredra eller så kan översättaren kompensera de stildrag som förloras vid 

översättningen. 

 

Min översättning kommer att utspela sig i en annan miljö och en annan kultur än den 

isländska nutiden. Novellerna Gloria och Merabs skönhet utspelas geografiskt i 

författarens barndomsbygd, i inlandet i Västerbotten. Författarens val av ortnamn i 

novellerna pekar mot Västerbottens län, områdena norr om Umeå och Skellefteå. I 

novellerna belyser författaren livet på gårdarna för familjen Nikanor och för Gabriel 

och hans fyra kor i en miljö och kultur för mer än etthundra år sedan. Denna tidsperiod 

innebar i Sverige en period av stora samhälleliga, sociala och tekniska förändringar i 

kölvattnet av industrialiseringen och flykt från lantbruket på landsbygden till 

storstäderna. Det var också under denna tidsperiod som hundratusentals svenskar 

lämnade Sverige i sitt sökande efter ett bättre liv och en bättre framtid i Amerika 

(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, e.d.). 

Liknande förändringar, industrialisering, flykt från landsbygden och emigration 

till Amerika inträffade på Island men 50 år senare. Innan dess försörjde islänningarna 

sig huvudsakligen på lantbruk såsom svenskarna så jag kommer inte i att ta särskild 
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hänsyn till tidsskillnaden mellan källtext och översättning vad gäller tid och kultur i 

min översättning. Jag anser att dessa samhälleliga, sociala och tekniska förändringar 

i länderna under denna tidsperiod handlar om allmän kunskap. 

 

3.7 Källtextens budskap och för vem översätts den? 

 

Jag har för avsikt att översätta för den allmänna läsaren som läser skönlitteratur och 

då speciellt noveller.  

Det anses viktigt för en översättare att förstå författarens budskap i källtexten så 

den kan överföras till målspråket. I novellerna kan läsaren i viss mån uppfatta 

författarens samhällskritik, en viss ironi och hans kristna tro. I novellen Gloria finns 

ett budskap som är samhällskritiskt, moralistiskt och religiöst.  

Samhällskritiken synliggörs t.ex. i Nikanors situation när det inte längre finns 

arbete och han tvingas slakta hästen Gloria för att överleva och slutligen skingras 

familjen och Nikanor och Altea reser till Amerika i sitt sökande efter ett bättre liv. 

Det som är moralistiskt färgat i berättelsen är Nikanors samvaro med Sabina, 

något som får anses moraliskt fel eftersom han sviker sitt äktenskapslöfte och 

använder familjens pengar för att betala för denna samvaro. 

Det är mycket i novellen som kan härledas till författarens religion. Sabinas död 

kan tolkas som Guds straff på grund av hennes, med dåtidens ögon sett syndiga liv. 

Författarens ironi blir synlig när han belyser hennes död. Ordvalet är religiöst t.ex. 

som … de heliga i Jerusalem, … de allra barmhärtigaste mödrarna i Jerusalem, (s. 

108 och s. 111). 

“Han haver trampat mig i träck och aktat mig lika emot stoft och aska” (s.109).  

Berättelsen om Merabs skönhet anser jag också vara färgad av religion och ironi. 

Gabriel ska gestalta den troende och goda människan som tycker om djur och 

människor. Konrad ska gestalta den icke-troende och onda människan som våldtar 

pigor och djur och går igen efter sin död på grund av sin ondska.  

Författaren berättar om hur det gick till när han dog och beskriver hans utseende 

på ett ironiskt sätt. Ordvalet är religiöst i Gabriels och Konrads samtal t.ex. … då 

kommer korna att ställas vid Herrens högra sida, (s.136) och Gabriel säger i sitt 

sökande efter det rätta ordet som löser upp dem som går igen: “Kärlekan han 

uppenbarar sig för dem som hava medlidandet vid allt livet. Medlidandet och 

kärleken är det som skyddar oss mot den eviga döden” (s.137).  
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3.8  Val av översättningsmetod 

 

Jag behövde ta beslut om översättningsmetod innan jag påbörjade råöversättningen. 

Det fanns en del saker som jag behövde ta hänsyn till vid valet. Resultaten från mitt 

analysarbete av källspråket, och källtextens syfte och sort pekade på att i min 

översättning skulle det finnas ett visst mått av exakthet. Det som bekräftade det är 

följande skäl: 

- källspråkets och målspråkets släktskap  

- novellgenren 

- författarens användning av språkformer, stil och stildrag  

- textens expressiva syfte 

 

I anpassningen till de situationella faktorena tid och miljö i källtexten ska finnas en 

viss grad av frihet så jag bestämde mig för att översätta annat så exakt som möjligt 

och ha vikten på källtextens innehåll i mitt försök att skapa ekvivalent (likvärdig) 

påverkan på läsaren av måltexten som på källtextens läsare. I det syftet valde jag 

översättningsmetoden “dynamic”-ekvivalens enligt Nida (1964, s. 144), trots hans 

åsikt om att en översättning från ett språk till annat aldrig kommer att bli en 

fullständigt exakt översättning, eftersom inga språk är likadana varken med hänsyn 

till ekvivalens eller textens uppbyggnad. 

Jag ansåg det vara av vikt att behålla källtextens rytm för att bevara textens 

kvalitet och att behålla författarens skiljetecken i källtexten och också bristen på 

skiljetecken i min översättning. Det överensstämmer med Berman (2012, s. 248, min 

översättning) som i sitt bokkapitel “Translation and the trials of the foreign” påpekar 

att rytmen i en novell inte är mindre viktig än rytmen i lyrik och i översättning kan 

rytmen förstöras om skiljetecknen blir olika i målspråket jämfört med i källspråket. 

 

3.9   Bearbetning av textens målspråkliga mellanstruktur 

 

Det har framkommit tidigare att författaren av källtexten skapar en tidspräglad stil 

med sitt ordförråd och ordval som troligen härstammar från 1800- och 1900-talet eller 

ännu längre bakåt i tiden. Han använder ålderdomliga och bygdemålsfärgade ord, 

fraser och olika slags uttryck som skapar översättningsproblem. Mitt syfte i 

översättningsarbetet var att översätta med ett visst mått av exakthet och att översätta 
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de gamla orden, fraserna och olika utryck i källspråket till motsvarande i målspråket 

eller hitta en översättningsmotsvarighet. Därför hade jag i min råöversättning strukit 

under det som jag behövde ta hänsyn till i bearbetningen av den målspråkliga 

mellanstrukturen för att skapa en förståelig och hel text på målspråket.  

Jag började med råöversättningen av novellen Gloria i min bearbetning av 

texten och först var det fråga om de äldre konjugationerna av verb t.ex. vara, säga, 

lägga, se och ha men det ställde inte till några problem i bearbetningen. Jag behövde 

däremot hitta något motsvarande i målspråket för följande: 

 ett timmer - som på svenska betyder ‘obearbetade långa trästammar’ 

översätter jag med det isländska ordet “timbur” (s.103). 

en häsja - jfr det isländska ordet “hesja”, översätter jag till “kornþurrkgrind” 

(s.104). 

ett beläte - ‘en avbild av Gud’ som jag översätter till “eins og guðsmynd” 

(s.105).  

ett hurut - det ordet hittades inte i en sökning i dialektordböcker och -lexikon 

men jag översätter ordet till “saurlífi” (s. 106). 

gamm - som jag översätter med “gamall” i sammansatta ordet gammbyxor, 

‘gamla byxor’ (s. 114). 

Jag behövde hitta översättningsmotsvarigheter för följande fraser, idiom och talesätt 

i källtexten: 

Frasen - bunden till händer och fötter, översätter jag till “að hafa ekki 

athafnafrelsi” (s. 108). 

Idiomet - dem som hava betslet och seltyget och tömmarna, översätter jag med 

den isländska motsvarigheten “að hafa töglin och hagldirnar” sem betyder ‘att 

ha övertagit’ (s. 108). 

Talesättet - att trampa någon i träck översätter jag till “að traðka á 

einhverjum” (s. 109).  

Talesättet - att något går åt flatters (s. 116). Flatters har troligen släktskap 

med verbet att flattera sem betyder ‘att smickra’. Här betyder det något helt 

annat som ‘att något går att skogen.’ Jag översätter det till “eitthvað fer á 

versta veg.” 

 

Det fanns också en del gamla ord, fraser och uttryck i råöversättningen av novellen 

Merabs skönhet som jag behövde hitta motsvarigheter till i målspråket eller hitta en 
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översättningsmotsvarighet till. Det var äldre konjugationer av olika verb t.ex. giva, 

dräpe och smida, men jag ansåg det inte skapa problem i min slutliga bearbetning av 

texten. Däremot fanns det ett antal gamla ord och talesätt som jag fick arbeta med 

som följande bygdemålsfärgade ord:  

hagastör - betyder här ‘stång av trä kring beteshage, ett gräsbevuxet område’ som 

jag översätter med “girðingastaur” (s. 123).  

rompa - är starkt bygdemålsfärgat och betyder ‘svans på djur’ som jag översätter 

till “hali”(s. 123). 

illsnedighet - betyder ‘ond vilja, ondskefullt, otillbörligt eller syndigt’. Jag 

översätter det med “slóttugheit” (s. 132). 

divla - är starkt bygdemålsfärgat i vissa trakter och betyder ‘att svärja, träta och  

munhuggas’, vilket jag översätter med ordet “munnhöggvas” (s. 134). 

Jag behövde också arbeta med följande ord: 

gransjö – som ‘betyder grenistöðuvatn’ som jag översätter med “stöðuvatn við  

grenitrén” (s.123). 

kallkälla - som ‘betyder en källa som håller samma temperatur året runt’. Jag  

översätter det med “kaldavermsl” (s. 125). 

mila – som är en ‘anordning för träkolsframställning som består av en övertäckt  

hög av kolved’. Jag översätter det till “trjákolagerð” (s. 127). 

snåtter - är ‘ett dialektalt namn på hjorton’ som jag översätter med ett annat  

dialektalt namn “mýraber” (s. 136) 

snåtterkarten - översätter jag med “óþroskuð mýraber” (s. 135).   

Det fanns tre talesätt i källtexten som jag också hade svårigheter med i 

råöversättningen och en ordlek: 

 - att vara blind i sitt hjärta som jag översätter med “að vera tilfinningalaus”  

(s. 124). 

 - något smakar ljuvligt i munnen som jag översätter med “að eitthvað falli 

einhverjum i geð” (s. 131). 

- att känna tröst i ögonen som jag översätter med “að finna fyrir fróun þegar 

horft er á eitthvað” (s. 135). 

 

Jag anser det vara en ordlek där författaren utnyttjar flertydigheten i ordet “kött” i 

Konrads och Gabriels samtal om att vara i köttet och känna köttets glädje. Jag 
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översätter kött med det isländska ordet “hold”, jfr med det isländska ordet “holdlegur” 

(s. 134).  

Jag behövde fatta beslut om jag skulle översätta källtextens egennamn och 

ortsnamn. Det är sällan det finns anledning att översätta egennamn förutom om de 

har en speciell betydelse och man kan ofta använda liknande isländska egennamn i 

stället (Heimir Pálsson och Höskuldur Þráinsson, 1988, s. 27-28, min översättning). 

Detta överensstämmer med Ingo (2007 s. 137-139) som anser att om egennamn inte 

någon semantisk betydelse och målspråket har liknande egennamn som källspråket 

så ska översättaren använda dem och det samma gäller ortnamn och namn på 

storstäder, annars använder översättaren källspråkets namn.  

Jag tog hänsyn till detta i min översättning och min slutssats blev att använda 

egennamn från källtexten och de som slutade på “a” som Altea och Sabina får 

isländsk kasusböjning medan andra egennamn i källtexten som Nikanor, Einar, 

Gabriel och Konrad får ett “s” i genitiv. Angående ortnamnen i källtexten gällde 

detsamma som med egennamnen. De som jag översatte delvis till isländska får en 

kasusböjning i måltexten enligt isländska regler, där jag översatte t.ex. Granträsk till 

“Granfenjasvæði,” Almträsk till “Almfenjasvæði” och Lakeberg till “Lakafell.” 
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Avslutning 

 

Mitt syfte med uppsatsskrivandet var att översätta novellerna Gloria och Merabs 

skönhet från novellsamlingen Merabs Skönhet av Torgny Lindgren från svenska till 

isländska. Novellerna har sannerligen gemensamma drag. De utspelas på gårdar och 

deras närmiljö är inlandet i Västerbotten i författarens barndomsbygd och deras yttre 

tid är kring sekelskiftet 1900. Båda berättelserna handlar om människornas och 

djurens liv på gårdarna och djuren spelar en stor roll i människornas kamp för 

tillvaron. 

I båda novellerna som är utgivna 1983, är Lindgrens ämnesbehandling och hans 

stil mycket synliga. Där kan man urskilja samhällskritik, ironi och särskilt 

personernas kristna tro. Författarens stil reflekteras i textens ordknapphet, 

satsbyggnad och ordval, som är ålderdomligt och bygdemålsfärgat och härstammar 

från berättelsernas tid.  

I min översättning var syftet att vara källtexten trogen till form och innehåll i mitt 

val av översättningsmetod och ta hänsyn till genre, källspråkets och målspråkets 

släktskap och författarens användning av språkformer och språkliga varietet.  

Jag valde översättningsmetoden “dynamic”-ekvivalens i mitt syfte att ha vikten 

på källtextens innehåll och skapa så likvärdig påverkan som möjligt av novellernas 

samhällskritiska, moraliska och religiösa budskap på läsaren av målspråket som på 

läsaren av källspråket. 

Jag kunde åstadkomma en hel och begriplig målspråkstext genom att följa 

översättningsprocessen; att göra en analys av källtexten med hänsyn till grammatik, 

stil, semantik och situationella faktorer före råöversättningen. Sista steget var 

bearbetning av råöversättningen och att hitta motsvarigheter i målspråket eller 

översättningsmotsvarigheter till enstaka gamla ord, fraser, talesätt och idiom.  
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Andra delen 

 

Översättningen 

 

Gloria 

 

Nikornas fjölskyldan hafði lifað öll sín ár á sama hátt. Þau voru átta að tölu, Nikonar 

och Altea och börnin þeirra. Elsti strákurinn, Einar, var tuttugu og tveggja ára, yngsta 

stelpan Agnes var sjö ára. Agnes var síðasta barnið. 

Og fólk sagði við Nikornas: er enginn kraftur í þér lengur. Aðeins sex börn og þú 

hefur þegar gefist upp. 

Það vissi að hann var vanur að fara til Sabinu á Avalæk, hún var ekki vandlát, hún 

tók á móti hverjum sem var. Það var á helgum. 

En Nikornas sagði: 

Ég er ekki svo djöfullegur að ég liggi með fólkinu á bænum. 

Og það varð að orðatiltæki: hann sem er djöfullegur liggur með fólkinu á bænum. 

Það var hesturinn sem hélt í þeim lífinu. Nikanor keyrði timbur fyrir Holmsund 

fyrirtækið og nú vann Einar líka í skóginum. En hesturinn nýtti allt sem harðlendið 

gaf af sér, til viðbótar fóðrinu át hesturinn aðeins korn av nokkrum 

kornþurrkgrindum, en kúna fóðruðu þau með heyi af engjunum og með störum, 

hesturinn hét Gloria. Landið brauðfæddi Gloriu och Gloria brauðfæddi fyrirtækið og 

fyrirtækið brauðfæddi þau, allt snýr aftur til upprunans.  

Nikanor var fjörutíu og sex ára og Altea fjörutíu og fjögurra ára. 

Þau höfðu tekið við jörðinni eftir móðurbróður Alteu. Han hét Johan og hafði 

verið ráðsmaður á stórbýli við ströndina, hann hafði berkla í barkanum, síðustu árin 

gat hann ekki sagt eitt einasta orð, hann drakk sig í hel. Eða voru það berklarnir, hann 

kom ekki upp einu einasta orði. 

Þegar Nikonor sá í dagblaðinu að Rússlands keisari hafði misst tíu þúsund hesta 

í orustunni við Mukden, þeir hurfu í botnlausa mýrarflákana, margir drukknuðu í 

fljótinu Hun, auk þess voru fæturnir skotnir undan mörgum, þeir menn sem lifðu af 

orustuna munu alltaf muna dauða- og sársauka skræki hestanna, þegar Nikanor hafði 

lesið þetta sagði hann: 

Nú mun Rússlands keisari að minnsta kosti geta fóðrað kýrnar sínar. 
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Og síðan hló hann, þennan hlátur þekkti Altea aftur, það var einungis 

stundarhlátur ekki hlátur lífsins. 

Veturinn nítján hundruð og sex, þá keypti fyrirtækið engan skóg í nágrenninu, 

svo það var engin timburkeyrsla fyrir Nikanor og ekkert skógarhögg fyrir Einar. Það 

eina sem þeir gátu gert var að veiða sér til matar og verða sér út um eldivið fyrir 

heimilið, Gloria var til einskis nýt þar sem stóð í hesthúsinu eins og guðsmynd, en 

hún borðaði. Og stundum síðla dags spennti Nikanor hana fyrir vagninn, einmitt síðla 

dags svo að enginn þyrfti að sjá hann og hann sagði við Alteu að hestinum liði illa af 

að standa kyrr, Gloria verður hvort sem er að fá að fara út og brokka og draga eitthvað, 

hestur er eins og manneskja, og Altea vissi svo vel að hann fór til Sabinu á Avalæk. 

 

Hún var á engan hátt betri en Altea, hún var daufleg og lausholda, hún var eins og 

þvöl, það var ekkert sérstakt að liggja með henni, eiginlega hafði hann alltaf haft meiri 

gleði af því að liggja með Alteu. Og hann óskaði að hann hefði getað sagt það við 

Alteu: það hefur aldrei verið vegna kynmakanna sem ég fer til Avalæks. Það er 

vissulega ekki ókeypis, að ég stunda ekki saurlífi, en ég er fyrst og fremst 

örvæntingarfullur, örvæntingin nagar hold mitt og tærir bein mín, hvað ég er 

berskjaldaður myndi hræða þig. Altea þú mundir reyna að hughreysta mig. 

En Sabina á Avalæk, hélt það út. 

Venjuleg faldi hann höfuðið í handarkrika hennar. Og síðan skældi hann. Og hún 

spurði aldrei: hvers vegna skælir þú Nikanor. Nei, aldrei. Hún var eins og landið sem 

hann bjó á og heimurinn sem hann lifði í: hún hreyfðist ekki, það var eins og hún 

svæfi. 

Ég get ekkert, sagði hann með andlitið í lausu holdi hennar. Ekkert verður betra. Allt 

rennur út í sandinn. Allt sem ég geri er til einskis, allt sem ég hef reynt hefur orðið að 

engu. 

Ég freistaði þess að rækta hafra i litlagarðinum en þá frysti hann. 

Ég ætlaði að fara til Holmsund og fá vinnu við sögina en Altea sagði: aldrei. 

Ég vildi kaupa nýjan sleða út í reikning en Norberg kaupmaður, sagði eins og 

Altea aldrei. 

Ég reyndi að komast með í timburfleytingarnar en þeir vildu ekki hafa mig. Ég 

bauð þeim Einar, en ekki. 

Og ég hef lesið Biblíuna og reynt að snúa til betri vegar, en mér tekst það ekki. 

Ekki eins og Lundmark á Lakafelli og Burvall á Storholmfenjum, 
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Og sjö sinnum hef ég farið með Gloriu til stóðhestsins, stóðhestsins hans Johans 

Olafs sem hefur sæði eins og synir Nóa, en Gloria er gölluð, hún er ófrjó. 

Og nú finn ég að verkurinn er að koma, ég finn hann á næturnar, verkurinn er eins 

og freri í stoðkerfinu, allir þeir sem keyra timbur fá verkinn að lokum, allt líf mitt er 

eins og að draga sleða upp sléttan ís. 

Og hún sagði ekkert. Hann hugsaði að magurt andlit hans, hvasst nefið, oddhvöss 

hakan og skörpu kinnbeinin særðu kannski þunna húð hennar og yllu sársauka svo að 

hann sneri höfðinu aðeins, og hélt síðan áfram. 

Ekkert er nokkurn tíma afgangs fyrir mig. Eða liggur eftir mig. Peningarnir og 

maturinn og lífið renna bara á milli fingra minna. Ekki eyri, ekki sáðkorni, ekki 

folaldi, ekki grautarskeið eða kjötbita á ég nokkurn tíma von á. Það að lifa án þess að 

eiga von á einhverju, það er óbærilegt, það er eins og fordæming. Manneskjan þarf 

að eiga von á einhverju. 

Og eiga eitthvað fram undan! 

 

Og Sabina lá bara kyrr, hún andaði rólega eins og hún svæfi og eins og hún ætti von 

á miklu ríkidæmi. 

Og börnin mín, sagði hann. Ekkert á ég fyrir þau. Þau eru tómhent eins og hinir 

heilögu í Jerúsalem og tómhent verða þau, þau munu þurfa að selja sig fyrir skópar. 

Við gáfum þeim líf, ég og Altea, og lífið er slæmt og án tilgangs fyrir þann sem hefur 

ekki athafnafrelsi, það bara rennur burtu á milli fingranna. Það eru til þeir sem ráða 

yfir lífi sínu, þeir sem hafa töglin og hagldirnar, þeim er borgið í lífinu.  

En að vera þræll allt sitt líf! 

Og hún hreyfðist ekki. 

Ef þú vissir hver konar lífi ég hef lifað, Sabina. 

Þarna á Hundfellinu. Uppi í Avahlíðinni. Og þarna á Barsjöheiðinni. Og fyrir 

innan Granfenjasvæðið. Um allt. Stundum hef ég næstum orðið úti. Og hlassið hefur 

oltið ofan á mig. Og ég hef fest mig í djúpum snjó. Og ég hef verið þakinn ískristölum 

í timburkofunum. Ég hef verið án matar dögum saman. Svo slæmt og erfitt sem lífið 

er hlýtur það samt að vera ætlunin að maður eigi að áorka einhverju, að maður eigi 

að hafa einhvern afgang, að maður eigi eitthvað fram undan, því ekki lifir maður fyrir 

ánægjuna, það er ekki hægt að lifa mínu lífi aðeins fyrir ánægjuna. 

Og hann þagði smástund, eins og að hann héldi að Sabina ætlaði að segja honum 

eitthvað. En síðan sagði hann: 
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Hann hefur traðkað á mér og virt mig að vettugi. Og hvað hef ég til að hugga mig 

við. Hest. Gloriu. Holmsund fyrirtækið. Alteu. 

Þú átt ekki að krefjast svo mikils fyrir þig Nikanor, sagði Sabina þá. 

Og síðan sagði hún: 

Þú skalt fara núna Nikanor. Gloria stendur út í snjónum og er kalt. Og Altea bíður 

eftir þér. En hann lá samt smástund og hugsaði, hann reyndi að muna eitthvað til 

viðbótar sem hægt var að segja við Sabinu á Avalæk, eitthvað sem ekki var hægt að 

segja við Alteu, en það gekk ekki, það komu bara sömu gömlu orðin, og þau sönnuðu 

jú ekkert. 

Og Gloria stóð úti í kuldagjólunni og gat fengið hestaveiki. 

 

Á jóladag dó Sabina á Avalæk, það var áfallið, einhver hafði orðið henni út um 

brennivín, Konrad á Lakafelli. Þeir fundu hana úti við brunninn, hún hafði einmitt 

náð upp fötunni og fatan fallið um koll og vatnið hafði steypst yfir hana og frosið 

strax og hún var eins og innpökkuð i sléttan ísinn. Það var hræðilegt að sjá en hún var 

samt á einhvern hátt falleg, eins og feiknastór eðalsteinn sagði Ansgarius á Lillålæk, 

það var hann sem fann hana. 

Hvaða erindi svo sem hann átti þarna annan dag í jólum. 

Þegar helgidagarnir voru liðnir, þá slátraði Nikanor Gloriu. Þau heyrðu skotið, 

síðan kom hann inn og sagði við Einar að hann vildi fá hjálpina. 

Þeir hífðu hana þarna upp í loftbjálkana í gripahúsinu og hann fláði hana og 

stykkjaði. En blóðinu hellti hann niður bakvið litlu smiðjuna, þar sem hann var vanur 

að grafa niður hundana. Og á hausinn gat hann ekki horft, hausinn af Gloriu, Einar 

varð að setja hann niður í kassa undan molasykri og bera hann út í skóginn, berðu 

hann upp á Ormfellið, og leggðu steina yfir svo að refirnir komist ekki í hann. 

Síðan hjálpuðust þeir að að bera kjötstykkin inn í stóra troginu, það var jafn mikið 

og kjöt af þremur búkum og Altea hugsaði um miskunnsömustu mæðurnar í 

Jerúsalem sem urðu að sjóða börn sín og hún hugsaði um fýsnir Nikornas og losta og 

Sabinu á Avalæk og að hann væri hórkarl, og hún átti erfitt með að horfa á kjötið. 

Kjötið. Og lærastykkin og hryggbitana sauð hún og setti í saltlög og afganginn saltaði 

hún og setti allt út í geymsluskúrinn. 

Eftir á áttu þau mat allan veturinn og langt fram á vor, Altea varð að sjóða hana 

lengi og vel, samt var hún seig og var á bragðið eins og viðarkvoða, en Nikanor og 

Einar högnuðust ekkert svo þau fengu enn þá engan afgang, ekkert fram undan, og 
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það varð þögn hjá Nikanors fjölskyldunni, þau töluðu ekki lengur saman. Það var 

langt í frá einfalt þetta með Gloriu að syrgja hana og á sama tíma borða hana. 

Í apríl fékk hann fimm daga vinnu við að fleyta timbri upp á ísinn, það var það 

mikið að hann kynntist aftur vinnunni, ég er stífur og stirður eins og staur í 

kornþurrkgrind sagði hann, mér líður eins og ég sé sjötugur. Og verkinn fékk hann 

aftur þarna í fæturna. 

Nú er ekkert meira eftir fyrir Guð vorn nema líkamar okkar, sagði hann. Og við 

látum moldina um jarðneskar leifar okkar. 

Og hann hugsaði: vissulega eigum við, gömlu orðin sem við höfum í hugum 

okkar. Þó svo að orð séu nær eingöngu loft.  

Og hann reyndi samt að tala við Altea sem var lítt glöð. 

Altea gat ekki gleymt Gloríu, Gloríu þegar hún var lifandi, sem hún hafði átt sem 

trúnaðarvin ef ekki sem systur. 

Á þeim tíma þegar Nikanor vann enn þá í skóginum og kom heim um helgar, þá 

var það alltaf það fyrsta sem hún spurði um: hvernig gengur hjá Gloriu. 

Nú sagði hún: 

Hvað getum við gert án hestsins. 

En Nikanor svaraðu engu. Og Altea hugsaði: nei ég ætla ekki að tala við hann 

um Gloriu. 

Altea missti fóstur í maí mánuði, það var í sjötta mánuði, það átti að verða telpa. 

Nikonar jarðsetti hana bak við litlusmiðjuna, hann hafði gert trékassa fyrir hana og 

lagt í tréspænir. 

Ófrelsuð sál, sagði Altea. 

Það veit ég nú ekki, sagði Nikanor. Hún er frelsaðri en stórsöfnuðurinn því hún 

er frelsuð frá lífinu. 

 

Og einn dag í júní byrjun, það var laugardagur og elstu börnin ætluðu til 

Åmfenjasvæðis á dansleik. Altea hafði fundið hegginn sem blómstraði niður við 

lækinn og tekið með sér grein af honum og Agnes, yngsta stelpan, hafði fengið bút af 

gráum pappír og lánað skærin og var að klippa út dúkku fyrir sig, þá stillti Nikanor 

sér upp við borðið, hélt sér í stólbak og horfði ekki sérstaklega á nokkurt þeirra, það 

var eins og hann horfði á þau öll samtímis, og svo sagði hann: 

Nú umber ég ekki meira. Nú gefst ég upp. 
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Þá snarþöggnuðu öll börnin og Altea og hreyfðu sig ekki, Agnes hætti að klippa 

og Einar lagði frá sér skóinn sem hann var að bera á og Paulina stóð kyrr fyrir framan 

eldstæðið með lokkatöngina i hendinni, og Altea fékk tár í augun, þau sáu og skildu 

að það var alvara, hann umbar ekki meira, nú gafst hann upp. 

Það var eins og logaði eldur í beinum mínum svo að ég megnaði ekki að þjást og 

var nálægt því að vera kominn að endalokum. 

Þrátt fyrir það settist hann aftur eftir smástund, en hann var fölur í framan og það 

sem var sagt er sagt. 

 

Og þau byrjuðu aftur með allt sem þau höfðu hætt við, eiginlega langaði þau ekki 

lengur en lífið getur ekki bara stöðvast vegna þess að einhver karl hefur hætt við allt 

hik og gefið upp alla von, það gerist örugglega á hverjum degi, það var þriggja 

kílómetra ganga til Åmtfenjasvæðis þar sem dansinn var, og Agnes ætlaði að ljúka 

við pappírsdúkkuna áður en hún sofnaði og Altea ætlaði að bera út skolpfötuna, þau 

höfðu þvegið sér, og Viktor, hann sem var sautján ára og holgóma, ætlaði að flytja 

tölurnar á gömlu buxunum hans Einars svo að hann gæti verið í þeim á dansleiknum 

og Paulina ætlaði að leggja á sér hárið. Jú, það var samt eitthvað nauðsynlegt fyrir 

þau öll að gera, eitthvað mikilvægt og brýnt, en það gat samt ekki ekki frelsað þau 

frá orðunum sem Nikanor hafði sagt. 

Og eftir á meðan þau dönsuð á Åmfenjasvæðinu bæði vals, skottís og polka, og 

á meðan þau svitnuðu og stömpuðu og reiknuðu taktinn, þá heyrðu þau innra með 

sér: nú umber ég ekki meira. Nú gefst ég upp, orðin höfðu eins og fest sig í huga 

þeirra och fyllt hjarta þeirra. Og Agnes svaf órólega um nóttina, hún heyrði orðin í 

gegnum svefninn, um morguninn hafði hún rifið pappírsdúkkuna þar sem hún lá á 

henni, og Altea lá vakandi, það var eins og að hún leitaði eftir undankomu í því sem 

Nikanor hafði sagt, einhverju ósögðu á milli orðanna. 

En ekki. 

En Nikanor svaf loksins heila nótt, hann þurfti ekki einu sinni að fara fram úr og 

út til að kasta af sér þvagi. 

 

Nú umber ég ekki meira. Nú gefst ég upp. 

Þau vissu það ekki, en það sem Nikanor hafði sagt var eins og sprengja og eins 

og stormur og eins og kalt vatn þegar það klífur og tvístrar hestasteininum. Það var 

ekki hægt að forðast þessi orð hans, það var nauðsynlegt að þau voru sögð, þau voru 
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tortímandi, öll Nikanors fjölskyldan var eins og skotsár. Eftir minna en hálft ár höfðu 

þau tvístrast.  

Einar fór til Bure og varð smá saman sögunarmaður. 

Edna varð vinnukona í Noret. Eða var það i Sillarhlíð. 

Og Paulina gifti sig óviðbúið þar í Björkhlíð. 

Elvina fékk tærandi sjúkdóm og dó. 

 Innvortis mein. 

Viktor fór til Ume og varð hermaður. 

Og fólk í Avafors, sem hét Nordström tóku Agnesi. Þau höfðu sagt strax eftir 

fæðingu hennar að færi allt á versta veg hjá Nikanors fjölskyldunni vildu þau gjarnan 

taka Agnesi, yngstu stelpuna, þau voru barnlaus. 

Og Nikonar gerði kunnugt að hann vildi losna við staðinn, jörðina sem þau höfðu 

tekið við eftir Johan sem hafði berkla í barkanum, og í ágúst gátu þau selt hana eldra 

fólki frá Lakafelli, bróður Konrads, hann hafði verið klæðskeri, og hver og einn sem 

hefur yfirgefið hús sitt skal fá það hundraðfalt aftur, sagði Nikanor. 

Og þá um haustið lögðu þau af stað til Ameríku, orð Nikanors kom þeim þó á 

leið til Ameríku, Nikanor og Alteu, og þau höfðu ekki meira en fötin sem þau stóðu 

í, þau höfðu skipt því litla sem þau áttu á milli barnanna, þar að auki seldu þau 

giftingarhringina. 

Báturinn sem þau fóru með hét Sabina, og Nikanor sagði að það nafnið væri 

merki um gæði. 

En hann hefði hann mátt heita eitthvað annað mín vegna, sagði Altea. Hvað sem 

er. Gloria. 

 

  



 

31 

Merabs skönhet 

 

Það átt þú að vita að sköpunarverkin er ómögulegt að skilja.  

 

Öll höfum við fábreyttan anda, en merkilegastar eru þó kýrnar, engar aðrar 

lifandi verur eru svo fullar af anda og lífi, júgrað sem sligast af mjólkinni og frjósamar 

eru þær og kviðurinn þeirra sem rúmar fjóra maga og allir eru þeir fullir af lífi, og 

augun þeirra sem skilja og fyrirgefa flest, og húðin sem hristist af gleði. Kúnum, þeim 

hefur verið var gefin andagift. 

Svo það var ekki undarlegt að hann yrði örvæntingarfullur þegar kýrnar hans 

fengu ekki að vera í friði, þær komu úr skóginum með halana sundurbarða. 

Gabriel Israelsson var þá fimmtiu ára, hann var eins og gamall strákur og hann 

hafði erft staðinn eftir Konrad, föður sinn, systkini hafði hann aldrei átt. Hann var 

einhleypur og eins og uppþornaður, pervisinn var hann strax sem barn og tennurnar 

missti hann áður en hann varð þrítugur. Hann var útskeifur og kýttur og hann hafði 

óeðlilega langa handleggi og hálsinn var langur og krókóttur og satt eins og framan á 

brjóstkassanum. 

En kýrnar hans, fjórar voru fallegar og feitar eins og englarnir í kirkjunni, þær 

voru sællegustu kýrnar á Lakafelli, þær hétu Merab, Mikal, Tapenes og Basemat. 

Sagt var að Gabriel Israelsson hefði óeðlileg samskipti við kýrnar sínar, að hann 

næstum elskaði þær, en það var ekki satt. En stundum á veturna svaf hann hjá þeim, 

kýrnar eru eins og brauðbökunarofnar og skorsteinar, það er eins og þær hefðu í sér 

einhverja þægilega glampandi glóð. Og hann talaði við þær, sagði þeim frá því sem 

hafði staðið í dagblaðinu og það kom fyrir að hann sagði þeim frá lífi sínu og skældi 

hjá þeim, því hvað átti hann að gera, sér í lagi var það Merab. Sérstaklega Merab. 

Það getur enginn haldið því fram að það sé óeðlilegt. 

Einu sinni neyddist hann til að slátra kú sem hét Rispa, hún hafði brotið báðar 

framfæturna þarna í stóra síkinu bak við veginn að stöðuvatninu við grenitrén. Og 

enginn skyldur eða óskyldur fékk að hreyfa við henni, hann fláði hana og stykkjaði 

og saltaði og sauð niður í glerkrukkur. Síðan fór hann með allt, alla Rispu til prestsins 

i Norsjó. 

Hjá okkur eru kýr ekki heilagar, sagði presturinn. Þær eru það meðal 

heiðingjanna á Indlandi. 

En samt, sagði Gabriel. 
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Svo í þetta skiptið varð presturinn að láta undan. 

Og það var þó heil kýr. 

 

Í fyrsta skiptið þegar Basemat kom heim úr skóginum að kvöldi og halinn var stirður 

vegna þess að hún hafði fengið högg á efstu halaliðina, þá hélt Gabriel að einhver 

hlutur hefði ollið því, að grein af tré eða girðingarstaur hefðu fallið á hana. 

Eða kannski að einhver ókunnug kýr hafi farið upp á hana. 

En síðan, þegar það kom það sama fyrir Mikal, þá sá hann og skildi hvernig það 

var, að það var manneskja ekki einhver dauður hlutur, þetta var hreint ranglæti og 

skepnuskapur. 

En hvað getur umkomulaust manntetur gert gegn vonsku mannanna. 

Hann hélt kúnum inni í fjósinu í nokkra daga og gaf þeim hey frá fyrra ári. En 

þær hugsuðu bara um að komast upp í skóginn og sæta grasið í kringum 

kaldavermslin fyrir ofan Lidmýrina. Það var í júlí, þær voru eins og bálreiðar og 

bauluðu stanslaust. Og stirðu halarnir voru fullir af skít, kýrnar gátu ekki lyft hölunum 

eins og þær voru vanar að gera, og Gabriel varð að þvo þá með sápuvatni. 

Og bara að ég vissi hver þetta er, sagði hann. Hver getur smánað það sem lifir á 

þennan hátt. Ég ætla að ráðast á hann með kutanum og skera hann, hann hefur ekki 

rétt til að lifa. 

En fyrsta daginn sem hann sleppti þeim út aftur, þá var það halinn á Tapenes sem 

var sundurbarinn. 

Og á meðan hann þvoði henni og þurrkaði henni með strigahandklæði, þá 

hugsaði hann:  

Það er einhver sem hefur ekki tilfinningu fyrir reisn lífsins. Einhver sem er 

tilfinningalaus. 

En Merab skal hann ekki snerta, ekki Merab. 

Svo að morgni næsta dags, þá tók hann fuglabyssuna og fór á eftir kúnum út í 

skóginn, þær gengu og vögguðu fyrir framan hann, hér og þar tóku þær sér hvíld við 

einhverja þúfu, Merab gekk síðust, hún var full öryggis og lífsgleði og vöðvarnir 

undir húðinni hreyfðust eins og öldur á vatni og júgur hennar vaggaði, hann fann 

næstum því til vegna fegurðar hennar. 

Miskunnsami Guð! hugsaði Gabriel. 
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Hann var með bita af reyktu kjöti í vasanum, þegar Merab, Mikal, Tapenes og 

Basemat höfðu staðið nokkra stund í góðum beitarhaga, þá settist hann upp á stein og 

skar sér kjötstrimla. 

Merab var svört á hryggnum og á síðunum, vangarnir voru hvítir og upp á 

lærunum hafði hún stjörnurnar, hvítustjörnurnar, og eyrun höfðu hvíta rönd og milli 

augnanna hafði hún ljósan hárbrúsk. Hún var fallegasta kýr sem hann hafði nokkru 

sinni séð. 

Fyrir ofan Lidmýrina, hérna megin kaldavermslin, kaldavermslin við Darrgras, 

þar staðnæmdust þær daglangt, fyrst átu þær og síðan lögðust þær niður og jórtruðu, 

síðan átu þær aftur, þær hámuðu ekki í sig heldur bitu hugsandi og með tilfinningu. 

Gabriel satt þar í skugganum undir stóru furunni, þú veist, bak við lindina i skóginum, 

stundum sargaði hann í kjötið, þrisvar fór hann niður og drakk, reykta kjötið er salt. 

Þegar fór að kvölda stilltu þær sér upp þarna við mýrarkantinn og horfðu í áttina 

að Lakafelli, Merab, Mikal, Tapenes og Basemat, þær jórtruðu og hugsuðu um 

ferðina heim, þær hugsuðu sig yfir stígana og smáhrísið og trjákolagerðina sem þær 

áttu að fara yfir og stórasíkið áður en kæmi að veginum að stöðuvatninu við grenitrén. 

Og síðan byrjuðu þær að ganga, það var í mesta lagi klukkustundar leið. Basemat 

gekk fyrst og Gabriel hugsaði að hann ætti að fá bjöllu fyrir hana, bjöllu úr messing, 

hún hafði persónuleika bjöllukúa, hún hafði anda viskunnar. 

En hún hafði ekki fegurðina eins og Merab. 

 

Og hann gekk fimmtíu sporum á eftir þeim, þarna í hægri höndinni bar hann 

fuglabyssuna, hann sá að bláberin voru bráðum fullþroska. Á leiðinni heim undu 

kýrnar sér ekki hvíldar né að bíta grasbrúsk sér til skemmtunar, þær gengu hljóðlega 

og spakar i röð eins og þær væru bundnar saman með reipi. I dag fá þær að vera í 

friði, í dag hef ég komið í veg fyrir að Merab fengi högg á halann. 

En þetta átti hann ekki að hugsa.  

Þarna við trjákolagerðina, trjákolasvæðin þar sem Erik Ranström var vanur að 

búa til trjákol, einmitt þegar Basemat hafði komið það langt að hún hafði ekkert annað 

en trjákola mulninginn undir klaufunum, þá gekk fram karlmaður með grenistaur í 

hendinni, frá bakhlið kolakofans, litla svarta kofanum sem Granström hafði haft þarna 

árum saman.  
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Og Gabriel sá strax hver það var, hann þekkti hann strax aftur, hann komst ekki 

hjá því að sjá á augabragði og skilja hver það var, hann átti að hafa getað reiknað það 

út fyrir löngu síðan. 

Hann var stór vexti og grófur og kviður hans hékk yfir beltið og hann var rauður 

og glansandi í framan af sólinni, Hann var í svörtu buxunum og gráröndótta vestinu 

sem hann var vanur vera í og litlafingur vantaði á hægri höndina. Hann hafði slitnað 

af þegar hann og maður frá Lycksele slógust við lyftukranana þarna í 

timburfleytingunum. Þennan litlafingur sem vantaði þekkti Gabriel betur en alla aðra 

fingur sem Guð hafði skapað. 

Og hann einblíndi á kýrnar, hann sá bara kýrnar. Gabriel sá hann ekki. 

Nú var Merab líka uppi á trjákola mulningnum og lamdi í burtu mýflugurnar með 

halanum, hún var södd og annars hugar og ekki búið að mjólka hana.  

Þá reiddi hann grenistaurinn til höggs eins og hann væri öxi eða sleggja og hljóp 

snöggt á móti henni, á móti Merab, hann sagði ekkert en munnur hans var galopinn 

eins og hann reyndi að æpa en gæti það ekki, hann var tryllingslegur og ær, hann 

miðaði á halann á Merabs. Ó miskunnsami Guð! 

Gabriel hreyfði ekki byssuna, hún hékk bara þarna í hægri hendinni, til hvers átti 

hann að nota byssuna. Þegar hann nú hafði séð hver það var. 

En einmitt þegar grenistaurinn var sem hæst uppi, einmitt þegar hann var að falla 

í áttina að Merab, að hala hennar, þá rankaði hann loksins við sér og hann andaði eins 

djúpt og hann gat og þandi barkann svo hann varð stífur eins og rör, og svo öskraði 

hann, hann öskraði svo það heyrðist örugglega um allt Lakafell, já alla leið til 

Morken: 

Pabbi karlinn! Pabbi karlinn! Ekki! 

Og faðir hans stoppaði í miðju spori og í miðju högginu, hann stóð eins og hann 

var alltaf vanur að standa þegar eitthvað fór ekki eins og hann ætlaði. Og Merab lét 

eins og ekkert væri, hún vildi heim til Lakafells, því það var ekki búið að mjólka 

hana. 

Að skjóta á þá sem ganga aftur borgar sig ekki. 

Og að tala við þá. 

Langa stund stóðu þeir og horfðu hvor á annan, þeir fylgdust hvor með öðrum 

eins og tveir nautkálfar, hvernig átti einhver að finna fjandmann sinn og láta hann 

síðan fara leiðar sinnar. Og kýrnar héldu áfram og sáust ekki lengur á milli trjánna. 
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Hann var eins og í lifanda lífi, sællegur ef ekki uppblásinn, augun rauðsprengd, 

lærin strekkt út í buxnaskálmarnar og hendur hans voru breiðar og loðnar og þarna í 

nefinu voru hárin og þarna í hárunum hékk sultardropi. 

Að tala saman höfðu þeir eiginlega aldrei getað. 

En að lokum sagði Gabriel samt: 

Svo þú gengur aftur, pabbi karlinn. 

En Konrad svaraði ekki. 

Og nú rann það upp fyrir Gabriel hvernig það var þegar hann dó, hvernig hann 

skildi við. 

Hann lá ofan á vinnukonunni þarna í rúminu hennar, þau voru með vinnukonu á 

þeim tíma, í hægri höndinni hélt hann á gullklukkunni sinni og hafði kramið hana í 

sundur, hvort það var af nautn eða heilablóðfallinu var ómögulegt að segja. Hann 

fékk heilablóðfallið þarna ofan á vinnukonunni, og hann hafði grafið vinstri höndina 

inn í annað brjóstið á henni svo að þeir urðu að gera að sárum hennar. 

Signe, vinnukonan sem þú lást með, hún býr nú með Zadrak á Nyklinten, sagði 

Gabriel. Þau eiga tvö börn. 

Það komu kippir í andlit hans, í andlitið á pabba karlinum, þetta virtist snerta 

hann, en hann sagði ekkert. 

Þú ert líkur sjálfum þér, sagði Gabriel síðan. Þú hefur ekkert breyst. 

Og þá opnaði hann loksins munninn: 

Það getur verið rétt, sagði hann. Það er bara það að ég er ekki lifandi lengur. 

En í stað þess gengur þú aftur, sagði Gabriel. 

Já, sagði Konrad. En það er lítil huggun. 

Hann gleymir kúnum, hugsaði Gabriel. Ég verð að fá hann til að hugsa um 

eitthvað annað. Það er mikilvægt að finna réttu orðin, þau sem eru hál sem smjör, 

orðin sem eru eins og djúpt vatn, enn þá eiga kýrnar eftir að ganga langa leið. En 

orðin höfðu aldrei verið hans sterka hlið. Þó svo að honum fyndist hann hafa þau 

innra með sér þá gat hann ekki sagt þau. 

Hefur þú fengið að vita hvers vegna þú gengur aftur á þennan hátt, sagði hann að 

lokum. 

Engin manneskja veit hvers vegna hún lifir, sagði Konrad. Og maður veit ekki 

heldur hvers vegna maður gengur aftur.  
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Hefði Basemat haft bjöllu, messingbjöllu, þá hefði hann getað heyrt hve langt 

þær voru komnar, þá hefði hann vitað þegar þær væru komnar nógu langt í burtu, því 

stæðu þær við vegamótin hefði ekki heyrst í bjöllunni.  

Er það fúlmennska þín sem gerir að þú finnur ekki frið, sagði hann. 

Ég var ekki verri en aðrir, sagði Konrad og var öruggur með sig eins og alltaf. 

Fúlmennskan féll þér í geð, sagði Gabriel. 

Það var lífið sem féll mér í geð, sagði Konrad. 

Þú lamdir okkur börnin, sagði Gabriel. Með stafnum sem þú erfðir eftir afa. 

Og þú drapst kettlingana með fingrunum vegna þess að það veitti þér ánægju. 

Þú stalst trjábútunum frá Hönnu hans Antons. 

Þú lást með vinnukonunum okkar þó að þær væru því mótfallnar. 

Og þú áttir alltaf að hafa sex kýr þó heyið dygði aðeins fyrir fimm. 

Og vegna slóttugheita áttir þú alltaf í miklum illdeilum við nágrannana, og þú 

sagðir hvað eftir annað að þú ætlaðir drepa Dalin skósmið svo að hann þjáðist af 

hræðslu allt sitt líf. 

Og þú lokaðir mömmu þarna inn í litla herberginu í risinu svo að hún varð 

geðveik. 

Vinnukonurnar vildu að sjálfsögðu, sagði Konrad. Og mömmu lokaði ég inni svo 

að ég myndi örugglega fá að hafa hana. 

Og hann klemmdi saman munninn og eins og tuggði svo að vöðvarnir fyrir 

framan eyrun hreyfðust fram og til baka, það þekkti Gabriel aftur. 

Hann sem klemmir saman varirnar, hann er búinn að gera eitthvað illt, sagði 

Gabriel. 

Það voru Orðskviðirnir. 

En þá sagði Konrad: 

Bölvaður sé sá sem hallmælir föður sínum. 

Það var fimmta Mósebók. 

Þá reiddist Gabriel, og hann sagði 

Ég hefði átt að drepa þig. Ég hefði átt að drepa þig meðan þú varst enn þá lifandi. 

Þú varst ekki maður til þess, sagði þá Konrad. 

Og hann horfði með fyrirlitningu á soninn. Hann var holdrýr og veikbyggður, hann 

var eins og girðingarstaur og eins og þurrkaður fiskur. 

Ef þú fékkst að nota báðar hendurnar gast þú ekki rétt úr vísifingri mínum, sagði 

Konrad. 
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Mannvonskan á sér engin mörk, sagði Gabriel. 

En hún er ekki óendanleg, bætti hann við. 

Það sem þú kallar mannvonsku er sjálft lífið, sagði, Konrad. Það sem þú nefnir 

mannvonsku er eingöngu það sem er eðlilegt. 

Og hverju átti Gabriel að svara. Hann þurfti að hafa orðið sem var það eina rétt, 

hann varð að leita að því, það var það sem hann leitaði að allan tímann. Og hann 

hugsaði: er til orð sem er svo öflugt og tærandi að það leysir upp þá sem ganga aftur. 

Og Konrad sagði: 

Það er þetta hungur. Það er eins og ég hafi aldrei fengið að borða mig saddan. 

Þú hafðir ekki magamál varðandi lífið, sagði Gabríel. 

En nú ertu ekki lengur í holdinu, pabbi karlinn. 

Það er það sem er fordæmingin, sagði Konrad. 

Mig þyrstir aftur í holdið. 

Og þegar hann sagði þetta, þá komu kippir aftur í andlit hans, eins og að hann 

fyndi til. 

Hugur holdsins er dauðinn, sagði Gabriel. 

Nei, sagði Konráð. Lífið, það er að hafa hug á holdinu. 

Nú eru þær brátt heima, hugsaði Gabríel. Nú eru Merab, Mikal, Tapenes og 

Basemat öruggar í þetta skipti. Og hann byrjaði að ganga yfir trjákolagerðina og heim 

á leið. 

Þú hefur aldrei skilið þetta með holdið, sagði Konrad. Hann gekk nokkrum 

skrefum fyrir aftan Gabriel. 

Þú hefur aldrei skilið það að gæta að gleði holdsins. 

Og Gabriel vildi ekki munnhöggvast um, gleði holdsins. 

Hvernig veit maður hvað er gleði holdsins og hvað er Gleðin. 

Er það gleði holdsins sem gerir það að þú getur ekki látið kýrnar vera, sagði hann. 

Og nú svaraði ekki Konrad strax, þeir gengu í gegnum rúpnalyngið úti við 

Gårdmýrina, þar voru óþroskuð mýraber. 

Að lokum sagði hann: 

Ég þoli ekki að horfa á þær. Og samt get ég ekki sleppt því, þær tæla mig með 

einhvers konar óþekktum krafti. Ég hata þær. Og þær eru svo velbyggðar og fallegar 

að ég get skælt þegar ég sé þær. 

Já, sagði Gabriel. Hann sem ber skynbragð á að horfa á kú, hann þarf ekki að sjá 

neitt annað hér í heiminum. 



 

38 

Hann þarf ekki oftar að finna fyrir einhverri fróun þegar hann horfir.  

Jú, sagði Konrad. Það er ekki við hæfi að lifandi vera fái að vera svo fullkomin. 

Það er óbærilegt. 

Húð þeirra er eins og silki, sagði Gabriel. Svo framarlega að ég viti hvernig silki 

er. 

Og júgur þeirra eru eins og konubrjóst samt magnaðri og þau verða aldrei geld. 

Og hausinn sem er svo fullur af hugsunum að þær dreypa höfði við hvert skref.  

Og halinn hreyfist eins og fiðrildi, slíkt augnayndi hafa ekki mennirnir. 

Já, sagði Konrad. Halinn er það versta. 

Á dómsdegi þá munu kýrnar sitja Guði til hægri handar, sagði Gabriel. En þú 

munt ásamt geitunum sitja honum til vinstri handar. 

Kýrnar eru eins og dætur Guðs. 

Þær eru fullar af lífi, sagði Konráð. Lífsins vatni. Og ég finn fyrir reiði þegar ég 

sé þær. 

Og þá ertu knúinn að berja þær. 

Já. Þá er ég tilneyddur að berja þær. 

Yfir halann. 

Já. Yfir halann. 

Og enn þá leitaði Gabríel eftir rétta orðinu. Þegar hann kom auga á þroskað 

mýraber beygði hann sig niður og tíndi og át, og hann hugsaði: þetta getur hann ekki. 

Borða mýraber. 

Svo það er eins og öfund, sagði hann. Vegna þess að þær hafa til að bera fegurð 

lífsins. 

Já, sagði Konráð. Það er eins og öfundsýki. 

Ef til vill var rétta orðið ekki til. Kannski var rétta orðið gegn sorg dauðans og 

neyð og hræðslu ekki orð sem hægt var að segja. 

Og pabbi karlinn var samt nærri því eins og lifandi vera. 

Og þeir voru næstum því samferða.  

 Þú ert brjóstumkennanlegur, pabbi karlinn, sagði hann. 

Og þegar þeir voru næstum því komnir þarna að stórasíkinu áður en kom að 

veginum að stöðuvatninu við grenitrén, þá sagði Gabriel. 

Maður á ekki að hirta lífið. Maður á ekki berja það með grenistaurunum. Heldur 

á manni að þykja vænt um það. 
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Og þegar þeir komu þangað að síkinu sagði hann síðustu orðin, einmitt þegar 

hann stökk yfir síkið við veginn að stöðuvatninu við grenitrén, þá hurfu hluti orðanna 

yfir miðju síkinu þegar hann stökk, og það leit út fyrir að þau orð væru stærri en hin, 

og stærst var vorkunnsemin: 

Kærleikurinn birtist aðeins þeim sem hafa samúð með öllu lifandi. 

Vorkunnsemin og kærleikurinn er það sem verndar okkur gegn hinum eilífa dauða. 

 

 

Og hann heyrði að karlinn, pabbi karlinn tók skref aftur á bak fyrir aftan hann til 

að stökkva yfir síkið, og hann heyrði að hann stappaði og stökk upp og stökk. En 

hann kom aldrei niður. 

Einungis grenistaurinn var eftir, og Gabriel tók hann upp og bar heim í 

viðargeymsluna. 

Kannski hafði hann samt fundið rétta orðið að lokum. En hvaða orð það var gat 

hann þó aldrei verið viss um. Það voru svo mörg orð sem hann hafði sagt, svo 

óheyrilega mörg orð. En kannski það að kýrnar væru eins og dætur Guðs. 

Þær stóðu þarna við vegamótin og bauluðu, Merab, Mikal, Tapenes og Basemat. 

Og hann heyrði svo gjörla hvað var baulið hennar Merab. 

Og eftir að hann hafði mjólkað og gefið þeim kvöldgjöfina og vatn, þá hélt hann 

áfram hálfa nóttina í smiðjunni, hann smíðaði skjöld úr járni, járnstút til að klemma 

fastan yfir spjaldhrygginn og efstu halaliðina hennar Merab, því sköpunarverkin er 

samt sem áður ómögulegt að skilja og þú getur aldrei verið of öruggur og mannanna 

orð eru ekki eilíf. Þau glata styrk. 

Og í morgunsárið lagði hann sig við hliðina á Merab til að sofna smá stund, hún 

lá og jórtraði grasið sem hún hafði bitið þarna við kaldavermslin við Darrgras og í 

maga hennar hljómaði það eins og fuglarnir, leysingavatnið og veðrið í skóginum á 

vorin. 

Getur þú skilið, sagði hann við hana. Dauði pabbi karlinn. Gamli dauði pabbi 

karlinn. Getur þú samt sem áður skilið. 
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