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1 Inledning 

 

Strindbergs popularitet torde inte vara begränsad till hans egen samtid eller eget hemland, 

utan har snarare ökat med tiden i och med att nya översättningar har gjorts. Strindberg själv 

menade att det var från utlandet som han skulle erövra Sverige, vilket i sin tur innebar att han 

först var tvungen att erövra världen, vars länder gärna beskrevs som strategiska mål i ett 

litterärt världskrig (Meidal 1995:13–14). 

 Mellan 1902 och 1930 översatte tysken Emil Schering en utgåva av Strindbergs Samlade 

verk i 46 band och trots att han inte ansågs vara en ansedd översättare som behärskade 

översättningens konst kom Strindberg att bli en klassiker i Tyskland (Müssener 1995:25). 

Hans popularitet där väckte även intresset i andra länder och det var främst via dessa tyska 

översättningar som bland annat de ryska gjordes. När Fröken Julie hade premiär i Ryssland 

1906 fanns det hela tre översättningar att välja på (Nilsson 1995:61). 

 Trots Strindbergs storslagna internationella popularitet finns det en tendens att glömma de 

mindre språken, till vilka Strindberg har blivit översatt i senare tid. Ett sådant exempel som 

väckte mitt intresse är färöiskan, som ligger till grund för följande uppsats. 

 Det finns även en tendens att enbart se Strindberg som en dramatiker, men även om han 

tillsammans med Ibsen och Tjechov var den moderna dramatikens grundare skrev han också 

allt från noveller till vetenskapliga avhandlingar (Bellquist 1986:1). I följande uppsats ligger 

fokus på Strindbergs prosa, med novellen Ett halvt ark papper som utgångspunkt. Den bryter 

således med den traditionella Strindbergsforskningen som gärna tar sin utgångspunkt i 

Strindbergs populäraste romaner Röda rummet och Inferno. Genom att utgå från en novell, till 

skillnad mot ett utdrag ur en roman, blir avgränsningen mer enhetlig och översättarens 

tolkning torde mer precist kunna skönjas. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Eftersom översättarens huvuduppgift är en noggrann överföring av betydelse från källspråk 

till målspråk är en grundlig utredning av källtextens betydelsebärande element ett viktigt 

arbete (Ingo 2007:87). En grundlig utredning av både källtexten och måltexten torde därför 

vara ett mycket viktigt arbete för tolkningen av en översättning. Det finns dock flera aspekter 
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som kan undersökas och belysas i en översättning, beroende av vad för text som ligger i fokus 

för tolkaren och vad för intressen denne har. 

 Syftet med denna uppsats är att studera hur måltexten förhåller sig till källtexten i fråga om 

syntax och ordbildning, i ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv, där målspråkets 

allmänna kulturella referensramar sätts i fokus. Tanken är att diskutera de hermeneutiska 

aspekter som aktualiseras vid översättning till en närbesläktad, men ändå i viktiga avseenden 

främmande kulturkrets, samt försöka utröna om, och i så fall i vilken mån, måltexten 

förändrat karaktär till följd av angivna faktorer. 

 De centrala frågeställningarna är av konceptionell karaktär med indirekt fokus på både det 

samtida och historiska, där primärmaterialet både måste tolkas och beskrivas. Dessa kan 

presenteras som följande: 

 

• Hur förhåller sig måltextens syntax till källtextens med fokus på prepositionsuttryck 

samt bruket av genitiv och particip? 

• Hur förhåller sig måltextens ordbildning till källtextens med fokus på sammansättning 

samt ordval i ett kulturellt perspektiv? 

 

 

1.2 Material 

 

Det primära materialet utgörs av Strindbergs novell Ett halvt ark papper samt en färöisk 

översättning av denna. Novellen ingår i en novellsamling med titeln Sagor som utkom första 

gången 1903 på Hugo Gebers förlag. 1909 utkom en andra upplaga på samma förlag och till 

denna har Strindberg några korrekturändringar. Novellen skulle egentligen inte ingå i 

samlingen, men ersatte senare, tillsammans med Fotografi och filosofi, novellen Pintorpafrun, 

som Strindberg önskade att ”utplåna” (Strindberg 1916:217–218). 

 Ett halvt ark papper handlar om en ung man som återupplever två år av sitt liv efter att ha 

funnit en papperslapp i samband med utflyttningen ur sin lägenhet. En av modellerna till 

änklingen i novellen antas vara Strindbergs bror Axel som fick ge upp sin dröm om att utbilda 

sig till musiker. Samma år som Sagor kom ut avled Axels hustru, med vilken han hade en 

dotter som avlidit två år tidigare. Även författaren Bernhard Meijer, som Strindberg 

personligen kände, antas att ha stått som modell för novellen, då också han hade förlorat både 

hustru och dotter (Strindberg 1994:271–273). 
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 Den färöiska översättningen, tagen ur Svenskar stuttsøgur 1 (1985), är översatt av den 

färöiska översättaren Jákup í Skemmuni (Jákup Pauli Christiansen). Han är född på 

Barkhelluni i Toftum i Vági 1951 och uppvuxen i Skemmuni, men är numera bosatt och 

verksam i Danmark. Kopplingen till Sverige tog sin början under perioden 1972 till 1973, då 

han var verksam vid den Nordiska folkhögskolan i Kungsälv. 1994 gav Sveriges författarfond 

honom bidrag för att översätta svensk litteratur till färöiska, som i dagsläget omfattar bland 

annat Selma Lagerlöf och Henning Mankell (Rithøvundafelag Føroya). Hans översättning 

torde således uppfylla kraven på korrekthet och är därför relevant i denna uppsats. 

 Det sekundära materialet kan delas in i översättningsteori och språkteori. Översättnings-

teorin utgörs först och främst av Konsten att översätta (2007) skriven av den finlandssvenska 

professorn Rune Ingo som är verksam vid Vasa universitetet, där han är ansvarig för 

utbildning av översättare med svenska som modersmål. Central för översättningsteorin är 

även A linguistic theory of translation (1965), skriven av pionjären inom översättnings-

vetenskap J. C. Catford som är verksam som professor i lingvistik vid universitetet i 

Michigan. Utöver ett flertal ordböcker över de nordiska språken utgör Ulla Clauséns 

doktoravhandling Nyord i färöiskan (1978) samt diverse artiklar av bland annat Chr. Matras 

en central del av det språkteoretiska underlaget som omhandlar det färöiska språket. Svensk 

språkhistoria I-III (1965) av Elias Wessén samt Norrøn grammatikk (1955) av Ragnvald 

Iversen kompletterar den språkhistoriska delen. 

 

 

1.3 Metod 

 

I följande uppsats tillämpas en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en 

kombination av kopplingsanalys och komponentanalys, vilka begrepp presenteras av Ingo i 

Konsten att översätta (2007). Den är kvalitativ på så vis att den avser att ge ett djup samt en 

förståelse av måltexten och komparativ i det hänseendet att måltexten jämförs direkt emot 

källtexten. 

 Ingo menar att koppling är en viktig del av den grammatikaliska analysen. Denna analys 

klarlägger hur de ursprungliga kärnsatserna1 kopplats med varandra i källtexten. Vidare menar 

han att kärnsatsernas kopplingar bör motsvara utgångstextens kopplingar så pass troget att 

informationen i översättningen inte ändras (Ingo 2007:44). Till dessa kopplingar av 

                                                 
1 En kärnsats är en enkel sats som inte kan härledas ur en annan sats samtidigt som den inte har några sats-
motsvarigheter (Ingo 2007:33). 
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kärnsatserna finns det tre olika fenomen som kan analyseras: samordning, underordning och 

inbäddning. I denna uppsats kommer fokus endast att ligga på det sistnämnda fenomenet, då 

jag enbart avser att studera participuttryck och prepositionsuttryck, som är så kallade 

satsgrader, vilka behandlas under gruppen inbäddning. 

 Som en del av analysen bör man uppmärksamma satsgraderna, deras användning och deras 

förhållande till språkets givna regler. Som översättare är det även viktigt att känna till och 

förstå de olika stilnivåerna som används i en text. Likväl bör översättaren inte alltför slaviskt 

följa satsgradernas mönster i måltexten, då språken inte är exakta kopior av varandra, utan 

istället hålla sig till språkets bruksnormer (Ingo 2007:48). Resultaten av en kopplingsanalys 

presenteras vanligtvis kvantitativt genom frekvensordlistor över satsgraderna. Detta kommer 

dock inte att tillämpas i denna uppsats då det är förståelsen av texten som är det väsentliga. 

 En översättning bör självfallet ha samma innebörd som originalet (Catford 1965:35). 

Därför utgör semantiken en mycket central del inom översättningen. Varje ljudföreställning 

som är förknippad med ett ord är psykologiskt associerad med en avbild. Detta innebär att det 

svenska ordet träd inger samma föreställning som det latinska ordet arbor. Den psykologiska 

karaktären hos dessa ljudföreställningar gör att vi exempelvis kan, utan att faktiskt använda 

våra läppar och tunga, tala eller läsa tyst för oss själva. Inom detta område har vi efter 

Saussure fått begreppen signifié, som refererar till innehållet, samt signifiant, som refererar till 

själva uttrycket (Saussure 1970:93–95). Dessa associationer är en gemensam överens-

kommelse bland dem som talar samma språk, och således kan en talare via ljudföreställningar 

överföra ett begrepp till en åhörare som då kan producera samma psykologiska bild (Ingo 

2007:87). Förhållandet mellan signifé och signifiant varierar mellan de olika språken på grund 

av de olika kulturella bakgrunderna (Ingo 2007:88). Catford menar att den kontextuella 

innebörden till och med kan variera mellan två mycket närliggande språk och exemplifierar 

med de engelska pronomina this/these och that/those som motsvarar skotskans this, that och 

yon, som alltså inte tar hänsyn till numerus (Catford 1965:36–37). 

 Trots att man har konstaterat färre skillnader för lexikalisering av konkreta föremål är 

denna inte helt problemfri. Exempelvis motsvarar svenskans skog både engelskans forest och 

wood, samtidigt som engelskans wood även kan referera till svenskans trä (Ingo 2007:88–89). 

Det är alltså denna problematik som ligger till grund för komponentanalysen. 

Komponentanalysen, grundad av Floyd G. Lounsbury och Ward H. Goodenough, har som 

uppgift att klargöra betydelsekomponenterna hos ord. Vanligtvis används en semantisk matris 

där betydelsekomponenternas relationer klargörs. Exempelvis är både man och kvinna en 

människa och en vuxen person, dock är endast man maskulint (Ingo 2007:90). I denna uppsats 
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kommer inte några semantiska matriser att tillämpas, dock är det samma princip som ligger 

till grund för tolkningen av materialet. 

 

 

1.4 Tolkningsproblemet 

 

Trots att metoden är högst relevant för en tolkning av textmaterialet torde det vara valet av 

material som det kan riktas kritik mot. Talet2 är nämligen en individuell skapelse som kräver 

både vilja och intelligens. Den talande använder sig av språkets kod för att uttrycka sin 

personliga tanke (Saussure 1970:37–38). Samtidigt är språket översättarens viktigaste 

redskap, där källspråket och dess strukturer fungerar som form för det som skall översättas 

och via målspråkets strukturer uttrycka budskapet i en ny språkdräkt (Ingo 2007:336). 

 Det torde således vara vanligare att översätta från ett källspråk, som man inte bara 

behärskar grammatiskt utan även semantiskt, till sitt eget modersmål eftersom ”språkkänslan” 

för detta är starkare och kan på så vis inkludera de kulturella aspekter som språket medför. 

Det kan givetvis diskuteras hur källtexten skall tolkas i denna uppsats, men trots att den är 

skriven under en annan epok torde inga problem uppstå eftersom Strindbergs litteratur ingår i 

en allmän kulturell ”referensram” då den utgör en del av vårt kulturella arv som vi tar del av i 

samband med uppväxten. Dock torde måltexten kunna medföra detta tolkningsproblem. 

 Måltexten, skriven på färöiska, utgör den centrala delen av uppsatsen, i vilken en korrekt 

tolkning av denna är essentiell för ett vederhäftigt resultat. Trots att den färöiska grammatiken 

fungerar som en konstant igenom uppsatsen, samt att ord kan slås upp i ordböcker, så är det 

tolkningen som i viss mån kan ifrågasättas. De centrala frågeställningarna kan givetvis 

besvaras, men den indirekta frågan Varför? kan inte besvaras med mer än en kvalificerad 

gissning, ty färöiskan ligger svenskan mycket nära rent grammatiskt, men skiljer sig något i 

ett kulturellt perspektiv, vilket även resulterar i att detta språkpar torde vara av vetenskapligt 

intresse. 

                                                 
2 Med tal menar Saussure den individuella akten i en kommunikation (Saussure 1970:37). 
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2 Att översätta en text 

 

Översättning är inte något som har uppkommit i samband med globaliseringen av dagens 

mångkulturella samhälle, utan är nästan lika gammalt som skriftspråket självt. Bassnett-

McGuire refererar något kritiskt till Eric Jacobsen som menar att översättning är en romersk 

uppfinning med Cicero och Horatius som pionjärer. Men han har en poäng i detta eftersom 

dessa två författare skapade en ny text av källtexten vid översättning istället för att strikt följa 

den ord för ord (Bassnett-McGuire 1980:43). 

 I samband med kristendomens spridning fick översättningen även en annan roll, nämligen 

att sprida Guds ord. Den måste således uppfylla både estetiska samt religiösa kriterier. 

Hieronymus översättning av Bibeln, som starkt influerade kommande översättare, följde 

Ciceros mönster där mening för mening översattes istället för ord för ord. Bibelöversättningar 

förblev det främsta arbetet bland översättare ända in på 1600-talet och latin fungerade länge 

som ett lingua franca (Bassnett-McGuire 1980:45–46). 

 Under renässansen började franskan få en centralare roll i Europa. Men det dröjde dock in 

på 1600-talet innan man kan tala om någon fransk klassicism. I och med motreformationen 

öppnades ny mark för filosoferna och författarna, och således även för översättarna. Under 

mitten av 1600-talet ökade översättningarna av klassiska verk till franska markant, men även 

franska författare och teoretiker översattes till engelska (Bassnett-McGuire 1980:58–59). 

Under romantiken får även tyskan och engelskan en central roll i Europa, men franskans 

dominerande roll kvarstår ända in på 1900-talet och det är just franskan som får en viktig 

betydelse för Strindberg. 

 Strindberg blev redan under sin levnadstid översatt till flera språk. Detta var en viktig 

strategi för att litterärt ta världen med storm (Meidal 1995:14). Dock prioriterades somliga 

språk framför andra och i ett brev sänt till Nietzsche skrev han i december 1888: ”Moralen i 

England, min herre, vad det vill säga, vet Ni: biblioteket för bättre flickor, Currer Bell, miss 

Braddon och övriga. Tag ingen befattning med sådant! På franska tränger Ni in t.o.m. i de 

svartas värld, och ni kan strunta i det engelska matriarkatet.” (Strindberg 1965:110). 

 Det var alltså franskan som låg Strindberg närmast om hjärtat och han skrev inte bara 

direkt på detta språk, exempelvis Inferno och större delen av Legender, utan översatte även 

somliga av sina andra verk till franska. Fördelen med att översätta sina egna verk torde vara 

friheten att dikta om och ändra så att texten snarare blir ett nytt verk än en översättning. Att 
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översätta sig själv är dock inte något som är unikt för Strindberg. Rainer Rilke, Samuel 

Beckett och Julien Green har alla översatt sig själva till franska. 

 Men vad hade Strindberg då för förutsättningar? Franskan talades inte längre i svenska 

hem och Strindberg måste således lära sig franska i skolan. Han fortsätter sina språkstudier 

vid Uppsala universitet och börjar även vid denna tid att översätta på Albert Bonniers 

uppdrag. Men det är inte förrän 1883 i samband med en flytt till Schweiz som Strindberg satte 

igång sina franskstudier på allvar och i ett brev till Carl Larsson skrev han i april 1884: ”Och 

om ett år skrifver jag sjelf på Franska! Jag vet man anser det omöjligt, men jag har nu läst och 

skrifvit Franska i 25 år!” (Engwall 1995:35–38). Sedan dess har Strindberg blivit översatt till 

en rad olika språk, varav färöiskan med sina drygt 50 000 talare torde vara ett av de mindre 

språken. 

 

 

2.1 Översättningens grundaspekter 

 

Vi har redan konstaterat att översättning torde vara nästan lika gammalt som skriften själv. 

Dock är det inte förrän på 1950-talet som den moderna översättningsvetenskapen växte fram. 

En av de tidiga forskarna på området är Catford, som med lingvistiken klassificerade 

förändringarna som sker vid översättning (Ingo 2007:13). Catford menar att förhållandet 

mellan två språk är dubbelriktat även om det inte alltid är symetriskt. Således kan ett valfritt 

språk översättas till ett annat valfritt språk. Vidare definierar han översättning som en 

likvärdig ersättning av textmaterialet från ett källspråk till ett målspråk (Catford 1965:20). 

Ingo nämner Catfords definition, men menar samtidigt att begreppet översättning med åren 

har getts en allt vidare innebörd och att dess definition kan diskuteras (Ingo 2007:15). 

 Oavsett vilken definition man vill förhålla sig till finns det några grundaspekter som torde 

vara universella vid översättning. Ingo menar att det första som är relevant vid en översättning 

är Saussures indelning efter form och innehåll, eller signifiant och signifié, jfr 1.3. Dessutom 

måste översättaren behärska språkets system, det vill säga dess grammatik och semantik, samt 

hur språket skall tillämpas i kontexten. Således finns följande fyra grundaspekter: struktur, 

varietet, semantik och pragmatik. Endast när alla dessa aspekter är i sin ordning kan man tala 

om en användbar översättning. Det finns således ett korrekthetskrav inom varje aspekt (Ingo 

2007:20, 25). 

 Strukturen syftar på språkets systembetingade former, det vill säga grammatiken, som 

inkluderar fonologi, ortografi, morfologi och syntax (Ingo 2007:65). Ljudstrukturen är 
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väsentlig inom bland annat lyrik och konstprosa, och fonetisk översättning innebär att det 

finns en fonetisk motsvarighet mellan källtexten och måltexten, där de fonetiska enheterna har 

samma fonetiska substans (Catford 1965:56). Morfologin tangerar flera grammatiska 

områden. En central del är sammansatta ord och avledningar som enligt Ingo kan sätta 

översättaren på prov, då svenskan är rik på bland annat sammansatta verb. Syntaxen 

behandlar meningens uppbyggnad i form av olika satsgrader vilka utgör ett system som 

omfattar språkets innersta struktur såväl som en rad av olika företeelser (Ingo 2007:68–72). 

 Språklig varietet innebär att man använder sig av olika stilarter efter språkets struktur som 

kan variera alltefter tid, språkanvändningssituation, textens funktion, språkanvändarens kön 

etc. Stil, ett begrepp som har definierats på många olika sätt, utgörs av samtliga uttryckssätt 

som förekommer i texten. Idag brukar man tala om två olika huvudstilar, nämligen 

skönlitterär stil och sakstil. För att uttrycka en specifik stil använder man sig av olika stildrag 

som bland annat omfattar uttalet, som är beroende av både geografisk och social bakgrund, 

syntaxen och ordvalet (Ingo 2007:75–82). 

 Ordvalet tangerar den tredje aspekten, semantiken, som omhandlar förhållandet mellan 

ord, begrepp och referent. Vidare brukar man i ordens betydelse skilja på två grundelement: 

denotation och konnotation. Denotation innebär en lexikalisering av vår erfarenhetsvärld där 

ett ord förhåller sig till en referent, jfr 1.3. Denotation är således ordens grundbetydelse (Ingo 

2007:87–88). Den hierarkiska ordningen för ordens grundbetydelse representeras av 

inklusion. Somliga ord har en betydelse som inkluderas hos ett ord högre upp i hierarkin, 

exempelvis kaffe inkluderas i betydelsen för ordet dryck, som i sin tur inkluderas i betydelsen 

för ordet vätska (Ingo 2007:91). Konnotation däremot är ordens associationsinnehåll som 

inkluderar deras känslovärde, det vill säga de positiva eller negativa känsloreaktioner dessa 

väcker. Konnotation uttrycks vanligtvis med hjälp av själva ordet, men kan i tal även 

uttryckas med hjälp av intonationen eller hela framställningssättet, stilen. Ett ords association 

är delvis kulturellt betingad, men kan även vara individuell. Trots att ordens konnotationer 

många gånger är svåra att beskriva är de viktiga för att uppfylla en översättnings 

korrekthetskrav (Ingo 2007:109). 

 Pragmatiken inkluderar de situationella faktorer översättaren måste ta hänsyn till. 

Författaren av en källtext har beroende av sitt syfte med sin text tagit hänsyn till 

mottagargruppens erfarenhetsramar såväl som språkbruksvanor och kulturella bakgrund. När 

texten dock översätts till ett annat språk ter sig de situationella faktorerna annorlunda. 

Översättaren måste således ta hänsyn till de situationella faktorerna i källtexten samt de nya 

som uppstår i samband med den nya mottagargruppen. 
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 Ingo menar att textens funktion är viktig vid all översättning. Av tradition brukar man dela 

in den i tre grundfunktioner: 

 

• Informativ funktion. Textens budskap förmedlas med information som kan uttryckas 

med exempelvis kunskaper, uppgifter och data. 

• Expressiv funktion. Utöver information uttrycker språket även känslor som 

översättaren bör ta hänsyn till. 

• Imperativ funktion. Denna funktion är central i bland annat reklamtexter, läroböcker 

och bruksanvisningar och förmedlar handlingsmönster med mottagaren som 

utgångspunkt. 

 

Utöver dessa tre grundfunktioner nämner Ingo även några sekundärfunktioner: fatisk 

funktion, estetisk funktion, metalingvistisk funktion, kognitiv funktion, performativ funktion 

och underhållningsfunktion. En översättare bör göra klart för sig vilka funktioner som 

används i de olika avsnitten i källtexten för att kunna avgöra vilka motsvarigheter som bör 

användas till dessa i måltexten (Ingo 2007:126–129). 

 

 

2.2 Översättningens svårigheter 

 

Trots översättningens friheter stöter man som översättare på somliga svårigheter för att 

uppfylla korrekthetskravet. Ett sätt att uppfylla detta korrekthetskrav är att finna lämpliga 

översättningsmotsvarigheter, vilket är ett begrepp som innebär att ett ord eller uttryck på 

målspråket motsvarar det på källspråket. Begreppet är alltså inte bara en benämning på en god 

eller acceptabel motsvarighet, utan det finns både goda, medelmåttiga, dåliga och direkt 

felaktiga översättningsmotsvarigheter (Ingo 2007:162). Catford skiljer på textmotsvarighet 

och formell motsvarighet. En textmotsvarighet är ett stycke text på källspråket som observeras 

vid ett tillfälle som motsvaras av ett givet stycke text på målspråket. En formell motsvarighet 

tar hänsyn till formen vars kriterier kan vara exempelvis ordklassrelationer, morfologiska och 

syntaktiska relationer (Catford 1965:27). 

 En måltext kan aldrig vara helt identisk med källtexten och man kan således tala om vinst 

och förlust vid översättning. En god översättning bör inte utesluta något från källtexten 

(förlust), men kan dock komplettera denna (vinst). Som exempel på detta fenomen nämner 

Bassnett-McGuire guaica, ett språk i södra Venezuela, som saknar ord som motsvarar mord, 
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stjäla, ljuga etc. Istället används adjektiven god, dålig, ful och vacker som inkluderar 

ovanstående fenomen (Bassnett-McGuire 1980:30). 

 Detta fenomen står mycket nära en annan svårighet för översättaren, nämligen 

oöversättliga ord och uttryck. Catford skiljer på lingvistisk oöversättlighet och kulturell 

oöversättlighet. På lingvistisk nivå uppstår oöversättlighet när målspråket saknar en lexikal 

eller syntaktisk motsvarighet, exempelvis den slutställda bestämda artikeln i svenskan, sv. 

brevet kontra it. la lettera eller eng. the letter. På kulturell nivå uppstår detta problem när ett 

ord eller uttryck har en annan inklusion eller konnotation på målspråket (Bassnett-McGuire 

1980:32). 

 Svårigheter med att finna lämpliga översättningsmotsvarigheter uppstår även ofta vid 

översättning av metaforer eller idiom. Ett idiom kan direkt översättas, men översättaren 

riskerar då att göra sig oförstådd. Många gånger finns det dock ett idiom på målspråket som 

motsvarar det på källspråket, men som uttrycks med en annan formell motsvarighet (Bassnett-

McGuire 1980:23–24). 

 Vid översättning av två närliggande språk är det inte ovanligt att översättaren måste göra 

sig uppmärksam på ”falska vänner” (faux amis). Detta är ett begrepp inom semantiken för ord 

som har samma eller liknande form men olikt innehåll. Det kan röra sig om genuina ord i två 

närliggande språk, ord som har lånats in från det ena språket till det andra eller ord som 

utifrån har lånats in i båda språken. Oavsett om dessa ord har ett gemensamt ursprung eller ej 

är det inte ovanligt att de i de enskilda språken senare har fått olika betydelser eller stilvärde. 

Ett ord kan förlora centrala betydelsekomponenter eller få nya i ett språk men vara oförändrat 

i ett annat. Ofta förekommer även skillnader i konnotation mellan de olika språken (Ingo 

2007:110–111). 

 Ingo menar att svårigheter av detta slag gärna uppstår när ord i två språk tillfälligtvis liknar 

varandra fonetiskt. Han framhäver detta fenomen mellan de skandinaviska språken genom att, 

efter Beyron Carlsson, ge exempel på ”falska vänner” mellan danska och svenska, exempelvis 

da. by, ’stad’, jfr sv. by, da. høst, ’skörd’, jfr sv. höst, da. is, ’glass’, jfr sv. is, da. slem, ’dålig’, 

jfr sv. slem och da. rolig, ’lugn’, jfr sv. rolig (Ingo 2007:111–113). Detta fenomen 

förekommer även mellan färöiska och svenska och kan demonstreras med följande exempel: 

fär. grót, ’sten’, jfr sv. gröt, fär. gul, ’svag vind’, jfr sv. gul, fär. kall(ur), ’gammal man’, jfr 

sv. kall och fär. teipa, ’bedra’, jfr sv. tejpa (jfr Jacobsen & Matras 1961). Det är således 

nödvändigt med en noggrann semantisk analys för att finna lämpliga översättnings-

motsvarigheter. 
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3 Färöarna och språket 

 

Färöarna är beläget mellan Island och Shetlandsöarna och består av 18 öar som har skapats av 

våldsamma vulkaniska utbrott som har pågått under tusentals av år under tertiärtiden 

(Thomsen 1951:7). Av dessa 18 öar, av vilka 17 är bebodda, är Streymoy den största med en 

yta på en fjärdedel av landets totala areal. Det är också på Streymoy som huvudstaden 

Tórshavn och den historiska byn Kirkjubøur är belägna. Trots att Färöarna har självstyre och 

ett eget parlament utgör det en del av kungariket Danmark. De har även två representanter i 

det danska Folketinget (Nordens institut i Finland). 

 Vanligtvis brukar man säga att Färöarna först blev koloniserat av norrmän som var tvungna 

att fly Harald Hårfagers skräckherravälde (Debes 1951:21), och enligt legenden var Grímr 

kamban den första kolonisten. Dock var Färöarna, liksom Island, först bebott av irländska 

munkar, eller papar som de kallas i de isländska sagorna, och det kan antas att dessa hade en 

viss kontakt med de nya landsmännen, norrmännen, jfr kamban som torde ha ett keltiskt 

ursprung. Båda dessa folkgrupper som befolkade Färöarna omtalas i ett latinskt verk från 825 

skrivet av en irländsk munk vid namn Dicuil som skrev att ön först beboddes av irländare, 

men att dessa lämnade platsen när nordmännen kom. Trots ett fåtal keltiska lånord kan vi 

konstatera att Färöarnas befolkning, språk och kultur är av nordiskt ursprung (Matras 

1951b:47–48). Det är just detta nordiska ursprung och den geografiska isolationen som har 

gett det färöiska språket dess intressanta karaktär. 

 Efter koloniseringen inleddes en maktkamp om att behålla sin autonomi, som Färöarna 

dock förlorade under Olav Trygvessons tid och föll således under den norska kronan. I och 

med detta norska maktövertagande kom även kristendomen till Färöarna (Matras 1951b:48). 

Trots förbindelserna med Norge blandas befolkningen så småningom upp med danskar. Detta 

orsakades främst av de danska ämbetsmännen och prästerna i landet, som förespråkade stora 

familjer med det gamla ordspråket ”så mange børn, så mange velsignelser” (Debes 1951:21). 

 I och med Norges förening med Danmark 1380 blir Färöarna en del av det danska riket, 

vilket resulterar i dansk språkinflytelse i både tal och skrift samtidigt som danskan blir 

kyrkospråket i landet. Men trots att Färöarna nu låg under Danmark var det Bergen i Norge 

som kom att betyda mest för landet ända fram till 1700-talet. Det är även därifrån de 

kulturella influenserna kommer. 1814 blev Färöarna skilt ifrån Norge, och trots att 

språkpurismen hade börjat strömma i samband med bland annat lingvisten J. C. Svabo, var 

Färöarna mycket starkt knutet till Danmark, liksom det är än idag trots autonomin som trädde 



 12 

i kraft den första april 1948, den så kallade Heimastýrislógin, vilket resulterade i egen flagga, 

eget språk och lagting (Matras 1951b:49–58). 

 

 

3.1 Det färöiska språkets utveckling 

 

Idag talas färöiskan av drygt 40 000 invånare på Färöarna och ytterligare 10 000 färingar 

bosatta i Danmark. Enligt Heimastýrislógin är färöiska huvudspråket på Färöarna, även om 

danskan skall läras grundigt och är jämställd med färöiskan i offentliga angelägenheter 

(Clausén 1978:29). I och med den nya skolreformen för HF3 och gymnasiet, som 

genomfördes 1992, kom det ett förslag om att göra färöiskan till huvudspråk i skolan. Detta 

förslag fick dock avslag eftersom skolan är anpassad för högre studier i Danmark (Hansen 

2003:86). Inte heller vid domstolsförhandlingar är färöiskan det officiella språket. Inom de 

områden som administreras av Danmark används danskan, och medan den färöiska 

administrationen använder sig av färöiska är den alltid kompletterad med en dansk 

parallelltext (Clausén 1978:30). 

 Trots att dagens färöiska skriftspråk endast är drygt hundra år gammalt och således saknar 

den långa tradition som ligger bakom dagens svenska språk (Sandqvist 1980:15) är färöiskan 

som språk lika gammalt som de övriga nordiska språken. De allra äldsta skriftliga 

dokumenten från Färöarna, som inte utgör någon större kvantitet, är två runstenar från cirka år 

1000 respektive cirka 1200 samt några diplom från cirka 1400. Under denna tid skilde sig 

färöiskan inte mycket från de andra västnordiska språken, men i samband med reformationen 

efter medeltiden försvann det färöiska skriftspråket, jfr 3.0 (Clausén 1978:21). 

 För J. C. Svabo, som i slutet av 1700-talet hade begivit sig till Köpenhamn för studier, var 

färöiskan ett fördärvat språk som sakta gick sin undergång till mötes i takt med att danskan 

hela tiden tog allt större plats i språket. Men trots att han menade att det vore bättre om man 

lät språket ”sakta dö”, skulle det löna sig att beskriva det för kommande generationer (Matras 

1951a:35). Svabo började således ett insamlingsarbete genom att uppteckna de gamla färöiska 

kvädena och skrev även en färöisk-dansk-latinsk ordbok. Hans ortografiprincip var att man 

skall skriva som man talar, men fick kritik för detta från flera håll. Den färöiska 

skriftspråksnormen som vi känner den idag skapades av V. U. Hammershaimb 1846. Till 

skillnad mot Svabo grundade Hammershaimb sin ortografi på etymologin och således kom 

                                                 
3 HF är en förkortning för Højere forberedelse, som är en tvåårig gymnasial utbildning som ger samma 
kunskaper som en studentexamen (Hansen 2003:86). 
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det färöiska språket att likna normaliserad norrönt (Clausén 1978:22–23). Svabos ortografi 

kan jämföras med Hammershaimbs med ett utdrag ur ett av de folkkväden båda författarna 

nedtecknade: 

 

Svabo:                Hammershaimb: 

Orlov umbïun vêar,            Orlov umbiðjum vær, 

arliïr Menn,              ærligir menn, 

Dans skuljun vêar fremja,          dans skulum vær fremja, 

eer ikkji Dêavur enn.           er ikki dagur enn. 

Orlov umbïun vêar.            Orlov umbiðjum vær. 

(Matras 1951a:36) 

 Liksom isländskan har färöiskan bevarat fler norröna arkaismer än de övriga skandinaviska 

språken. Till skillnad mot danska och svenska har färöiskan bevarat böjningen enligt det 

gamla tregenussystemet samt efter numerus. Färöiskan har dessutom bevarat de fyra gamla 

kasusen nominativ, ackusativ, dativ och genitiv (Hansen 2003:56–57). Till stort intresse för 

denna uppsats är just genitiven, som enligt Matras mer eller mindre var utdöd i det talade 

språket. Istället använde man sig av omskrivningar med prepositionsuttryck, exempelvis húsið 

hjá manninum, ’mannens hus’. I samband med Hammershaimbs översättning av Färingasagan 

från isländska återupplivas dock genitiven som idag anses ha en stark ställning i färingars 

språkmedvetande (Matras 1951a:40). Hansen motsäger dock detta och refererar till Eivind 

Weyhe som menar att bortsett från fasta uttryck och ortnamn existerar genitiven knappast idag 

som ett funktionellt kasus (Hansen 2003:57). 

 

 

3.2 Syntax 

 

Syntax är den del av grammatiken vars främsta uppgift bör vara att behandla meningens olika 

arter samt meningars förbindelser med varandra i en sammanhängande framställning (Wessén 

1965c:5). I denna uppsats är beskrivningen av syntaxen dock mycket begränsad, jfr 1.1, och 

den skall tillsammans med ordbildningen beskriva de centrala morfologiska delarna av 

uppsatsen. 

 I proto-indoeuropeiskan böjdes substantiv inte bara efter numerus och kön, utan även efter 

åtta olika kasus: nominativ, vokativ, ackusativ, genitiv, dativ, instrumentalis, lokativ och 

ablativ (Watkins 1993:82). Genitiven, vilket är det kasus som är relevant för denna uppsats, 
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har flera funktioner i de indoeuropeiska språken. Dock är den possessiva betydelsen 

genitivens huvudfunktion, och det är även den som kraftigast har levt kvar i yngre svenskt tal- 

och skriftspråk, jfr fsv. bondans husfru och bondans hundir (Wessén 1965c:24). I 

fornsvenskan tillades genitivändelsen -s till en början enbart a-stammarna, både maskulina 

och neutrala, i singular. Men snart började detta genitiv-s att breda ut sig och trängde snart ut 

genitivändelsen -ar för övriga maskulina stammar. Under 1400-talet tränger det sig även in i 

feminina ord, och under 1500-talet blir ändelsen även dominerande i genitiv plural (Wessén 

1965a:142-143). I nutid svenska används endast två former för de tidigare fyra 

kasusformerna, nämligen grundform och genitiv, som numera alltid bildas genom tillägg av -s 

(Wessén 1965a:183). Somliga indoeuropeiska språk förlorar genitiven, och dess tidigare 

possessiva funktion uttrycks istället med ett prepositionsuttryck. Detta gäller bland annat 

italienskan som helt och hållet saknar kasusformer och uttrycker genitiv med prepositionen di, 

exempelvis Vedo il figlio della (prep. di + art. la) serva, ’Jag ser sonen till/åt tjänarinnan’, jfr 

lat. Filium ancillæ (gen.) video (Patota 2002:110–111). Detta gäller även för talad färöiska, 

som i detta avseende således skiljer sig från svenskan (Matras 1951a:40). 

 Perfektum och pluskvamperfektum bildades i de forna nordiska språken med hjälpverbet 

hafa, ’hava’, i presens respektive preteritum, exempelvis fvn. Óláfr Nóregs-konungr hafði 

menn þangat sent, ’Olav, kung av Norge, hade skickat dit män’ och Hon hefir mint mik þeira 

hluta, ’Hon har påmint mig om de sakerna’ (Faarlund 2004:130). Dock kunde en avslutad 

handling även uttryckas med particip, som är verbets adjektiviska form. I somliga klassiska 

indoeuropeiska språk spelar participen en mycket större roll än i de germanska fornspråken 

eftersom de används i uttryck som vi normalt återger med en bisats. De germanska språken 

har dock två particip, nämligen presens particip och perfekt particip. Det förstnämnda har en 

aktiv funktion vilket innebär att handlingen betecknas som pågående, exempelvis smältande 

snö och vissnande löv. Det andra participet anger en egenskap som har framgått av 

handlingen. Hos transitiva verb har den en passiv funktion, exempelvis en sjungen sång och 

ett skrivet brev. Hos intransitiva verb har perfekt particip dock en aktiv funktion som 

betecknar ett resultat av handlingen, exempelvis kommen och fallen (Wessén 1965c:151–

152). 

 Liksom de övriga nordiska språken har färöiskan två particip. Presens particip uttrycker att 

något tar del i något i nutid, exempelvis fär. gangandi maður, ’gående man’. Perfekt particip 

uttrycker att något är avslutat i förgången tid, exempelvis tamdur hestur, ’tam häst’. Märk att 

det är verbet temja som ligger till grund, och arbetet med att tämja hästen är avslutat. 

Participen böjs som adjektiv (Dahl 1908:53–54). 
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3.3 Ordbildning 

 

Ett av de vanligaste sätten att bilda nya ord i de nordiska är vara sammansättning, som kan 

vara av olika slag. Efterleden är som regel huvudordet, och kan vara ett substantiv, adjektiv 

eller verb, medan förleden kan bestå av ett substantiv, adjektiv, verb, adverb eller en 

preposition (Wessén 1965b:74). Sammansättning är väl representerad i proto-

indoeuropeiskan, och de klassiska språken uppvisar många exempel på detta. Dock är de färre 

i de moderna språken (Watkins 1993:72), jfr skr. mahādeva-, ’den stora guden’, sammansatt 

av adjektivet maha-, ’stor’, samt substantivet deva-, ’gud’, skr. devadatta-, ’given av gud’, 

sammansatt av deva- samt datta-, gr. ακρόπολις, ’högt belägen stad’, sammansatt av ακρόν- 

samt πολις (Lazzeroni 1993:146). 

 Nominalsättningar torde vara den vanligaste typen av sammansättning i vilken både 

förleden samt efterleden utgörs av ett substantiv eller adjektiv. Detta är ett av de viktigaste 

särdragen i de germanska språken som är rika på dessa sammansättningar till skillnad mot 

exempelvis de romanska språken som endast har ett fåtal rester från latinet, som i sin tur var 

fattigt på sammansättningar, jfr it. agricoltura av lat. agricultura och it. acquedotto av lat. 

aquæductus. 

 De germanska nominalsättningarna kan i sin tur vara av två typer, nämligen 

stamkomposita och kasuskomposita. Båda dessa typer av sammansättningar har funnits sedan 

indoeuropeisk tid, dock torde stamkomposita vara äldst då den måste ha funnits redan innan 

kasusböjningens uppkomst. Stamkomposita är även vanligast under urgermansk tid och de är 

dessa vi finner som lånord i finskan och fornslaviskan (Wessén 1965b:75–76). Det finns dock 

exempel på nybildningar som använder sig av stamkomposita, jfr fär. berghol, ’tunnel’, 

sammansatt av berg (n.), ’lodrät klippa’, samt hol och fär. kjakfundur, ’diskussionsmöte’, 

sammansatt av kjak (n.), ’diskussion’, samt fundur, ’möte’ (Clausén 1978:59). När förleden 

består av ett adjektiv används som regel stamkomposita, exempelvis fvn. smákonungr och 

fvn. kunngera, jfr sv. småkung och sv. kungöra (Iversen 1955:214). 

 Kasuskomposita har, till skillnad mot stamkomposita, en förled i kasusform, oftast en 

genitiv vid substantiviska förleder. Kasusändelsen för genitiv varierar bland de olika 

stammarna (deklinationerna) i fornsvenskan och kan uppträda med ändelserna -s, -a(r), -u/o i 

singular och -a och -na i plural, exempelvis fsv. garþsliþ, nattalägher, vikudagher och 

laghabrot, jfr sv. gårdsled, nattläger, veckodag och lagbrott (Wessén 1965b:76–78). Om man 

bortser från personliga pronomina används genitiv ytterst sällan numera i färöiskan. Den finns 

dock kvar i fasta uttryck och ortnamn. Man brukar ändå ta med genitiven i paradigmen för 
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substantivböjningen som uppträder med ändelserna -s, -ar, -a och -u i singular samt -a i plural 

(Hansen 2003:56–59). Nybildningar kan vid sidan om stamkomposita även använda sig av 

kasuskomposita, exempelvis fär. longdarlop, ’längdhopp’, sammansatt av longd (f.) samt lop 

och fär. rúmdarferð, ’rymdfärd’, sammansatt av rúmd (f.) samt ferð (Clausén 1978:59). 

 En annan produktiv typ av ordbildning i de nordiska språken är avledning som liksom 

sammansättning är mycket gammal och finns i samtliga klassiska språk (Wessén 1965b:88). 

Att ord enbart består av roten är något som blir ovanligt under germansk tid och oftast bildas 

ordstammen tillsammans med en avledning som kan bestå av ett suffix, ett så kallat 

”avledningssuffix”. Suffixet kan bestå av en vokal eller konsonant, men oftast består det av en 

kombination av en konsonant och vokal (Iversen 1955:206). 

 Avledning till verb finner vi hos både de starka och svaga verben som har bildats av 

avledda adjektiv eller substantiv, exempelvis de starka verben fvn. rióða, ’rödfärga’, till 

adjektivet rauðr, ’röd’, och möjligtvis fvn. snýr, ’det snöar’, till substantivet snjór, ’snö’, och 

det svaga verbet fvn. lifa, ’leva’, till substantivet lif , ’liv’ (Wessén 1965b:88–89). Även 

kausativer är bildade till verb med ett avledningssuffix, exempelvis fvn. beita, ’beta’, till bíta, 

’bita’, och fvn. leiða, ’leda till’, till líða, ’gå’. Den kausativa ordbildningen är ett arv från 

indoeuropeisk tid och existerar i flera klassiska språk, exempelvis lat. noceo, ’skadar’, till 

neco, ’dödar’, och skr. naçati, ’försvinner’ (Wessén 1965b:92, 94). 

 Clausén menar att nyord kan bildas i färöiskan genom avledning till inhemska ord med ett 

inhemskt eller främmande avledningssuffix. De vanligaste suffixen är -an, exempelvis fär. 

granskan, ’undersöka’, och fär. útvarpan, ’radiosändning’. Ibland har inlånade isländska ord 

med ändelsen -un fått -an i färöiskan. Avledningar med suffixet -ari utgörs först och främst av 

sammansättningar med substantiv eller nybildningar som bildats med utgångspunkt i ett 

verbalt uttryck, exempelvis fär. fjarritari , ’telegrafist’, och fär. grannskoðari, ’revisor’ 

(Clausén 1978:55–56), jfr suffixet -ari/are som har lånats in i fornsvenskan redan i 

förhistorisk tid (Wessén 1965b:120). Vidare har vi -i som bildar personbeteckningar och 

konkreta saker av maskulint kön genom avledning till verb, exempelvis fär. kveiki, ’enzym’ 

(Clausén 1978:56). Substantiv på -il  har oftast en instrumental betydelse i fornsvenskan, 

exempelvis fsv. spinnil, ’spindel’, till spinna och fsv. nykil (< lykil), ’nyckel’, till luka, 

’stänga’ (Pettersson 1996:80). Detta gäller även för färöiskan, för vilket detta avledningssuffix 

dock även är produktivt inom den vetenskapliga terminologin, exempelvis fär. hitil , ’kalori’, 

fär. snyril, ’spiral’, och fär. røðil, ’telefon’. Avledningssuffixet -ing används till alla typer av 

verb, ofta för tillfälliga bildningar, medan -ingur används till inbyggarnamn till nationsnamn 

på -land, exempelvis fär. dálking, ’förorening’, och fär. pollendingur, ’polack’. 
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Avslutningsvis kan det nämnas att avledningssuffixet -skapur ofta motsvarar danskans -skab, 

exempelvis fär. vitskapur, ’vetenskap’, jfr da. vitenskab, samt att avledningssuffixet -leiki 

förekommer i många vanliga ord, oftast bildningar till adjektiv, exempelvis fär. stuttleiki, 

’nöje’ (Clausén 1978:57–59). 
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4 Redovisning och diskussion av materialet 

 

Materialredovisningen nedan omfattar samtliga ord och fraser som är relevanta för uppsatsens 

frågeställningar, jfr 1.1. Textutdragen i analysavsnittet redovisas i ordning efter förekomsten i 

mål- respektive källtexten. För en översikt över den enhetliga texten hänvisas till bilaga 1 

respektive bilaga 2. Beträffande de färöiska ordens betydelse hänvisas till Jacobsen & Matras 

eller Føroysk orðabók om inte annat anges. 

 

 

4.1 Analys 

 

Síðsta búflutningslastin var farin / Sista flyttningslasset hade gått 

 

Det svenska kasuskompositumet flyttningslasset motsvaras av det färöiska búflutningslastin, 

som innehåller förleden bú-. Detta kan förstås som en semantisk markör, en precisering, och 

har således en högre hierarkisk ordning, jfr inklusion, eftersom fär. flutningur syftar på 

’befordring’ eller ’flyttning’ i allmän betydelse (Jacobsen & Matras 1961:86), medan fär. 

búflutningur betyder ’flyttning’, ’bostadsbyte’ (Jacobsen & Matras 1961:41), jfr nyn. buflytja, 

’bosätta sig på en annan plats’ (Aasen 1873:88). 

 Översättaren í Skemmuni har här valt att använda en perfekt particip, var farin, för att 

uttrycka att handlingen är avslutad i förgången tid. Detta skulle även kunna uttryckas med 

hevði gingið, som då grammatiskt ligger närmare källtexten. Konstruktionen med fara som 

particip torde dock vara vanligare i de västnordiska språken, jfr isl. var farin, no. var faren. 

Således har källtexten och måltexten olika satsgrader, som dock uttrycker detsamma i enlighet 

med de två olika språkens givna normer. 

 

leigarin / hyresgästen 

 

Det svenska kompositumet hyresgästen har översatts med leigarin, som inte bara är ett danskt 

lånord, jfr da. lejer, utan även en avledning med avledningssuffixet -ari (Clausén 1978:111). 

Trots att det färöiska ordet finns med förleden út-, med betydelsen ’uthyrare’ (Føroysk 

orðabók), så kan fär. leigari betyda både ’hyresgäst’ och ’uthyrare’, och det finns således en 

risk för att källtextens hyresgäst kan uppfattas som en hyponym. 
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ein ungur maður við sorgarbandi um hattin / en ung man med sorgflor på hatten 

 

Substantivet maður torde inte ge upphov till missförstånd insatt i sin kontext. Dock 

exemplifierar det väl vilka semantiska svårigheter en översättare kan ställas inför, där en 

denotationsanalys kan vara nödvändig. Substantivet man i källtexten kan endast förstås som 

maskulint, men inkluderar likväl komponenten MÄNNISKA som är könsneutralt. Dock 

skiljer svenskan på man och människa på en lexikal nivå. Den ursprungliga betydelsen av 

man (< germ. *manna-) var dock ’människa’, jfr fslav. mąžĭ, ’människa’, och skr. manuşa, 

’människa’ (Hellquist 1922:454) I färöiskan har denna betydelse för maður delvis levt kvar 

(Hansen 2003:250). Det är således viktigt att översättaren väljer en motsvarighet som 

inkluderar både komponenten MÄNNISKA samt MASKULIN. Hansen menar dock att 

maður, som språkhistoriskt betydde ’människa’ och således bör kunna användas om båda 

könen, semantiskt har förlorat betydelsen ’människa’ (Hansen 2003:122). Denna språkliga 

förändring har troligtvis sitt ursprung i både norskt och danskt inflytande, och har förstärkts 

de senaste 30–40 åren som ett resultat av jämställdhetskampen (Hansen 2003:251). En 

komponentanalys med förståelse för språkhistoria torde därför vara nödvändig för 

översättaren för att utröna ordets denotation. 

 Den svenska sammansättningen sorgflor är synonym med sorgband (av krusflor) 

(Strindberg 1994:326), och således uppvisar fär. sorgarbandi inga semantiska olikheter. 

 

íbúðina / våningen 

 

Det svenska substantivet våning hade tidigare vanligtvis betydelsen ’bostad’, jfr ty. Wohnung, 

medan det idag betyder ’etage’, jfr da. etage (Hellquist 1922:1154–1155). Det torde dock vara 

klart utifrån kontexten att det är ’bostad’, ’lägenhet’ som Strindberg syftar på, och det är även 

så í Skemmuni tolkar det. Dock har han valt det isländska lånordet íbúð, jfr isl. íbúð, istället 

för det danska lånordet leyligheit, jfr da. lejlighed (Clausén 1978:101), vilket kan tolkas som 

en purism. 

 

Nei, hann hevði einki gloymt / Nej, han hade icke glömt något 

 

Det indefinita pronomenet något med negationen icke har översatts med ett indefinit 

pronomen som redan implicerar en negation, einki, och meningen får således en annan 

syntaktisk konstruktion. Den konstruktion som Strindberg använder sig av är fullt möjlig på 
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färöiska, jfr den föregående meningen um hann hevði gloymt okkurt, ’om han hade glömt 

något’. Dock torde konstruktionen med einki vara vanligare, jfr da. han havde intet glemt, och 

den befinner sig dessutom på samma semantiska nivå. 

 

við telefonina / invid telefonen 

 

Substantivet telefon har i det svenska språket använts sedan 1890-talet, då det kom in som ett 

lånord via tyskan, jfr ty. Telephon, och är således ett väl etablerat ord i vårt språk (Hellquist 

1922:960). I färöiskan konkurrerar den inlånade varianten telefon med det färöiska nyordet 

røðil, som är en avledning till verbet røða, ’tala’, med avledningssuffixet -il  (Clausén 

1978:58). Den färöiska författaren och översättaren Janus Mohr menar att de färöiska nyorden 

ofta är misslyckade, eftersom de inte alltid omfattar de begrepp som de är avsedda för, och 

därför bör man hellre välja den internationella motsvarigheten (Clausén 1978:45). Mohrs 

uppfattning behöver inte vara den allmänna, och í Skemmuni kan ha gjort sitt ordval efter 

ordets konnotation i källtexten, som således kommer närmare Strindbergs språkbruk. 

 

eitt hálvt pappírsark, sett fast við teknistiftum / satt ett halvt ark papper fastnubbat 

 

Strindbergs uttryck ett halvt ark papper kan förstås som ett prepositionsuttryck, ett halvt ark 

av papper, vilket innebär att frasen kan omformuleras med ett kompositum, ett halvt 

pappersark, där efterleden -ark alltså är huvudordet, jfr 3.3. Så har även í Skemmuni uppfattat 

det och använder sig av en sammansättning, pappírsark. Liksom i svenskan står fär. pappír 

och ark semantiskt varandra mycket nära, och kan faktiskt ses som synonymer. Förleden 

pappírs- torde således vara överflödigt, jfr kommande stycke som inleds Hann tók arkið niður 

/ Han tog ner arket. Att översättaren valt att använda sammansättningen pappírsark beror 

sannolikt på källtextens struktur (jfr Ingo 2007:27). 

 Källtexten uppvisar här ett exempel på ett particip, fastnubbat, av verbet nubba (fast), som 

inte torde ha någon färöisk motsvarighet. Därför har í Skemmuni istället använt sig av en 

konstruktion med en instrumental dativ, det vill säga att arket satt fast med hjälp av ett 

häftstift, fär. teknistift. Detta är ett arv från fornnordiskan, som inte har en motsvarighet i 

svenskan. 
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ein partur av eini mansævi / ett stycke människoliv 

 

I den färöiska sammansättningen mansævi förekommer förleden mans- (gen. sg. av maður) 

med betydelsen ’människa’, och alltså inte ’man’, jfr ein ungur maður. Bland nyorden 

konkurrerar förleden menniskja- med maður-, jfr menniskjarættandi respektive manna-

rættandi, ’mänskliga rättigheter’ (Clausén 1978:112). Återigen illustreras vilka svårigheter en 

översättare kan ställas inför, och hur ordens konnotationer påverkar lika mycket som 

denotationerna. 

 

sólgulnað kladdupappír / sol-gult konceptpapper 

 

I källtexten har Strindberg använt sig av en nominalsättning, vars efterled utgörs av ett 

adjektiv, gul, medan dess motsvarighet i måltexten utgörs av ett particip, gulnað. Detta 

resulterar i att sammansättningen i måltexten inte får samma betydelse som i källtexten. I 

källtextens fall är sammansättningen en komparativ sammansättning, där förleden, sol-, bör 

förstås som ’likt solen’. I måltexten rör det sig om en kausal sammansättning, där förleden, 

sol-, hellre bör förstås som ’på grund av solen’. Ingo menar att man i somliga fall måste 

ersätta denna typ av komparativa sammansättningar med andra uttryck, eftersom 

motsvarigheter ibland saknas hos målspråken (Ingo 2007:69). I detta fall torde det istället röra 

sig om en omskrivning för att anpassa det färöiska språket. 

 Sammansättningen konceptpapper torde vara synonym med kladdpapper, eftersom 

Strindberg troligtvis syftar på ett sådant papper som han själv brukade använda till sina 

koncept (Strindberg 1994:326). En färöisk motsvarighet till det franskklingande substantivet 

koncept saknas, och således uppvisar fär. kladdupappír  inga semantiska olikheter. 

 

postalínsovnin í stovuni / salskakelugnens kappa 

 

Strindbergs konstruktion är en utmaning för översättaren, eftersom den måste uttryckas med 

en annan satsgrad i färöiskan. Översättaren í Skemmuni har istället för en sammansättning 

valt ett prepositionsuttryck och samtidigt uteslutit kappa, och således får måltexten en annan 

inklusion. 
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Fyrst stóð navnið á henni / Först stod hennes namn 

 

Genitiver används mer sällan i färöiskan än i svenskan, dock är de vanligt förekommande 

bland de personliga pronomina (jfr Hansen 2003:57). Att í Skemmuni har valt att översätta 

hennes med ett prepositionsutryck, á henni, torde ha ett stilistiskt motiv. 

 

tað var navnið á trúlovaðu unnustu hansara / det var hans fästmös 

 

Återigen har í Skemmuni valt ett prepositionsuttryck istället för att använda sig av en genitiv. 

Detta gäller emellertid endast för substantivet trúlovaða, som av ett okänt skäl har 

kompletterats med adjektivet unnusta. På grund av denna syntaktiska konstruktion måste 

subjektet, navnið, även återges. Det personliga pronomenet hann står dock, liksom i 

källtexten, i genitiv. 

 

Tí bankin var farin av knóranum / Ty banken hade störtat 

 

Översättaren har använt sig av en konstruktion med perfekt particip för att utrycka att 

handlingen är avslutad i förgången tid. Återigen rör det sig om verbet fär. fara respektive sv. 

ha, jfr Síðsta búflutningslastin var farin. Dock torde denna particip i detta fall vara mycket 

relevant eftersom det rör sig ett fast uttryck, jfr fara av knóranum, ’falla av pinnen’, ’störta’ 

(Jacobsen & Matras 1961:224). 

 

tá ið hann var ríkur / då han hade fickan full av pengar 

 

Strindbergs metaforiska uttryck, som dessutom innehåller en konsonantisk alliteration, har 

översatts med ett adjektiv, ríkur, ’rik’. Hur metaforer bör översättas finns det delade meningar 

om. Ingo menar att somliga forskare rekommenderar en så ordagrann översättning som 

möjligt. Om en metafor inte finns på målspråkets kan den skapas om mottagarens kulturella 

bakgrund är tillräckligt känd för att uttrycket skall förstås. Att ordagrant översätta metaforer 

bör dock undvikas (Ingo 2007:119–120). Översättarens val av ett adjektiv exkluderar ingen 

information, utan ändrar endast måltextens stilistiska nivå efter färingarnas kulturella 

referensramar. 
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Därpå: Möbelhandlarn, Tapetserarn. Han sätter bo. Expressbyrån: de flytta in. 

 

Detta korta stycke saknas helt i den färöiska översättningen. 

 

Skrivstovan hjá Opruni / Operans biljettkontor 

 

Översättaren har valt att uttrycka ägandeform på ett mer folkligt vis genom att använda sig av 

ett prepositionsuttryck med prepositionen hjá istället för en genitiv. 

 Det isländska lånordet skrivstova, jfr isl. skrifstofa, konkurrerar med det främmande ordet 

kantór (Clausén 1978:98) och valet mellan dessa är endast stilistiskt. De flesta färingar 

föredrar den främmande formen framför det isländska lånordet, som anses vara ett fullt 

förståeligt alternativ, men har en högre stilvalör (Clausén 1978:132). 

 Den främmande formen opera konkurrerar med det isländska lånordet songleikur, jfr isl. 

söngleikur (Clausén 1978:102). Dock föredras opera framför songleikur, som anses 

oförståeligt för många eftersom det vanligtvis används som en fackterm (Clausén 1978:133). 

 

sita tigandi / sitta tysta 

 

Konstruktionen med ett adverb i källtexten har återgetts med en presens particip, som är en 

vanlig konstruktion i färöiskan för att uttrycka att någon tar del i en handling i nutid (jfr Dahl 

1908:53–54). 

 

mannfólkanavn / mansnamn 

 

Tidigare i texten har substantivet maður använts i måltexten för att återge både sv. man samt 

människa, jfr maður respektive mansævi. Här har í Skemmuni emellertid valt substantivet 

mannfólk som förled i sammansättningen, som även skulle kunna återges som mansnavn. 

Denna synonym torde vara mycket ovanligare, vilket kan demonstreras med bland annat 

korpuset för Brugen af maskulinum i færøsk (2003) i vilket substantivet uppträder endast 14 

gånger jämte substantivet maður som uppträder hela 1174 gånger. Skillnaden mellan dessa 

två substantiv ligger i inklusionen, eftersom mannfólk inkluderar kallur och kallmenn men 

inte drongur (Hansen 2003:266). Utifrån översättarens ordval bör det således framgå att det 

rör sig om ett namn på en vuxen karl med en viss social status, jfr som nått en viss höjd i 

samhället. 
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í livið hjá hjúnunum / i makarnes liv 

 

Återigen har översättaren valt att uttrycka ägandeform på ett mer folkligt vis genom att 

använda sig av ett prepositionsuttryck med prepositionen hjá istället för en genitiv. 

 

hon í teirri stóru kápuni / den med den stora kappan 

 

Strindberg har använt sig av en omskrivning eller metafor som här syftar på barnmorskan 

(Strindberg 1994:326). Hur í Skemmuni har tolkat metaforen är oklart eftersom han i 

måltexten olämpligt har använt sig av en ordagrann översättning (jfr Ingo 2007:120). Det bör 

dock tilläggas att metaforen är ett resultat av Strindbergs personliga bildspråk och är således 

inte kulturell betingad. Trots att den ordagranna översättningen av metaforen kan vara oklar 

bland färingar är den trogen Strindbergs målande språk. 

 

Undir navninum á henni stendur Doktarin L / Under hennes namn står Doktor L 

 

Återigen har í Skemmuni har valt att översätta det personliga pronomenet hennes med ett 

prepositionsutryck, á henni, som torde ha ett stilistiskt motiv. 

 Latinska lånord på -or brukar i färöiskan analogt få ändelsen -ari, eftersom o i regel 

övergår till a i bestämd form. Formerna doktor och rektor förekommer dock när de står 

framför ett namn (Clausén 1978:62). Man skulle således kunna förvänta sig formen Doktor L. 

i måltexten. Detta torde dock vara ett stilistiskt val som inte är semantiskt relevant i 

förhållande till den svenska källtexten. 

 

kemur her navnið á einum skyldfólki fram / dyker här upp namnet på en släkting 

 

Återigen har í Skemmuni valt att använda sig av ett prepositionsuttryck för att uttrycka 

ägande form, navnið á einumhvörjum. Detta gäller dock även för källtexten som använder sig 

av samma grammatiska konstruktion, namnet på någon. 

 

arbeiðskonan er farin / Jungfrun har flyttat 

 

Det tyska lånordet jungfru betydde ursprungligen ’ogift kvinna av högre börd’, men övergick 

under 1700-talets senare hälft till den lägre medelklassen (Hellquist 1922:283). Således kom 
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substantivet även att betyda ’tjänsteflicka’ som är betydelsen i texten (Strindberg 1994:326), 

vilket torde förstås av kontexten, jfr eller skall en ny anställas. Så har även översättaren tolkat 

substantivet och har översatt det med arbeiðskona istället för jomfrú, ’mö’. 

 Översättaren har valt att använda en presens particip, er farin, för att uttrycka att 

handlingen är avslutad. Återigen rör det sig om verbet fara som uttrycker en destinational 

rörelse. Konstruktionen torde vara vanligare i de västnordiska språken och således har 

källtexten samt måltexten olika satsgrader, men uttrycker detsamma i enlighet med de två 

olika språkens givna normer. 

 

Apotekið / Apoteket 

 

I Føroysk-Donsk orðabók utelämnar Jacobsen och Matras de flesta ord av främmande 

ursprung. Detta gäller även för den reviderade upplagan utkommen 1961 (Clausén 1978:35). 

Det internationella substantivet apotek är dock medtaget (Jacobsen & Matras 1961:10) och 

Føroysk orðabók uppvisar inga synonymer. Det torde således vara fullt förståeligt och ingå i 

färingarnas allmänna språkbruk. 

 

gjøgnum røðil / per telefon 

 

Översättaren í Skemmuni har här valt att översätta sv. telefon med det färöiska nyordet røðil, 

som är en avledning till verbet røða, ’tala’, med avledningssuffixet -il  (Clausén 1978:58), 

trots att han tidigare översätter det med den konkurrerande internationella motsvarigheten 

telefon, jfr við telefonina. Båda varianterna torde ha samma inklusion, men varianten røðil 

används knappast i dagligt tal och istället dominerar telefon (Clausén 1978:58). 

 

sólgulnaða pappírið / sol-papperet 

 

Strindberg använder sig här av en sammansättning med sol- som förled och -papper som 

efterled för att uttrycka det som han tidigare uttryckte med en adjektivisk nominalsättning 

samt ett substantiv, sol-gult konceptpapper. Dess motsvarighet i måltexten utgörs ännu en 

gång av en sammansättning med ett particip som efterled, -gulnað, samt ett självständigt 

substantiv, pappír. Detta resulterar ännu en gång i att sammansättningen i måltexten inte har 

samma semantiska betydelse som i källtexten. Måltexten förlorar även den stilistiska variation 

som förekommer i källtexten, men är samtidigt mer konsekvent. 
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tvørtur ímóti var hann andbráður, sum ein stolt og eydnurík menniskja / han bar 

tvärtom sitt huvud högt, som en lycklig och stolt människa 

 

Strindberg använder sig av ett idiom, bära huvudet högt, som betyder ’att vara stolt’, vilket 

han även preciserar med en komparativ bisats, som en [...] stolt människa. Översättaren har 

dock valt att ersätta detta idiom med ett adjektiv, andbráður, ’stolt’, vilket betyder att han bör 

använda sig av en synonym i bisatsen för att inte upprepa sig. Han har därför valt adjektivet 

stoltur som överensstämmer väl med källtexten och rymmer samma inklusion. 

 Tidigare i texten har substantivet maður använts i måltexten för att återge både sv. man, 

samt människa, jfr maður respektive mansævi. Här har översättaren emellertid valt den 

konkurrerande formen menniskja, som väl överensstämmer med den neutrala formen i 

källtexten som inkluderar både komponenten MASKULIN samt FEMININ. 

 

 

4.2 Prepositionsuttryck, genitiv och particip 

 

Analysen av materialet visar på somliga skillnader för inbäddningarnas satsgrader i måltexten 

i förhållande till källtexten. Det rör sig först och främst om prepositionsuttrycken som är 

ytterst relevanta i samband med genitiver med possessiv funktion. Orsaken till detta torde 

vara att prepositionerna under fornsvensk tid fick en ökad användning när kasusformerna 

alltmer förlorade sin funktion att uttrycka de syntaktiska förhållandena (Wessén 1965c:84). 

Detta gäller emellertid inte för genitiven i svenskan som under yngre fornsvensk tid fick en 

allt starkare ställning (Wessén 1965a:143). 

 I måltexten förekommer prepositionsuttrycket navnið á einumhvörjum genomgående för 

att uttrycka det som i källtexten uttrycks med en genitiv, någons namn: navnið á henni, 

’hennes namn’, navnið á trúlovaðu [...] hansara, ’hans fästmös [namn]’ och undir navninum 

á henni, ’under hennes namn’. Detta torde ha sin grund i en fast konstruktion i färöiskan som 

även förekommer i källtexten: namnet på en släkting. 

 Prepositionsuttryck för att uttrycka ägandeform förekommer även i samband med 

substantiv: Skrivstovan hjá Opruni, ’Operans biljettkontor’ och í livið hjá hjúnunum, ’i 

makarnes liv’. I detta fall rör det sig om färöiskt talspråk (Matras 1951a:40) och denna 

uttrycksform är vanligare i de västnordiska språken, framförallt i nynorskan som närmast 

saknar genitiv, exempelvis nyn. garden åt grannen eller grannen sin gard, ’grannens gård’ 

och rokken til mor eller môr sin rokk, ’mors spinnrock’ (Eskeland 1918:7–8). 
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 Particip förekommer mer frekvent i måltexten än i källtexten. Dock rör det sig först och 

främst om verbet fara som i färöiskan används för att uttrycka sv. gå: Síðsta búflutningslastin 

var farin, ’Sista flyttningslasset hade gått’, sv. falla, störta: bankin var farin av knóranum, 

’banken hade störtat’ och sv. flytta, förflytta sig: arbeiðskonan er farin, ’Jungfrun har flyttat’. 

Detta torde vara ett västnordiskt fenomen som även förekommer i isländskan och norskan (jfr 

Aasen 1873:144). I samtliga fall används supinum i källtexten för att uttrycka att handlingen 

är avslutad. 

 Presens particip är desto ovanligare och förekommer endast en gång i måltexten: sita 

tigandi, ’sitta tysta’. Konstruktionen med presens particip för att uttrycka att någon tar del i en 

handling är dock vanlig i färöiska (jfr Dahl 1908:53–54). 

 I källtexten förekommer ett particip som har uttryckts med en annan satsgrad i måltexten: 

sett fast við teknistiftum, ’satt [...] fastnubbat’. I detta fall bör participet dock tolkas som ett 

adverb eftersom verbet vara saknas. 

 

 

4.3 Sammansättningar och ordval 

 

Satsgrader som består av sammansättningar kan ge upphov till vaghet eftersom de olika leden 

oftast innehar flera betydelsekomponenter. Översättning från svenska, som är rik på 

sammansättningar, kan därför sätta översättaren på prov som ibland måste ersätta dessa med 

uttryck när en direkt motsvarighet saknas på målspråket (Ingo 2007:68–69). 

 Analysen av materialet visar dock att de flesta sammansättningar i källtexten har en 

motsvarighet i måltexten: búflutningslastin, ’flyttningslasset’, sorgarbandi, ’sorgflor’, 

mansævi, ’människoliv’, kladdupappír, ’konceptpapper’ och mannfólkanavn, ’mansnamn’. 

Endast ett fåtal gånger har en sammansättning översätts med ett uttryck eller vice versa: eitt 

hálvt pappírsark, ’ett halvt ark papper’ och postalínsovnin í stovuni, ’salskakelugnen’. 

 Avledningar behandlas efter käll- respektive målspråkets givna regler. Till dessa 

avledningar finns det oftast en lexikal motsvarighet, men med annan etymologi, i det andra 

språket. Således påverkar de inte satsgraderna vid översättning, exempelvis fär. leigari jämte 

sv. hyresgäst, fär. røðil jämte sv. telefon och sv. släkting jämte fär. skyldfolk. 

 Analysen visar även att översättarens ordval är troget källtexten eftersom skillnaderna 

mellan källspråket och målspråket i detta avseende är små. Varken denotationerna eller 

inklusionerna skiljer sig särskilt även om lexikaliseringen ibland ter sig annorlunda. Orden 

inkluderar oftast även samma betydelsekomponenter. Exempelvis fär. sorgarbani, ’sorgband’ 
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jämte sv. sorgflor, fär. íbúð, ’lägenhet’ jämte sv. våning, fär. mansævi, ’mansålder’ jämte sv. 

människoliv, fär. kladdupappír, ’kladdpapper’, jämte sv. konceptpapper och fär. arbeiðskona, 

’tjänsteflicka’, jämte sv. jungfru. Ett fåtal ord visar dock olikheter i denotation eller inklusion: 

leigari, sólgulnað och postalínsovn. 

 Utifrån ett kulturellt perspektiv är skillnaderna mellan måltexten och källtexten små och de 

få kulturellt betingade skillnader utgörs först och främst av skillnader i syntax och ordbildning 

i enlighet med språkets givna regler. Kulturellt betingade skillnader inom måltexten är dock 

flera. Färöiskan är ett språk med starka influenser från både danskan och isländskan, och 

således uppstår många synonymer till de inhemska formerna. Även nybildningar konkurrerar 

med de internationella motsvarigheterna. 

 I detta avseende ter sig måltexten något inkonsekvent. Exempelvis motsvaras sv. telefon av 

både den färöiska nybildningen røðil och den internationella motsvarigheten telefon. Vidare 

exempel är den främmande formen opera som har valts framför det isländska lånordet 

songleikur. Isländska lånord som förekommer istället för främmande former är bland annat 

íbúð och skrivstova. 
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5 Slutord 

 

Avsikten med denna uppsats har varit att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av 

Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet. Det finns ett flertal 

aspekter som kan undersökas och belysas i ett sådant arbete och därför har undersökningen 

begränsats till prepositionsuttryck, bruket av genitiv, bruket av particip, sammansättningar 

och ordval. 

 Av min materialredovisning framgår att måltextens syntax överlag överensstämmer med 

syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekventa undantag. Vid pronomina används 

genitivformen med undantag för uttrycket navnið á einumhvörjum som beskriver ägandeform 

med ett prepositionsuttryck. Även vid substantiv med possessiv funktion används 

prepositionsuttryck med prepositionen hjá. Particip används först och främst i samband med 

verbet fara. 

 Av materialredovisningen framgår även att ordvalet och sammansättningarna i måltexten 

överlag överensstämmer med källtexten. Trots att lexikaliseringen kan te sig annorlunda 

innehar de oftast samma denotation och konnotation. Ur ett kulturellt perspektiv framgår det 

att översättaren har valt både inhemska och internationella former utifrån eget omdöme. I 

förhållande till källtexten är skillnaderna små och gör sig främst gällande i enlighet med 

språkets givna regler. 

 Tolkningsproblemet gör sig ständigt påmint genom hela analysen eftersom tolkningen av 

materialet inte nödvändigtvis överensstämmer med översättarens tolkning. Det rör sig främst 

om Strindbergs målande språk som tar sig uttryck i form av bland annat allitteration, 

metaforer och omskrivningar som på målspråket ibland kan te sig vaga trots att både 

denotationerna och konnotationerna överensstämmer. Således kan man fråga sig huruvida en 

mer hermeneutisk metod som är översättaren mer trogen är att föredra framför den metod som 

används i uppsatsen. Detta är dock en frågeställning för en vidare undersökning. 
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Förkortningar 

 

Nedan följer en lista över de förkortningar som förekommer i uppsatsen. 

 

art.   artikel 

da.   danska 

eng.   engelska  

f.    femininum 

fsv.   fornsvenska 

fvn.   fornvästnordiska 

fär.   färöiska 

gen.   genitiv 

gr.    grekiska 

isl.   isländska 

it.    italienska 

lat.   latin 

n.    neutrum 

no.   norska 

nyn.   nynorsk 

prep.   preposition 

sg.    singular 

skr.   sanskrit 

sv.    svenska 

ty.    tyska 



 34 

Bilagor 

 

Bilaga 1 
 
Ett halvt ark papper, ur: 
Strindberg, August (1994), August Strindbergs samlade verk : [nationalupplaga]. 52, Ensam; 
Sagor / texten redigerad och kommenterad av Ola Östin. Stockholm: Norstedts. 
 
Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten vandrade 
ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. – Nej, han hade icke glömt 
något, absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast besluten att icke mer tänka på det 
han upplevat i denna våning. Men se, i tamburen, invid telefonen satt ett halvt ark papper 
fastnubbat, och det var fullskrivet med flera stilar, somt redigt med bläck, annat klottrat med 
blyerts eller rödpenna. Där stod det, hela denna vackra historia, som avspelats på den korta 
tiden av två år; allt han ville glömma stod där; ett stycke mänskoliv på ett halvt ark papper. 
 Han tog ner arket; det var sådant där sol-gult konceptpapper, som det lyser av. Han lade det 
på salskakelugnens kappa, och lutad över detsamma läste han. Först stod hennes namn: Alice, 
det vackraste namn han då visste, därför att det var hans fästmös. Och numret - 15 11. Det såg 
ut som ett psalmnummer i kyrkan. Därpå stod: Banken. Det var hans arbete, det heliga arbetet 
som gav brödet, hemmet och makan; grunden till existensen. Men det var överstruket! Ty 
banken hade störtat, men han hade räddats över på en annan bank, dock efter en kort tid av 
mycken oro. 
 Så kom det: Blomsterhandeln och Hyrkusken. Det var förlovningen, då han hade fickan 
full av pengar. 
 Därpå: Möbelhandlarn, Tapetserarn. Han sätter bo. Expressbyrån: de flytta in. 
 Operans biljettkontor: 50.50. De äro nygifta och gå på Operan om söndagarne. Deras bästa 
stunder då de själva sitta tysta, och råkas i skönhet och harmoni i sagolandet på andra sidan 
ridån. 
 Här följer ett mansnamn som är överstruket. Det var en vän, som nått en viss höjd i 
samhället, men som icke kunde bära lyckan, utan föll, ohjälpligt, och måste resa långt bort. Så 
bräckligt är det! 
 Här synes något nytt ha inträtt i makarnes liv. Det står, med en fruntimmershand, och 
blyertspenna: ”Frun”. Vilken fru? - Jo, den med den stora kappan och det vänliga deltagande 
ansiktet, som kommer så tyst, och aldrig går genom salen, utan tar korridorvägen till 
sängkammaren. 
 Under hennes namn står Doktor L. 
 För första gången dyker här upp namnet på en släkting. Det står ”Mamma”. Det är 
svärmodren, som diskret hållit sig undan för att icke störa de nygifta, men nu påkallas i 
nödens stund, och kommer med glädje, efter som hon behövs. 
 Här börjar ett stort klotter med blått och rött. Kommissionskontoret: Jungfrun har flyttat, 
eller skall en ny anställas. Apoteket. Hm! Det mörknar! Mejeribolaget. Här rekvireras mjölk, 
tuberkelfri. 
 Kryddbon, Slaktarn etc. Huset börjar skötas per telefon; då är husmodren icke på sin plats. 
Nej. Ty hon ligger till sängs. 
 Det som sedan följde kunde han icke läsa, ty det börjar skymma för hans ögon som det 
måtte göra för en drunknande på havet när han skall se igenom salt vatten. Men där stod: 
Begravningsbyrån. 
 Det talar ju nog! - En större och en mindre, underförstått, kista. Och i parentes var skrivet: 
av stoft. 
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 Sedan stod där intet mer! Stoft slutade det med; och det gör det. 
 Men han tog sol-papperet, kysste det och lade det i sin bröstficka. 
 På två minuter hade han genomlevat två år av sitt liv. 
 Han var icke böjd när han gick ut; han bar tvärtom sitt huvud högt, som en lycklig och stolt 
människa, ty han kände att han dock ägt det skönaste. Hur många arma som aldrig fått det! 
 
 
Bilaga 2 
 
Eitt hálvt pappírsark, ur: 
Audén, Bengt m.fl. (1985), Svenskar stuttsøgur 1: Frá August Strindberg til Thorsten 
Jonsson. Tórshavn: Nýlendi. 
 
Síðsta búflutningslastin var farin; leigarin, ein ungur maður við sorgarbandi um hattin, fór 
eina ferð afturat ígjøgnum íbúðina at kanna eftir, um hann hevði gloymt okkurt. – Nei, hann 
hevði einki gloymt, so eiðasørt; og so fór hann út, í forstovuna, sannførdur um, at hann skuldi 
ikki longur hugsa um tað, hann hevði upplivað í hesi íbúðini. Men hvat, í forstovuni, við 
telefonina, hekk eitt hálvt pappírsark, sett fast við teknistiftum; og tað var skrivað fult av fleiri 
ymiskum hondum. Sumt vakurt skrivað við blekki, annað klombrut við blýanti ella reyðum 
penni. Har stóð tað, øll henda vakra søgan, sum farin var eitt so stutt tíðarskeið sum hesi tvey 
árini; alt, sum hann vildi gloyma, stóð har; ein partur av eini mansævi á einum hálvum 
pappírsark. 
 Han tók arkið niður; tað var sovorðið sólgulnað kladdupappír, sum tað skyggir frá. Hann 
legði tað niður á postalínsovnin í stovuni, og lútandi yvir tað las hann. Fyrst stóð navnið á 
henni: Alice, vakrasta navnið, hann tá visti sær, tí tað var navnið trúlovaðu unnustu hansara. 
Og nummarið – 15 11. Tað líkist einum sálmanummari í kirkjuni. Siðan stóð: Bankin. Tað var 
starv hansara, tað heilaga starvið, sum gav breyðið, heimið og makan, grundarlagið undir 
tilveruni. Men tað var strikað útyvir! Tí bankin var farin av knóranum, og hann hevði bjargað 
sær yvir í ein annan banka, men tó ikki fyrr enn mikið vas hevði verið eitt stutt skifti. 
 So kom tað. Blómubúðin og leigukuskurin. Tað var trúlovingin, tá ið hann var ríkur. 
 Skrivstovan hjá Opruni: 50 50. Tey eru nýgift og ganga sunnudagarnar í Opruna. Teirra 
bestu løtur, tá ið tey sjálv sita tigandi og hittast í vænleika og samljóði í ævintýralandinum 
hinumegin leiktjaldið. 
 Her kemur so eitt mannfólkanavn, sum strikað er útyvir. Tað var ein vinmaður, sum hevði 
komið sær upp í eina ávísa hædd í samfelagnum, men sum ikki var maður fyri at bera 
eydnuna. Hann snávaði, stóð ikki til at bjarga, noyddist langt burtur at ferðast. So svikaligt er 
tað! 
 Her tykist okkurt nýtt at vera komið inn í lívið hjá hjúnunum. Tað stendur við 
konufólkahond og blýanti: ”Konan”. Hvør kona? – Jú, hon í teirri stóru kápuni og við tí blíða, 
samhugafulla andlitinum; sum kemur so stillisliga og ongantíð fer gjøgnum stovuna, men 
kemur beina leið gjøgnum gangin og inn í kamarið. 
 Undir navninum á henni stendur Doktarin L. 
 Fyrstu ferð kemur her navnið á einum skyldfólki fram. Har stendur ”Mamma”. Tað er 
vermóðirin, sum fólkalig hevur hildið seg burtur fyri ikki at órógva tey nýgiftu, men sum nú 
verður rópt eftir í neyðini, og sum kemur av gleði, tí at hon kann vera till nyttu. 
 Her kemur eitt stórt petti við bláum og reyðum fressaklóri. Vinnuávísingarskrivstovan: 
arbeiðskonan er farin, ella nýggj skal koma. Apotekið. Hm! Tað sortnar! Mjólkavirkið! Har 
ber til at biðja um tuberklafría mjólk. 
 Handilin, kjøtbúðin, o.s.fr. Húshaldið verður nú stýrt og røkt gjøgnum røðil; tá er 
húsmóðirin ikki har, sum hon skal vera. Nei. Tí hon liggur á song. 
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 Tað, sum síðan stóð, dugdi hann ikki at lesa, tí tað sortnar fyri eygunum á honum, sum tað 
man gera hjá tí druknandi á havinum, tá ið hann skal hyggja gjøgnum sjógvin tann salta. Men 
har stóð: Kistusølan. Tað sigur nóg mikið! – Ein stór og ein lítil, hvør skal siga, kista. Og í 
klombrun stóð skrivað: av mold. 
 Síðan stóð har einki meira! Mold endaði tað við, og so er. 
 Men hann tók sólgulnaða pappírið, kysti tað og stakk tað niður í bringulumman. 
 Í tveir minuttir hevði hann gjøgnumlivað tvey ár av lívi sínum. 
 Hann gekk ikki krýkin, tá ið hann fór út; tvørtur ímóti var hann andbráður, sum ein stolt og 
eydnurík menniskja, tí hann kendi á sær, at hann hevði kortini átt tað besta. Allir teir 
armingar, sum ongantíð høvdu átt tað! 


