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Abstract 

Jonatan Pettersson. 2009. Fri översättning i det medeltida Västnorden. (Free 
Translation in Medieval West Nordic Society.) Acta Universitatis Stock-
holmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 51. 
285 pp. 
 
In this thesis, medieval free translation is explored as a text-producing practice 
as it appears in Alexanders saga, a 13th century Old Norse translation of the 
medieval Latin epic Alexandreis. The practice is investigated through analyses 
of (1) the rendering of the source text and (2) the translator’s role in making the 
target text. The rendering is analyzed through a systematic comparison between 
source and target text using a method of analysis based on systemic functional 
linguistics (SFL). Contrary to what was assumed previously, the rendering pro-
ves to be consistent in the text, but a surprising result is that the rendering in 
chapters 2–4 and that in chapters 1 and 6–10 represent two significantly dif-
ferent patterns, the former being closer to the source text than the latter, pre-
sumably due to two different translators. The investigation further confirms an 
observation in previous research on Old Norse free translation that the rendering 
of parts in direct speech are closer to the source than that of narrative and 
descriptive discourse. The rendering is closest where the translator indicates that 
he is quoting the author of the source text. These patterns are also found in both 
groups of chapters, which is also confirmed in other Old Norse translations, and 
the recurring pattern might be interpreted as a translation norm. The conceptions 
of translation are further investigated by examining what kind of text-producing 
role the translator assumes. It is claimed that, despite the freedom in free ren-
dering, the translator assumes the role of intermediary between the source text 
and the receivers of the target text rather than the role of independent text pro-
ducer. From an analysis of the translator’s metatextual additions, it seems as 
though this is also what the translator assumes the receivers of the text expect 
him to do. 

The results indicate the presence of certain conventions for how translation 
was to be carried out in West Nordic society. The ”free” translation strategies 
did not mean freedom from or obliviousness to translation norms, but rather re-
late to a specific text-producing practice. 

 
Key words: translation studies, medieval translation, free translation, trans-
lator’s role, translation history, Alexanders saga, Old Norse, Alexandreis, 
Latin, systemic functional linguistics 
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1 Inledning 

Det medeltida Västeuropa präglades av en splittrad politisk struktur och en 
språklig mångfald som även inbegrep tudelningen mellan de världsliga folk-
språken och det kyrkliga och lärda latinet. Den kulturella och politiska ut-
vecklingen i detta fragmentiserade område var i många avseenden beroende 
av flerspråkiga aktörer – översättare och tolkar – som på olika sätt kunde för-
medla föreställningar mellan kulturer. 

From Roman times to the present, Europe has been a civilization of trans-
lations, every aspect of its culture, literature, administration, trade, religion, 
and science having been deeply influenced by translators. (Kelly 1994:4716) 

Översättare har på många sätt spelat en nyckelroll även i Norden. Exem-
pelvis är översättningens betydelse för den nordiska folkspråkiga skrift-
språket och skriftkulturen omvittnad (Lomheim 2002:524, Wolf 2002, 
Wollin 2002b). Av det bevarade källmaterialet att döma, förefaller utveck-
lingen dock ha tagit olika vägar i olika delar av Norden. Medan den latinska 
skriften i stort sett tycks ha varit reserverad för latinet i Östnorden under lång 
tid, utvecklades tidigt en folkspråkig skriftkultur med latinsk skrift i Väst-
norden (Hødnebø 1977:57, Söderberg & Larsson 1993:15). Få fornsvenska 
texter finns bevarade från 1200-talet, medan samma århundrade utgör en 
period av intensiv folkspråkig textproduktion i Västnorden att döma av det 
bevarade källmaterialet (Kristjánsson 1988:22). Denna textproduktion om-
fattade – förutom den rika, inhemska originallitteraturen – även en översätt-
ningslitteratur som anses betydande till omfånget även med europeiska 
mått.1 Översättarna i det medeltida Västnorden bidrog på ett avgörande sätt 
till att forma den fornvästnordiska skriftkulturen genom att integrera den 
med den europeiska litteraturen i ett nät av intertextuella och interkulturella 
relationer.  

Trots det djupgående inflytande som översättning anses ha haft på den 
kulturella utvecklingen, menar jag att det i forskningen ändå råder en osäker-
het om de medeltida översättarna och deras verksamhet, både i Norden och i 
                          
1 I en översikt över medeltida västeuropeisk översättning pekas fornvästnordiskt 1200-tal ut 
som en av fem Västeuropeiska intensiva perioder av översättning under tidig- och högmedel-
tid (Burnett 1989:136). Den fornvästnordiska översättningslitteraturen presenteras översiktligt 
i Lomheim (2002), som bygger på Rindal m.fl. (1998), samt i Wolf (2002) och i Kvaran 
(2002) som bygger på Hauksson & Óskarsson (1994) och i Rasmussen (2004). Den fornväst-
rnordiska översättningsverksamheten var förmodligen impulsgivare till den fornsvenska över-
sätttningen av riddarromaner, och senare under medeltiden översattes även västnordiska, 
berättande texter som exempelvis Þiðreks saga och Karlamagnús saga till de östnordiska 
språken. 
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ett vidare internationellt perspektiv. I regel definieras deras verksamhet 
främst som något som var annorlunda än i dag. Oklarheten kommer till ut-
tryck i att citationstecken används kring ordet översättning eller att begrepp 
som parafras, adaptation eller bearbetning används för att markera att de 
givna ”översättningarna” avviker från vad som förutsätts vara den egentliga 
betydelsen hos ordet översättning. Orsaken till denna ambivalens är sanno-
likt den att de medeltida folkspråksöversättningarna ofta förefaller stå täm-
ligen fritt i förhållande till sina förlagor. Exemplet i (1) är hämtat från Róm-
verja saga ’Berättelsen om romarna’ som innehåller en fornvästnordisk 
översättning av Lucanus antika epos Pharsalia om Caesar och Pompejus. 
Källtexten (originalet) står i den vänstra spalten och måltexten (översätt-
ningen) i den högra med översättningar av respektive text däremellan. 

(1) Pharsalia III.298–299  Rómverja saga 106.31–107.2 
     

ille ubi 
deseruit 
trepidantis 
moenia 
Romae, 

Då han hade 
lämnat det 
darrande Roms 
murar, 

Julius [Caesar] 
far nu från Rom 
med sin här  

Iulius ferr nú af 
Rómaborg með 
herr sin  

/ agmine 
nubiferam 
rapto super 
evolat Alpem 
/ 

ilar han, sedan 
hären satts i 
rörelse, över de 
molniga 
Alperna 

och tänkte sig 
till Massilia och 
sedan till 
Spanien, 

ok ætlaði í 
Massiliam ok 
síðan í Spánland  

  eftersom han 
ville lägga under 
sig all makt på 
den sidan havet. 

fyrir því að hann 
villdi leggia undir 
sik allt ríki þeim 
megin hafsins: 

Att kalla den fornvästnordiska texten i (1) för en översättning av den latinska 
texten brukar – enligt min erfarenhet – möta protester, och en sådan inställ-
ning kan också skönjas i en stor del av forskningen. Invändningarna baseras 
på en uppfattning om översättning som innebär att en text på ett språk åter-
ges på ett annat språk med strävan efter fullständighet och ekvivalens på 
samtliga språkliga nivåer i återgivningen. En sådan översättning är strängt 
reglerad av källtexten, och måltexten i (1) avviker tydligt från en sådan defi-
nition. 

Den terminologiska osäkerhet som omgärdar texter som Rómverja saga är 
inte något stort problem i sig, men den speglar en svårighet att förstå den 
verksamhet som skapat texterna. Det verkar också finnas tvivel på att det 
existerat stabila föreställningar om översättning under medeltiden. Exem-
pelvis har man menat att det skulle ha rått ”a widespread obliviousness to the 
process and problems of translation” (Burnley 1989:46). Det finns även en 
tendens att koppla samman källtextnärhet med kompetens och att se fria 
översättningstekniker som ett mindre utvecklat stadium i förhållande till 
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moderna, lexikalt och grammatiskt källtexttrogna motsvarigheter. Karen 
Pratt ser däremot i undersökningar av högmedeltyska höviska översättningar 
inte någon korrelation mellan grad av trohet i återgivningen och erfarenhet 
av översättning hos de översättare hon undersöker: ”adaptors were in control 
of their art and preserved their models or adapted them freely at will” 
(1989:218). 

Den språkligt sett lösa återgivningen vi ser i texter som Rómverja saga 
skulle alltså kunna vara styrd av mindre uppenbara principer och föreställ-
ningar om översättning. Inom translation studies – översättningsvetenskapen 
– förespråkas vanligen ett icke-normativt synsätt på vad översättning är och 
kan vara inom olika kulturer och olika tidsperioder. Detta öppnar för en 
historiskt relativiserad förståelse av fenomenet översättning i stället för en 
värdering utifrån anakronistiska kriterier. Det finns nämligen flera skäl att 
misstänka att den fria återgivningen i texter som Rómverja saga inte är resul-
tatet av tillkortakommanden eller outvecklade föreställningar om översätt-
ning, utan att det i stället fanns delade värderingar om översättning och hur 
översättning skulle utföras. Översättning var en integrerad del av latinunder-
visningen, och i översättningsövningarna ingick även ett kreativt omskap-
ande av texten (Kelly, D. 1989, Haastrup 2002a, 2002b). De flesta skriv-
kunniga torde ha mötts av sådana övningar och tränat detta. Därtill argumen-
terar Rener (1989), utifrån en omfattande undersökning av översättnings-
teoretiska texter från antiken och fram till tidigmodern tid, att det existerade 
ett gemensamt system av värderingar om översättning som präglade allt som 
skrevs om översättning under denna tid.2 Det tycks alltså inte ha saknats 
förutsättningar för att stabila föreställningar om översättning skulle kunna 
växa fram, även om den fria återgivningen, som i exemplet ur Rómverja 
saga ovan, tycks antyda motsatsen och trots att det verkar ha saknats ord 
med betydelsen ’översättaren’ och ’en översättning’ i de medeltida nordiska 
språken.3 
                          
2 Detta system innebar en särskild språksyn, och översättning definierades genom denna som 
en kombination av å ena sidan grammatisk analys och å andra sidan retorisk praktik i utform-
ningen av texten. Jag utgår inte från Reners system i den här avhandlingen. Hans analys har 
bland annat kritiserats för att i för liten grad belysa den medeltida översättningen, men där-
emot har just förekomsten av det övergripande systemet fått ett visst erkännande (Hosington 
1993; Robinson 1993, 1997, kap. 1; Timofeeva 2006:141).  
3 I de medeltida nordiska språken saknas belägg på en nominaliserad form av verb som an-
vänds i betydelsen ’översätta’, nämligen snúa ’vända’, fœra ’[över]föra’ norrœna ’norröna’, 
som skulle kunna beteckna denna textskapande verksamhets utövare och produkt. Dock är 
tolken, till skillnad från översättaren, väl belagd i de nordiska medeltidsspråken. Det forn-
svenska tolka har också använts om skriftlig översättning (se ordboksartikel i Söderwall), men 
detta gäller inte dess fornvästnordiska motsvariget (jfr i Fritzner, artiklarna tulkr, tulka och 
tulkari, och Cleasby, túlkr, túlka och túlkari). Det nyisländska ordet för ’översätta’ þýða fanns 
i nominaliserad form þýðing, men det betydde snarare ’tolkning, uttolkning’, och syftar alltså 
på en hermeneutisk process snarare än en interlingval. Enligt Kunz (1998:457) börjar þýða 
först i slutet av 1500-talet användas i betydelsen ’översätta’ i modern isländska. Det þýðingar 
helgar som omtalas i Den första grammatiska avhandlingen skulle dock kunna avse över-
sättningar (Mundal 2004:268). Bristen på terminologi för översättningar och översättare är 
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Ämnet för denna avhandling är översättningshistoria, och en sådan kan 
skrivas på många sätt – det framgår inte minst de fem översiktsartiklarna i 
The Nordic Languages (Bandle 2002) om översättning till de nordiska språk-
en genom historien (Haastrup 2002a, Wollin 2002a, Lomheim 2002, Kvaran 
2002, Poulsen 2002). De perspektiv på översättningshistorien som kommer 
fram i dessa artiklar är för det första ett texthistoriskt perspektiv, dvs. vilka 
texter som översatts och i vilka kvantiteter texter har översatts genom histor-
ien. För det andra finns ett litteraturvetenskapligt, stilistiskt perspektiv – sär-
skilt för de äldre periodernas översättningar. För det tredje förekommer ett 
språkvetenskapligt perspektiv som belyser översättningarnas påverkan på 
språkhistorien. Slutligen finns, för det fjärde, en diskussion om översätt-
ningens praktik under olika tidsperioder, dvs. hur översättarna gick tillväga.4 
Den här avhandlingen ansluter snarast till det sista av dessa perspektiv och är 
avsedd att bidra till att fördjupa förståelsen av vissa översättningspraktiker i 
historien på en generell nivå, men utifrån ett specifikt verk, Alexanders saga. 

Alexanders saga är en av de många översättningar av sekulära, narrativa 
texter som utfördes under 1200-talet i Västnorden som i likhet med Róm-
verja saga kännetecknas av en relativt fri relation till förlagan. Källtexten till 
Alexanders saga är det latinska hexametereposet Alexandreis som författ-
ades i slutet av 1100-talet av den franske prästen och poeten Gauthier de 
Châtillon (Galterus de Castellione).5 Skälen för att välja att göra en för-
djupad studie av en enskild text och då att välja just Alexanders saga redogör 
jag för i 1.3 nedan. Jag hävdar inte att de föreställningar jag kan kartlägga 
utifrån Alexanders saga skulle gälla för all översättning i det medeltida 
Västnorden. Översättningsnormer bör, då som i dag, har varit olika för olika 
slags texter och i olika verksamheter. Avsikten här är dock att fördjupa för-

                                                                                                                             
inte unik för de nordiska språken. Burnett (1989:137) visar att titeln översättare inte användes 
för att beskriva professionen hos översättare på olika håll i Europa under högmedeltiden. 
Wollin (2009) pekar också på att översättaren inte nämns i Bonaventuras schema över de fyra 
sätten att göra en bok vilka utförs av de textskapande rollerna scriptor ’skrivare’, complilator 
’kompilator’, commentator ’kommentator’ och auctor ’författare’ (jfr dock not 46). Det sak-
nas dock inte benämningar i latinet, exempelvis translatio, translator och traducere, vilka tas 
upp i folkspråken som ordlån eller översättningslån. Ett annat begrepp som medeltiden ärvde 
från det antika latinet var interpres ’tolk, uttolkare, översättare’ och interpretatio ’tolkning, 
uttydning, översättning’ vilket alltså används om både interlingvala och hermeneutiska pro-
cesser. En tredje grupp begrepp i latinet som används om översättning rör specifikt den inter-
lingvala processen, nämligen converso och latino, och dessa har motsvarigheter i snúa 
’vända’ och norrœna ’norröna’ på fornvästnordiska och vända på fornsvenska. 
4 Flera andra perspektiv som är relevanta inom översättningsvetenskapen skulle kunna anlägg-
as, exempelvis Even-Zohars kultursemiotiska perspektiv (sammanfattat i Even-Zohar 1990, 
tillämpat på medeltida material i Tymoczko 1986), ett post-kolonialt maktperspektiv (Spivak 
2000, diskuteras för medeltida material i Evans 1994:32), ett genusperspektiv (Simon 1996, 
tillämpat på den medeltida perioden i ett flertal bidrag i serien The medieval translator (se not 
33), exempelvis Evans 1991 och Savage 1994) osv. 
5 I litteraturen används också den germaniserade formen Walter. I avhandlingen använder jag 
den latiniserade namnformen Galterus, eftersom det är den form som möter i Alexanders 
saga. 
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ståelsen för en viss form av textskapande, som tycks ha varit vanlig under 
medeltiden och som ofta har vållat forskningen svårigheter genom att de 
utmanar nutida föreställningar om översättning som ofta tas för givna. Jag 
menar att en närstudie av Alexanders saga, i kombination med iakttagelser i 
tidigare forskning om andra översättningar, kan utnyttjas för detta ändamål. 
På detta sätt vill jag bidra till att belysa översättningens historia i Västnorden 
som en del av den allmänna kulturella och historiska utvecklingen i Europa. 

1.1 Syfte och disposition 
Syftet med undersökningen är att utforska fri översättning som en textskap-
ande praktik i det medeltida Västnorden så som den kommer till uttryck i 
Alexanders saga. En praktik tolkar jag med Lindquist som ett ”mänskligt 
handlande som ofta tas för givet och som vi ofta inte närmare reflekterar 
över” (2002:58) efter Pierre Bourdieus syn på begreppet.6 Begreppet syftar 
således på en avgränsad social verksamhet, och det avser både handlingarna 
inom verksamheten och de föreställningar som är förknippade med verk-
samheten.7 Det förenar alltså ett praktiskt inriktat perspektiv på verksam-
heten och ett teoretiskt. I avhandlingen utforskas därmed både översättarens 
tillvägagångssätt i översättningen av Alexandreis och vilka föreställningar 
om översättning som kommer fram på olika sätt i måltexten, särskilt i över-
sättarens metatextuella tillägg i vilka översättaren förhåller sig till källtexten 
explicit. Avsikten är dock inte att enbart diskutera Alexanders saga – även 
om avhandlingens undersökningar helt är inriktade på denna text – utan att 
genom jämförelser mellan avhandlingens undersökningsresultat och tidigare 
forskning om andra fornvästnordiska översättningar utforska förekomsten av 
delade värderingar om översättning i det medeltida Västnorden. Detta kan 
utgöra en utgångspunkt för att diskutera förekomsten av en översättnings-
kultur, dvs. ett system av värderingar om översättning i en historiskt av-
gränsad period. 

Källmaterialet introduceras i 1.3, men olika källkritiska problem, som del-
vis kräver egna undersökningar, behandlas separat i kapitel 3. I 1.4 presen-
teras den forskning som har relevans för undersökningen. Undersökningens 

                          
6 Praktik är ett centralt begrepp inom Bourdieus sociologiska teori, och det ingår i en tolkning 
av hur maktförhållanden upprätthålls. Jag utnyttjar inte Bourdieus teoretiska modell här, bland 
annat eftersom de sociala fälten och andra centrala begrepp hos Bourdieu är svåra att identi-
fiera i den källfattiga nordiska medeltiden (jfr dock Tulinius 2004 och Ferm 2004). 
7 Jag uppfattar att det är med de betydelserna som begreppet practice används hos Copeland 
(1991) som spelar en väsentlig roll för den teoretiska grunden för denna avhandling (se 1.4.1 
och 1.5.2). Begreppet praktik spelar dock en undanskymd roll i avhandlingen till förmån för 
andra analysbegrepp, men det definierar vad de olika delundersökningarna ytterst samverkar 
till att skapa en förståelse för, nämligen ett mänskligt handlande som resulterade i texter som 
exempelvis Alexanders saga och Rómverja saga. 
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övergripande teoretiska modell preciseras i 1.5, och i 1.6 formuleras de 
frågeställningar som ligger till grund för de efterföljande analyskapitlen. 

Avhandlingen vilar dels på en lingvistiskt baserad, kvantitativt inriktad 
analysmodell som beskrivs i kapitel 2, dels på en närläsningsbaserad kvali-
tativ analys av olika avgränsade delar av översättningen. Den kvantitativa 
analysmodellen ligger till grund för analyskapitlen 4 och 5, medan den mer 
kvalitativt inriktade analysen utförs i analyskapitlen 6 och 7. Både den kvan-
titativa och den kvalitativa analysen hålls dock samman av samma grund-
läggande, teoretiska begreppsapparat, som alltså preciseras i 1.5, vilket gör 
det möjligt att jämföra resultaten mellan de olika delundersökningarna. 

I kapitel 8 förs en sammanfattande diskussion om iakttagelserna från de 
kvantitativa och kvalitativa analyserna och där sätts också iakttagelserna in i 
ett större sammanhang. 

1.2 Framställning och återgivning av exempel 
En stor del av analyserna som ligger till grund för avhandlingen bygger på 
jämförelser mellan källtext (original) och måltext (översättning). Samtliga 
undersökta avsnitt är infogade i parallelluppställningar i en databas, vilken 
jag av utrymmesskäl har valt att inte publicera. Databasen finns tillgänglig 
hos författaren, och ett utskrivet exemplar av databasen är deponerat i insti-
tutionsbiblioteket på Institutionen för nordiska språk vid Stockholms univer-
sitet. 

När relationen mellan källtext och måltext ska illustreras presenteras text-
exempel i den form som visas i exempel (2). Den kolumn som är längst till 
vänster innehåller den latinska källtexten (Alexandreis), och den som är 
längst till höger innehåller måltexten (Alexanders saga). Mellan dem finns 
översättningar till svenska av respektive text. 

(2) Alexandreis IV.199–202  Alexanders saga 62.32–63.2 
     

laborat / 
Archifaber. 

Arkbyggaren 
arbetade. 

201 Därefter var 
byggandet av 
arken skildrat, 
och Noas flod, 

þvinest var 
markat 
arkarsmiðen. oc 
Noa floð. 

genus omne 
animae 
clauduntur in 
arca. / 

Själarnas hela 
släkte instängdes i 
arken. 

202  

Post refugos 
fluctus replet 
octonarius 
orbem, / 

Efter flodens 
tillbakadragande 
återuppfyller åtta 
jorden. 

203   

Vinea 
plantatur, 

Vin planteras, 204 och därefter det 
hur Noa fann på 
att göra vin. 

oc þar eptir þat er 
Noe fann vin at 
gera. 
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et inebriat uua 
parentem. / 

och druvan gör 
föräldern full. 

205   

 (Bd:201–205) 

Uppställningen är organiserad i numrerade rader enligt ordningen i min data-
bas. Varje rad omfattar vanligen en sats med ett finit verb, och källtext- och 
måltextsatserna på samma rad har analyserats såsom motsvarande efter de 
analyskategorier som kommer att presenteras i kapitel 2.5.1. (Observera att 
en enskild sats i den ena texten kan motsvaras av flera satser i den andra och 
att det finns utelämningar och tillägg. I min databas, från vilken ett utdrag 
finns i Figur 14, är olika satsers relation till varandra markerade, men det 
markeras inte i uppställningarna. Däremot kommenteras det, där det är rele-
vant, i brödtexten.) Längst ner under exemplet anges referensen till min data-
bas. Databasreferensen ”Bd:201–205” ska förstås som ”beskrivande avsnitt 
d, rad 201 till 205”. Förkortningssystemet för andra typer av avsnitt beskrivs 
i 3.1. Normalt ges hänvisningar parallellt till både utgåvor och databas. Jag 
har dock valt att enbart ge hänvisningar till databasen i vissa fall, där exem-
plen är beroende av val i segmenteringen i rader och av en parallelluppställ-
ning av de båda texterna. 

Jag återger källtext och måltext ur Colker (1978) respektive Jónsson 
(1925) men utan att markera upplösta abbreviaturer och utan att ange vari-
anter. En virgula markerar versslut i latinet. Kursiv stil används för att mar-
kera sådant som jag vill fästa särskild uppmärksamhet på i resonemanget. 
Exempelvis har jag i (2) kursiverat sådana satser som jag menar är uteläm-
nade i återgivningen. (Exemplet diskuteras för övrigt i 5.1.4 och 6.3.2.5.) 

De svenska översättningarna av de latinska och fornvästnordiska texterna 
som ges har det specifika och funktionellt definierade syftet att hjälpa den 
som har begränsad kunskap i språken att orientera sig i respektive text. Estet-
iska värden har inte prioriterats, utan det har varit viktigare att läsaren ska 
kunna identifiera uttryck och konstruktioner i de båda fornspråken. Jag har 
undvikit att ge alternativa tolkningar utom när det är särskilt påkallat. 

1.3 Texterna: Alexandreis och Alexanders saga 
För att utforska fri översättning som textskapande praktik i det medeltida 
Västnorden har jag valt att arbeta med den fornvästnordiska översättningen 
av det medeltida, latinska eposet Alexandreis. Översättningen går allmänt 
under namnet Alexanders saga, men i handskrifterna kallas den Saga af 
Alexandro Magno och Saga hins mikla Alexandri (Helgason 1966:V). Ut-
ifrån den breda ansatsen i syftet kan det framstå som att det hade varit mer 
lämpligt att välja ett undersökningsmaterial i form av en uppsättning över-
sättningar som tillkommit på en avgränsad plats och under en begränsad tid. 
Återkommande mönster i olika översättningar skulle då kunna visa på hand-
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lingsmönster och värderingar kring översättning. I Wollins undersökningar 
av översättningen i Vadstena kloster (1981, 1982 m.fl.) svarar Vadstena-
materialet mot en sådan kronologisk och institutionell enhet. För Väst-
nordens del kan vi inte urskilja någon motsvarande textproducerande miljö 
för det bevarade materialet.8 Det norska hovet under 1200-talet var visser-
ligen, vad vi kan bedöma, en mottagare och beställare av många texter, men 
vi vet inte var och när texterna egentligen översattes. Det är mycket vansk-
ligt att uttala sig om kontextuella samband mellan de olika översättningarna, 
och oftast vet vi inte mer än att de troligen har översatts under ett visst år-
hundrade, och med all sannolikhet i Västnorden. De kontextuella sambanden 
måste därför snarare vara föremål för en undersökning än en utgångspunkt 
för ett materialval. Undersökningen och syftet får anpassa sig efter detta. För 
en översättningsanalys gäller också de källkritiska problem som följer av att 
vi bara har kopior av de ursprungliga översättningarna bevarade, och att 
översättningen därmed kan ha omgestaltats i traderingen. Analyserar vi två 
bevarade översättningar med samma systematiska metod, är det därför oklart 
om jämförelsen visar två sätt att översätta eller ett sätt att översätta och ett 
sätt att sekundärt bearbeta text. (Jag återkommer till detta problem i 3.2 och 
3.3.) Jag har därför valt att utveckla analytiska metoder som är helt avpass-
ade efter en specifik text, vilken, enligt min bedömning, har särskilda för-
utsättningar för att belysa hur översättning utfördes och vilka föreställningar 
om översättning som fanns. Tolkningen av resultaten jämförs sedan med 
iakttagelser av andra översättningar i tidigare forskning. Avhandlingen är så-
ledes en fallstudie, men ambitionen är att visa vad denna text kan säga om 
föreställningar om översättning i ett vidare perspektiv under denna tid. 

Undersökningens upplägg och förutsättningarna som ges av det bevarade 
källmaterialet ställer alltså särskilda krav på materialurval. Följande kriterier 
ställdes upp för att möta avhandlingens syfte: 

− Översättningen ska kunna karaktäriseras som fri, dvs. den återger käll-
textens innehåll, men utan att fras för fras spegla källtextens lexikala 
och grammatiska struktur. Här bortfaller texter som Pamphilus eller 
översättningen av Alcuins De vitiis et virtutibus som i hög grad är käll-
textnära även på fras- och ordnivå. 

                          
8 I sammanhanget kan nämnas diskussionen om vilken miljö broder Robert, översättaren av 
Tristrams saga och Elis saga, hörde till som refereras i Hallberg (1971) samt Hallbergs försök 
att med kvantitativa och stilistiska undersökningar knyta olika riddarsagor till en gemensam 
översättare (1971). Är Hallbergs slutsatser riktiga, skulle det vara en användbar utgångspunkt, 
men diskussionen i Schach (1975) och Wolf (1988:374) har satt ljuset på problemet med den 
typ av utgåvor som ligger till grund för Hallbergs undersökningar. Från klostret Munkeliv 
härstammar de s.k. birgittiner-norska texterna (Gilkær 2000) och Wollin (2001a) prövar även 
om den nordiska dominikanska miljön är en institutionellt sammanbindande översättnings-
miljö. Würth (1998, kap. 4) diskuterar också kulturella förutsättningar för översättning och 
reception av antiksagorna på Island. Johansson (2000:184–187) visar på en tänkbar gemen-
sam regional skrifttradition knuten till Hólar med omgivande kloster och kyrkor. 
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− Översättningen bör vara en omfångsrik text för att kunna spegla skill-
naden mellan ett systematiskt och ett varierande arbetssätt. En ensam, 
lång och sammanhängande text har mer sannolikt producerats i en en-
hetlig process än samlingar av kortare självständiga texter som kan ha 
producerats av olika översättare men sammanfogats av en redaktör. 
Samlingar av kortare historier som Strengleikar och olika legend-
samlingar liksom isolerade kortare texter som Möttuls saga väljs därför 
bort. 

− Materialet måste understödjas av ett handskriftsläge – vad gäller både 
källtexten och måltexten – som inte uppenbart missgynnar en översätt-
ningsanalys. Åtskilliga texter är bara bevarade i handskrifter från tidig-
modern tid, och vi kan i flera fall vara tämligen säkra på att olika slags 
bearbetning skett vid avskrifterna under århundradena. I dessa fall vet 
vi inte vet hur mycket av den ursprungliga översättningen som är 
bevarad. Detta är ett källkritiskt problem som jag diskuterar vidare i 
3.2, men utgångpunkten för att välja en undersökningstext är att den 
inte bör vara uppenbart interpolerad med andra källor eller innehålla 
uppenbara spår av en genomgripande redaktionell bearbetning. Uppen-
bart interpolerade eller bearbetade texter är exempelvis fallet med över-
sättningarna av Elucidarius, Gyðinga saga och åtskilliga av riddar-
sagorna Vi måste naturligtvis därtill vara i besittning av källtexten, 
vilket inte är fallet i fråga om Klári saga och Þiðreks saga och några 
av riddarsagorna.  

− Källtext och måltext måste finnas i tillfredsställande och tillgängliga 
kritiska utgåvor, eftersom det inte ingår i avhandlingens syfte att göra 
någon utgåva. En text som Breta sögur har saknat en tillförlitlig utgåva 
av källtexten fram till Reeve & Wright (2007), och måltexten är ännu 
under utgivning på det Arnamagnæanska Institut. 

− Översättningen ska innehålla metatextuella kommentarer av översätt-
aren, som kan användas som källmaterial för att studera föreställningar 
om översättning. Åtskilliga översättningstexter saknar detta. 

Alexanders saga svarar mot dessa kriterier. Översättningen har karaktäriser-
ats som en fri bearbetning, en text som växlar mellan ”considerable close-
ness and a freedom which at times gives it the character of a new version” 
(Helgason 1966:XXX). Den är vidare en lång text – den tryckta utgåvan i 
Jónsson (1925) omfattar 155 sidor – och ingen har föreslagit att den skulle 
vara ett arbete av fler än en översättare. Handskriftsläget för måltexten är 
gynnsamt med en praktiskt taget komplett 1200-talshandskrift vars text inte 
bär uppenbara spår av någon omfattande redaktionell bearbetning eller inter-
polation. Att handskriften är från 1200-talet betyder inte att den inte kan vara 
sekundärt bearbetad, men det finns inte några tecken på genomgripande be-
arbetning. Utifrån bevarade handskrifter kan vi sluta oss till att texten i åt-
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minstone två led bakåt har haft den form vi finner i den äldsta bevarade 
handskriften. Den har inte kommit att ingå i något handskriftssammanhang 
med andra bearbetade texter, vilket sker med senare förkortade versioner av 
texten (Würth 1998:140–148). Både källtexten och måltexten finns i – för 
undersökningens behov – tillfredsställande utgåvor (se 1.3.2 och 1.3.4). Där-
till innehåller den metatext av olika slag som kan utgöra material för den 
diskussion om föreställningar om översättning.9 

Det finns fler texter som svarar mot de kriterier som ställts upp, exem-
pelvis har jag under avhandlingsarbetet även arbetat med Rómverja saga, 
som jag citerar i (1), men Alexanders saga har efter hand visat sig vara det 
mest användbara materialet utifrån avhandlingens syfte. Rómverja saga ut-
gör i stället ett jämförelsmaterial som jag återvänder till i avhandlingen. 

Eftersom både Alexandreis och Alexanders saga är relativt okända texter, 
följer här en kort introduktion till de båda texterna samt en presentation av 
utgivningsläget. Källkritiska problem diskuteras mer utförligt i kapitel 3. 

1.3.1 Alexandreis 
Förlagan till Alexanders saga, Alexandreis, författades av den franske dikt-
aren och prästen Gauthier de Châtillon (f. förm. före 1135, d. efter 1184), 
vars latiniserade namnform Galterus de Castellione används här.10 Verket har 
daterats till 1170-talet eller början av 1180-talet.11 Texten är tillägnad ärke-
biskopen i Reims, Guillaume de Champagne, vars namn i dess latinska form, 
Guillermus, kan utläsas ur ett akrostikon utifrån varje kapitels inlednings-
bokstav. Galterus omtalar och tilltalar även Guillermus direkt, bland annat i 
diktens avslutande rader. Texten tycks av olika tecken att döma ha fått en 
snabb och stor spridning: den influerade en lång rad samtida författare 
(Christensen 1905, kap. V); den imiterades redan 1189 i Henrik II av 
Englands epitafium; den blev redan under 1200-talet en del av den centrala 
skollitteraturen (Colker 1978:XIX); den har bevarats i över 200 fullständiga 
medeltida handskrifter och i fyra tryckta utgåvor från boktryckarkonstens 
första århundrade (Jolly 1968:28, Colker 1978:XXXIII–XXXVIII); den över-
sattes till forntjeckiska och fornvästnordiska och utnyttjades som källa för 
den spanska Libro de Alexandre, för Jakob van Maerlants Alexanders Gees-
ten, för Ulrich von Eschenbachs Alexander, Rudolf von Ems Alexander och 
                          
9 Ett ytterligare ett skäl som talar för Alexanders saga – som inte har att göra med dess lämp-
lighet som källmaterial – är att texten inte har ägnats någon separat studie av större omfång 
tidigare, även om den belysts i en mängd olika mindre undersökningar (se 1.4.3). 
10 Galterus biografi presenteras i Christensen (1905:1–5), Manitius (1931:920–936) och 
Colker (1978:XI–XVIII). 
11 I en analys av olika dateringsförslag menar Jolly (1968:15–20) att dateringen hos Christen-
sen (1905) till 1178–1182 har fått ett oförtjänt genomslag, och visar i stället att dateringen är 
osäker. Enligt Townsend (1996:XIV) bör verket tidigast ha varit avslutat 1176, då Guillaume 
de Champagne, som verket tillägnas, blev ärkebiskop, och det måste senast ha varit avslutat 
1184 då en referens till verket förekommer i en säkert daterad dikt av en annan författare. 
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den engelska Alisaunder (Jolly 1968:27). Sammantaget fick den ett 
genomslag som knappast har sitt motstycke i något annat medeltida, latinskt, 
sekulärt och narrativt verk. 

Det drygt 5000 verser långa hexameterverket är starkt påverkat av 
Lucanus Pharsalia, och texten både lånar från och alluderar på olika klass-
iska latinska författare (Christensen 1905, kap III). Huvudkällan för verket är 
den romerske historikern Curtius verk Historiae Alexandri Magni Mace-
donis. I vissa stycken hanterade Galterus förlagan fritt, medan i andra fram-
står Alexandreis som en versifierad version av Curtius text (Christensen 
1905:102). Av Curtius verk var dock redan under Galterus tid de två första 
böckerna förlorade, varför inledningen bygger på andra källor (Christensen 
1905:135–140, jfr Wiener 2001:19–25). 

Alexandergestalten var synnerligen populär i medeltida litteratur.12 Flera 
olika texter förekommer under medeltiden, bland annat de olika versionerna 
av Historia de preliis, som var en översättning av Pseudo-Kallistenes Alex-
anderroman utförd under 900-talet och spridd i nya versioner under hela 
medeltiden.13 Historia de preliis har en mer episodisk struktur och innehåller 
många spektakulära och fantastiska historier om Alexander. Galterus text har 
en motsatt utgångspunkt med en tydlig övergripande helhetsstruktur och en 
moralisk tematik, en stark förankring i den episka traditionens retoriska och 
poetiska grepp samt den nyktra historiska skildringen i Curtius som stoff. 
Dessutom infogas Alexandergestalten i en övergripande biblisk och kristen 
ram. 

Även om Galterus följer Curtius nära gör han också ett urval och ändrar 
berättelsen för att fylla sina syften (Christensen 1905:106). Till skillnad från 
i Curtius version uppnår Alexander faktiskt världsherravälde, och det är just 
i den positionen som han utsätts för det giftmord som avslutar hans liv. 
Denna manipulation av händelseförloppet understryker den memento mori-
tematik som kommer till explicit uttryck åtskilliga gånger i verket men som 
är starkast fokuserat i författarens avslutande sensmoral: 

Cumque per Alpinas hiemes turbamque latronum 
Romuleas arces et auare menia Rome 
Cernere solliciti, si cursu forte beato 
Ad natale solum patriumque reuertimur orbem, 
Ecce repentinae modicaeque occasio febris 
Dissoluit toto quecumque parauimus euo. 
Magnus in exemplo est. cui non suffecerat orbis, 
Sufficit exciso defossa marmore terra 
Quinque pedum fabricata domus, qua nobile corpus 
Exigua requieuit humo 
   (Alexandreis X.442–451) 

                          
12 En av de mest omfattande översikterna av och analyserna av den medeltida Alexander-
litteraturen finns i Cary (1956). 
13 Den fornsvenska Alexanderromanen bygger på denna text, jfr Ståhle (1956). 
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[och om vi händelsevis, efter en lycklig resa genom den alpina vintern och 
stråtrövares hopar, i strävan att få se de romulusiska höjderna och Roms murar 
återvänder till fädernesjorden och fädernas område – se! – en plötslig och liten 
feberattack upplöser vad än vi samlat under hela livet. Den Store är ett exem-
pel. För den som inte hela världen hade räckt, räcker ett fem fots hus av ut-
huggen marmor med utgrävd jord i vilken hans ädla kropp vilade i tunn jord] 

Historien om Alexander skrivs alltså in i en övergripande tematik där Alex-
ander och hans liv fungerar som ett exemplum, vilket uttrycks explicit i citat-
et ovan. I uppställningen nedan ges en översikt över innehållet i de tio böck-
erna i Alexandreis. 

Bok  Innehåll 
1. Den unge Alexanders upprörs över den persiske kungen Darius skatt-

läggning av hans faders land. Efter att fadern mördats kröns Alex-
ander, och han påbörjar sina fältåg i Grekland och Mindre Asien mot 
den persiske kungen. 

2. Alexanders armé genomför fälttåg i Mindre Asien. Den gordiska 
knuten huggs av, och efter ett bad drabbas Alexander av en oväntad 
sjukdom, men tillfrisknar med hjälp av en läkedryck. 

3. Slaget vid Issos mellan Alexander och Darius utspelas, och det slutar 
med att perserna flyr och grekerna följer efter. Darius fru och mor blir 
Alexanders krigsfångar, men han behandlar dem väl. Vidare uttolkas 
en månförmörkelse astronomiskt och astrologiskt. 

4. Darius hustru dör i fångenskap trots Alexanders omsorger, och han 
låter bygga ett gravmonument till hennes ära. 

5. Slaget vid Arbela utspelas, och Darius och perserna flyr en andra 
gång. Alexander går segerrik in i Babylon. 

6. Persepolis intas av Alexander. I utkanten av det persiska riket vägrar 
Darius att lämna över makten till sina närmaste män som samman-
svurit sig mot honom. 

7. Darius dödas av sina egna. Han hittas av Alexander som låter bygga 
ett gravmonument till hans ära. 

8. Alexander möter amazonernas drottning Talestris, agerar mot en miss-
tänkt sammansvärjning, och tågar mot Skytien. En ambassadör från 
skyterna försöker övertyga honom om att låta bli fälttåget, men Alex-
ander angriper ändå och underkuvar den skytiska nationen. 

9. Alexander för ett framgångrikt fälttåg mot Porus, som är kung över 
Indien. 

10. Alexander triumferar över hela världen. Samtidigt utverkar gudinnan 
Natura att underjordens gudar sänder en giftmördare till Alexander, 
och Alexander dör på höjden av sin makt 
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Alexandermotivet bär på en inneboende spänning genom att han inlednings-
vis representerar ett krigar- och kungaideal, men sedan faller till följd av 
hybris. Historien om Alexander ställer därmed frågor om en konungs legi-
timitet på sin spets. I början följer hären den unge kungen hängivet, men 
efter hand blir protesterna mot kungens ohämmade ärelystnad allt tydligare. 
Särskilt kommer detta fram efter det att Alexander lyckats besegra Darius 
men ändå fortsätter sina erövringståg allt längre bort. Ett återkommande 
tema är att Alexanders män ber honom avluta kriget och nöja sig med vad 
han vunnit, men att Alexander vägrar med hänvisning till äran och leder 
hären vidare (VII.431–539; IX.501–580).  

Alexanderlitteraturen har ofta hybriskritik som centralt tema, och detta 
syfte har man även velat tillskriva Alexandreis.14 Wiener (2001) har dock 
argumenterat för en annan tolkning som tar sin utgångspunkt i den typo-
logiska historieuppfattningen, som var central för medeltidens historiografi. 
Enligt denna finns motsvarigheter mellan typer i form av personligheter i 
Gamla testamentet och antityper i Nya testamentet och senare i historien 
efter Kristi födelse. Wiener menar att Galterus skulle ha velat framställa 
Alexander som en sådan typ och att han skulle ha sett den unge franske 
kungen Philippus Augustus som Alexanders antityp som skulle upprätta ett 
nytt världsherravälde, och att det är detta som präglar hans framställning av 
Alexanderkaraktären. I avhandlingen prövar jag inte systematiskt om Wien-
ers eller någon annans tolkning kan bekräftas i hur Alexanders saga återger 
Alexandreis. 

1.3.2 Källtextens handskrifter och utgåvor 
Antalet fullständiga handskrifter av Alexandreis uppgår till över 200, varav 
ungefär hälften är äldre än 1300 (Colker 1978:XXXIII–XXXVIII).15 Texten 
finns utgiven i ett antal tryckta utgåvor. Från 1400- och 1500-talen är fyra 
tryckta utgåvor kända, men ingen av dem anger vilken handskrift som tjänat 
som förlaga eller om flera handskrifter använts.16 År 1659 utgavs texten av 
Athanasius Gugger, och denna utgåva har tryckts om i serien Patrologia 
                          
14 Wiener (2001:9–18) ger en sammanfattning av Alexandreis-forskningen och menar (2001: 
10) att nästan alla tolkningar av verket utgår från att författaren har en kritisk inställning till 
sin protagonist och dennes handlingar. I den fornvästnordiska forskningen om Alexanders 
saga ansluter Lönnroth (1970:13–15) och Sveinsson (1972:32) till denna syn, medan Würth 
(1998:105–106) även lyfter fram den beundran för Alexander som kommer fram på olika sätt 
i Galterus text.  
15 Denna beräkning inkluderar inte ofullständiga manuskript eller avskrifter av delar av verk-
et. Exempelvis har Aristoteles tal till Alexander (i 1.81–183) cirkulerat som en separat text 
(Pritchard 1989). Någon fullständig utredning och filologisk granskning av alla manuskript 
och deras släktskap har aldrig utförts. 
16 Ingen forskare har heller försökt undersöka detta senare (Jolly 1968:28). För utvågorna, se 
Colker (1978:XXXVIII). Unger (1948:V) påstår att det skulle ha funnits två olika 1400-tals-
utgåvor, medan Colker bara omnämner en. Unger redovisar dock inte var den annars okända 
utgåvan skulle kunna återfinnas eller var den är tryckt. 
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Latina (CCIX, col 459–574, se Migne 1855). 1863 utgavs texten av F.A.W. 
Mueldener i Teubnerserien, och 1978 publicerades den senaste utgåvan av 
Marvin L. Colker. Jag utgår i mina analyser från Colker (1978), men efter-
som jag även i analyserna tar hänsyn till varianter i olika handskrifter blir 
tidigare utgåvor också intressanta. Mueldeners utgåva (1863) bygger på fem 
handskrifter, fyra tidigare utgåvor, och ett antal excerpter, men dess värde 
förminskas starkt av att handskrifterna delvis inte kunnat identifieras och att 
den saknar variantapparat (Colker 1978:XXII). Varianter från Mueldener 
(1863) återges dock i variantapparaten i Colker (1978). 

Guggers utgåva (1659) bygger på två handskrifter.17 Utgåvan innehåller 
variantapparat, men den anger inte vilken variant som tillhör vilken hand-
skrift. Men eftersom utgåvan bara bygger på två handskrifter och dessa båda 
kan kontrolleras, använder jag Guggers utgåva i vissa av analyserna. (Fram-
för allt är Guggers utgåva aktuell i 3.3 där jag undersöker hur de utgivna 
handskrifterna förhåller sig till översättningen.) Texten innehåller även åt-
skilliga emendationer som utgivaren dock markerat med kursiv stil och aste-
risk.18 Colker (1978) återger läsningar från Guggers huvudtext, men inte från 
Guggers variantapparat.  

Utgåvan i Colker (1978) föregicks av förarbetet Colker (1951).19 Colker 
(1978) utgår från de sex manuskript som han bedömde som äldst vid en om-
fattande kollationering av de bevarade handskrifterna i amerikanska och 
europeiska samlingar (Colker 1978:VII).20 

Enligt Colker är G den äldsta handskriften. Den innehåller dock en stor 
lakun från III.148 till V.351. H och K ingår i Hafniensis 2146 och är skrivna 
av två händer av olika ålder. De båda händernas texter präglas enligt Colker 
av vårdslöshet. Liksom hos Colker hanteras båda fortsättningsvis gemensamt 
med beteckningen H/K. Handskrift E menar Colker vara den mest tillför-
litliga, men även den innehåller fel (Colker 1978:XXIV). 

 
 

                          
17 Gugger bygger på de manuskript som i Colkers utgåva heter Engelbergensis 86 (1277) och 
Sangallensis 129 i Zürich Zentralbibliothek (C 100). Numret 129 på den senare används inte i 
dag i katalogiseringen, utan handskriften har i stället beteckningen C 100. Som namnet visar, 
härstammar den från S:t Gallen, men den har förvarats i Zürich. Handskriften har under 2006/ 
2007 återförts till klostret S:t Gallen (där den har beteckningen C 100). 
18 Gugger beskriver sina editionsprinciper i ett förord till utgåvan (Migne 1855:459–462). 
19 Colker (1951) innehåller en utgåva av första boken, en variantapparat till hela verket med 
läsningar som är ”Superior to those of Müldener” (1951:39) utifrån ett begränsat antal manu-
skript (1951:23–26) samt kommentarer till varianter i hela verket. 
20 De manuskript som inte täcks in av denna genomgång är de som enligt Colkers lista (1978: 
XXXIII–XXXVIII) finns i Tyskland, förutom München (ett tiotal), Italien, förutom Vatikanen (ett 
tiotal), Danmark (sex) och Ungern och Polen (ett vardera). De danska manuskripten och deras 
relation till översättningen diskuteras översiktligt i Helgason (1966:XXXI f.). Han finner exem-
pel på varianter i dessa som stämmer bättre överens med översättningen än motsvarigheterna i 
Mueldeners utgåva. De tre arnamagnæanska manuskripten har dock kommit till Danmark 
under 1600-talet.  
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Tabell 1. Handskrifter som ligger till grund för Colker (1978) 

Sigla Bibliotekssignum Skrivarens förmodade 
nationalitet 

Handskriftens 
tillkomsttid 

E Erfurtensis Amplon. 8º 90 tysk ca 1200 
G Genevensis Bibl. publique et 

universitaire lat. 98 
? senare delen av 

1100-talet 
H Hafniensis Gl. K. S. 2146, scriba 

primus 
tysk senare delen av 

1100-talet 
K Hafniensis Gl. K. S. 2146, scriba 

alter qui ex VII 513 scripsit 
tysk ca 1200 

M Princetonianus Garrett 118 engelsk 1200-tal 
O Oxoniensis Bodl. Auct. F.2.16 

(SC 2077) 
engelsk ca 1200 

S Audomarensis 78 fransk 1200-tal 

Den utgivna texten i Colker (1978) följer inte någon enskild handskrift 
(1978:XXVI). Valet av huvudläsart motiverar Colker delvis utifrån Curtius 
text, som författaren Galterus normalt följer nära (Christensen 1905:102). 

Handskrifternas relationer sinsemellan är inte utredda. Colker (1978: 
XXIV–XXVI) menar att ett stemma som visar relationerna mellan de utgivna 
latinska handskrifterna inte kan upprättas. 

Colker (1978) bygger alltså endast på ett litet antal handskrifter. Vilken 
handskrift som översättaren till Alexanders saga arbetat med, kommer med 
all sannolikhet inte att kunna identifieras i den lilla samling som Colker givit 
ut, men i 3.3 utreder jag dock hur nära eller avlägsna de utgivna källtext-
handskrifterna står måltexten. Där prövar jag även hur variationen mellan 
handskrifterna i Colker (1978) påverkar översättningsanalysen, dvs. hur Col-
ker (1978) fungerar som redskap för översättningsanalys. 

Hur spridd Alexandreis var i det medeltida Västnorden vet vi inte. Pro-
veniensen hos de många bevarade handskrifterna av Alexandreis har inte 
undersökts systematiskt för denna avhandling, men det finns inga kända be-
varade handskrifter av texten från nordiska bibliotek. I Diplomatarium is-
landicum ges två uppgifter om Alexanderlitteratur på Island. Enligt en upp-
räkning från 1397 ingår en Alexander Magnus i en boksamling på klostret 
Viðey (Dipl. isl. IV, s. 111). Boken står uppräknad under överskriften Jtem j 
Skolabokumm och kan antas ha varit en latinsk text. Helgason (1966:XXXIII) 
gissar att det är Alexandreis, vilket är rimligt, men det går inte att bevisa. 
Förlagan till Alexanders saga omnämns dock just som Alexander Magnus i 
1300-talshandskrifter i samband med att översättningen attribueras till 
Brandr Jónsson (se 1.3.3).21 1525 omnämns också en Alexander bland latin-
ska böcker i samlingen på Hólar (Dipl. isl. IX, s. 298). Alexandreis var dock 
                          
21 Brandr Jónsson företog för övrigt en utlandsresa som han återvände från 1232, men vi vet 
inte om han skulle ha haft med sig Alexandreis hem, och vi vet inte heller var han var under 
sin resa (Würth 1998:206). 
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en av medeltidens verkligt populära latinska texter, och eftersom den fanns 
på standardlitteraturlistorna i latinskolorna kan man förutsätta att den funnits 
i flera bibliotek i Norden. 

1.3.3 Alexanders saga 
Alexanders saga översätts under 1200-talet, och det är oklart var, av vem och 
för vem översättningen utfördes. I 1300-talshandskrifter attribueras översätt-
ningen till islänningen Brandr Jónsson (f. 1204–1212, d. 1264), som var 
präst, abbot i klostret Þykkvabær på Island och mot slutet av sitt liv även 
biskop i Hólar på Island.22 Uppgiften om att Brandr skulle ha varit översätt-
aren är omdiskuterad, men Würth (1998:209) drar slutsatsen av diskussionen 
att inget hittills motsäger den. 23 I avhandlingen bygger jag dock inte några 
resonemang på att attributionerna är äkta.24 

Alexanders saga finns i en längre och en förkortad version. Den förkort-
ade versionen tycks vara bearbetad för att passa ihop med andra historiska 
texter i världshistoriska kompilat (Würth 1998:140–148). Det finns få 
medeltida handskrifter av båda versionerna (jfr 1.3.4). Om detta ska tas till 
intäkt för att texten vann liten spridning, är svårt att svara på, men Lönnroth 
(1970:16–17) och Würth (1998:180–182) pekar på att det finns referenser till 
Alexanders saga och dess författare Galterus i inhemska litterära texter, 

                          
22 Brandr Jónssons biografi finns i Þórhallsson (1923), Wolf (1995:LXXXIII–LV) och Würth 
(1998:206–210). Attributionerna förekommer dels i vissa besläktade handskrifter av Alex-
anders saga (AS 155.4–5), dels i slutet av den fornvästnordiska översättningen Gyðinga saga 
(jfr not 25), där det sägs att Brandr, förutom Gyðinga saga, även skulle ha översatt Alexander 
Magnus, vilket har tolkats som Alexanders saga. Detta tillägg om Alexanders saga är intres-
sant eftersom Gyðinga saga påstås vara översatt på begäran av kung Magnús Hákonarsson, 
och frågan uppstår om detta även gällde Alexanders saga. Tillägget om Alexanders saga före-
kommer dock endast i en av två grupper av Gyðinga saga-handskrifter, nämligen i den grupp 
som innehåller handskrifterna A och D i Wolf (1995:LXXV). Det framstår därför som oklart 
om den kungliga beställningen även skulle ha gällt Alexanders saga. Würth (1998:117 f.) 
ifrågasätter därtill uppgiften av språkliga skäl. Helgason (1966:XXIX, not 6) har i sin kommen-
tar inte observerat skillnaden mellan attributionerna i de olika manuskripten av Gyðinga saga. 
I sak är det dock inte otroligt att Alexanders saga var en beställning från det norska kunga-
huset. Kungar framträder i flera fall som beställare av de fornvästnordiska översättningarna, 
jfr översikt i Damsgaard Olsen (1965:106). 
23 Översikt över diskussionen finns hos Wolf (1988:371–374, inkl. not 3, 1993) och Würth 
(1998:208 f.). Det man varit oense om är egentligen om attributionen av både Alexander saga 
och Gyðinga saga till Brandr (se not 22) kan vara sanna, dvs. om en person kan ha lämnat 
efter sig två så stilistiskt olika översättningar som Alexander saga och Gyðinga saga har upp-
fattats som. Wolf (1988:374) hävdar dock att olikheterna inte är så stora, samtidigt som hon i 
likhet med Würth (1998:209) och Helgason (1966:XXVIII–XXIX) understryker att källtexterna 
utmärks av en väsentlig stilistisk skillnad sins emellan.  
24 Uppgifter om översättare förekommer i några fall. Förutom uppgifterna att Brandr Jónsson 
skulle ha översatt Gyðinga saga och Alexanders saga sägs Gunnlaugur Leifsson ha översatt 
Merlínuspá, en i övrigt okänd broder Robert ska ha översatt Tristrams saga och Elis saga och 
Jón Halldórsson ska ha översatt (el. eg. ’sagt’, jfr Jakobsen 1963) Klári saga. Damsgaard 
Olsen (1965:105 f.) betvivlar attributionen att översättningen i Barlaams saga ok Josaphat till 
Hákon Sverresson i Guðmundar saga. 
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vilket talar för att texten var känd i en viss utsträckning. Även i Stjórn refe-
reras till Alexanders saga (Astås 1987:294, 315, Stjórn 70.29–30). 

Efter medeltiden har texten en för fornvästnordiska översättningar ovanlig 
historia. En stor del av översättningslitteraturen kom att ha en folklig popul-
aritet men betraktades av den lärda publiken som en andra klassens litteratur 
(Kalinke 1982:38, Glauser 2005:372). Alexanders saga har däremot åtnjutit 
ett högt anseende, efter det att den i form av handskrift AM 519a 4to upp-
märksammades av Árni Magnússon omkring 1689. ”The admiration which 
Árni Magnússon felt in his time for its rich and beautiful language has been 
generally confirmed by others since” (Helgason 1966:XXX). 

Översättningens blandning av självständighet och följsamhet mot förlagan 
samt språket i handskriften AM 519a 4to – som alla utgåvor har baserats på 
– har under långa tider setts som förebildliga, vilket är mer eller mindre 
unikt bland fornvästnordiska översättningar. Ett vittnesbörd om intresset för 
Alexanders saga är de många planerade och genomförda utgåvorna av text-
en. Árni Magnússon planerade en utgåva av texten som dock aldrig blev av. 
Även en utgåva som skulle ges ut 1784 på tryckeriet i Hrappsey på Island 
blev inställd. Kritiska utgåvor utgavs 1848 av Carl Rikard Unger och 1925 
av Finnur Jónsson. En moderniserad version utgavs av Halldór Laxness 
1945, och en version med anpassning till modern isländsk ortografi utgavs 
2002 av Gunnlaugur Ingólfsson. En elektronisk, helt ny utgåva av texten i 
diplomatarisk, kritisk och normaliserad form publicerades av Andrea de 
Leeuw van Weenen 2009 inom det digitala textutgivningsprojektet Menota 
(Leeuw van Weenen 2009a). Samma år trycktes också den diplomatariska 
utgåvan av de tre tillsammans med digitala fotografier av handskriften på cd-
rom inklusive olika slags analysmaterial (Leeuw van Weenen 2009b). Därtill 
publicerades en facsimilutgåva av Jón Helgason 1966. Intresset för texten 
från forskningen har alltså varit stort. 

Genremässigt har Alexanders saga haft en relativt obestämd hemort. 
Schier (1970:116–120) kategoriserade den som hörande till en grupp av s.k. 
pseudo-historiska översättningsverk.25 Ofta diskuteras den i samband med 
den höviska litteratur som går under beteckningen riddarasögur ’riddar-
sagor’ (Damsgaard Olsen 1965, Kristjánsson 1988:333, Szokody 2002:987; 
jfr Würth 1996a:297 f.), och man har också velat se den som anpassad till 
kungasagorna, främst genom att eposets inledande invokation är utbytt mot 
en inledning med huvudkaraktärernas biografiska bakgrund, vilket är något 
som kan kännas igen från den inhemska kungasagalitteraturen (Jónsson 
1925:XIII). De fornvästnordiska sagagenrerna är dock omdebatterade och den 

                          
25 Gruppen omfattar förutom Alexanders saga även Rómverja saga (en översättning av Bel-
lum Jugurthinum och Bellum Catinlinae av Sallustius samt Pharsalia av Lucanus), Tróju-
manna saga (en översättning av Dares Phrygius De excidio Troiae), Breta sögur (en över-
sätting av Geoffrey av Monmouths Historia Regum Brittaniae), Gyðinga saga (en över-
sättning och ett kompilat av Mackabéerböckerna, Historia Scholastica och Historia Apo-
crypha ). 
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här avhandlingen är inte avsedd att bidra till denna diskussion. I den senaste, 
och mest genomarbetade, analysen av Alexanders saga och dess besläktade 
texter föreslår Würth (1998:256) beteckningen antiksagor i stället för 
Schiers pseudo-historiska översättningsverk, och jag använder här Würths 
beteckning. 

Som det framgick i 1.3.1, var den fornvästnordiska översättningen av 
Alexandreis inte unik i ett europeiskt perspektiv, utan ingår som en del av en 
vidare europeisk fascination för Alexandermotivet och en uppskattning av 
just denna Alexandertext. Att man valde att översätta just Alexandreis och 
inte någon av de andra Alexandertexterna har diskuterats, och det kan till 
stor del vara så enkelt att den såsom skoltext hade en större spridning (Würth 
1998:248). Damsgaard Olsen (1965:101 f.) påpekar även att en stor del av de 
latinska texter som översattes till fornvästnordiska hörde just till den centrala 
skollitteraturen, exempelvis Dares Phrygius De excidio Troiae, Lucanus 
Pharsalia, Pamphilus, Disticha Catonis och inte minst Alexandreis. Att valet 
föll på skoltexter kan även ha främjats av att översättningsarbetet var väl för-
berett efter genomgång i skolorna. Det kan dock finnas många olika intres-
sen bakom översättningen av en viss text. I den här avhandlingen försöker 
jag inte besvara frågan varför man översatte Alexandreis, men jag berör den i 
slutdiskussionen i kapitel 8, där jag diskuterar hur översättningen är avpass-
ad för olika mottagare. 

1.3.4 Måltextens handskrifter och utgåvor 
Handskrifterna till Alexanders saga har beskrivits av Jónsson (1925), Helga-
son (1966), Würth (1998:101 f.), Leeuw van Weenen (2009b:6–9) och den 
mest utförliga stemmatologiska analysen finns i Helgason. De är alla ense 
om att ett stemma över de äldsta bevarade handskrifterna som i Figur 1. 

A1–3 och B1–3 representerar bevarade manuskript medan *A och *B är för-
lorade led. *B representerar en förkortad version i förhållande till *A, men 
har inte bearbetats direkt från *A eller någon av dess avskrifter. Båda går 
tillbaka på en förlaga *x som dock Helgason (1966:XXV) menar innehåller 
fel som antyder att detta inte varit översättarens manuskript. Mellan *x och 
översättarens manuskript måste det alltså ha funnits minst ett led. Alla senare 
manuskript går tillbaka på dessa handskrifter. 

Av A-handskrifterna är AM 519a 4to (A1) den enda praktiskt taget full-
ständiga texten, men den innehåller en större lakun som omfattar två blad.26 
saga. Handskriften har tidigare på paleografiska grunder ansetts ha kommit   

 
                          
26 De blad som är försvunna skulle ha varit blad 19 och 20 av 39 blad i den fullständiga hand-
skriften. Nu innehåller handskriften alltså 37 blad, och lakunen finns mellan nuvarande blad 
18 och 19 (Helgason 1966:VI). Lakunen drabbar första halvan av kapitel fem och motsvaras 
av s. 75.1–80.13 i Jónsson (1925). 
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                                             *x 
*A *B 

A1: AM 519a 4to 
A2: AM 655, 4to xxix 
A3: The first fragment i  
       Stockh. Papp. fol. 1 

B1: AM 226 fol. 
B2: Stockh. Perg. 4to nr 24 
B3: The third fragment i  
      Stockh. Papp. fol. 1 

Figur 1. Stemma för de viktigaste handskrifterna till Alexanders saga 
efter Helgason (1966:XXV) 

till omkring 1300, men Helgason (1966:XI) menar att det dels utifrån en jäm-
förelse med andra daterade handskrifter, dels utifrån återgivningen av olika 
fonologiska drag är troligt att den inte är yngre än ca 1280. Würth (1998: 
101) ifrågasätter inte denna datering, och jag har inte anledning att här gran-
ska och utvärdera dateringen. AM 655 4to XXIX (A2) är ett fragment om fyra 
blad som anses ungefär samtida med AM 519a. Handskriften Stockh. Papp. 
fol. 1 (A3) innehåller en del som Helgason (1966:XXV) kallar The first frag-
ment som återger Alexanders saga fram till och med halva kapitel fem.27 
Relationen mellan A3 och A2 går inte att specificera eftersom de båda utgör 
fragment från olika delar av sagan. AM 519a (A1) innehåller varianter som 
The first fragment (A3) inte har, samtidigt som A3 är överens med B-manu-
skripten på dessa ställen. Detta visar att A3 inte kan vara en avskrift av AM 
519a (Helgason 1966:XXVI). 

Den förkortade redaktionen AM 226 fol. (B1) saknar inga blad. För att 
fylla lakunen i AM 519a (A1) har sena avskrivare och utgivare nyttjat AM 
226 fol. eller avskrifter av denna. AM 226 fol. anses dock stå längre från B 
än Stockh. Perg. 4to nr 24 (B2) genom att den innehåller vissa redaktionella 
bearbetningar och även korrumperade namnformer (Helgason 1966:XIV). 
The third fragment i Stockh. Papp. fol. 1 (B3) har ännu så länge en oklar 
relation till de båda andra B-manuskripten (Helgason 1966:XXV). 

Både den längre och den förkortade versionen finns i flera senare av-
skrifter som inte påverkar bilden av släktskapen mellan dessa äldsta hand-
skrifter (Helgason 1966:XXIII f., Würth 1998:101–103). 

AM 519a (A1) har använts som grundtext för utgåvorna, men den måste 
kompletteras av övriga handskrifter. Dels måste den stora lakunen i kapitel 5 
fyllas, dels innehåller övriga handskrifter, enligt Helgason (1966:XXV f.), 
varianter som ibland står närmare den latinska förlagan än AM 519a. I över-
sättningsanalyserna undviker jag att analysera de avsnitt där vi bara har den 
förkortade versionen kvar, och generellt tar jag hänsyn till varianter i den 
förkortade versionen utifrån Jónsson (1925). 

                          
27 Stockh. Papp. fol. 1 är ett kompilat som bygger på olika källor, bland annat tre utdrag ur 
Alexanders saga. Det är dessa tre utdrag som Helgason benämner fragment även om de rent 
fysiskt inte utgör fragment, utan är infogade i en sammanhängande text, och snarare är avsnitt. 
Men de bygger på vad som skulle kunna vara tre fragment från olika handskriftsfamiljer. 
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Alla de bevarade manuskripten anses isländska (Würth 1998:101 f.). All-
mänt antas dock texten först ha översatts för det norska hovets räkning efter 
vad som uppges i kommentarer i B-manuskripten (jfr not 22). Helgason 
(1966:X f.) anser, utifrån en analys av språkliga drag, att förlagorna till AM 
519a har varit norska, men Leeuw van Weenen (2009b:8) menar att ingen-
ting är säkert om textens historia före 1594 då AM 519a uppges vara i en 
viss Jacob Pedersønns ägo i Bergen. Diskussionen om översättningens is-
ländska eller norska ursprung lämnas åt sidan här, men i slutdiskussionen i 
kapitel 8 tar jag upp frågan om vem texten är anpassad för, och då aktu-
aliseras denna fråga i viss mån. 

Inga spår finns av fler versioner av texten, exempelvis någon ännu mer 
källtexttrogen version. Det innebär inte att det inte kan ha existerat fler ver-
sioner, men det saknas alltså konkreta underlag för att diskutera detta. 

I denna undersökning används utgåvan i Jónsson (1925). Helgason (1966: 
XXIII, inklusive not 2) har påpekat att den kritiska apparaten i Jónsson (1925) 
inte alls är komplett och att den inte ger en fullständig eller korrekt bild av 
ordalydelsen i de bevarade manuskripten. Varianter i Stockh. Perg. 4to 24 
återges bara i sagans inledning, i den större lakunen och i brevet till Ari-
stoteles. Jónsson gör själv inte editionsprinciperna explicita i förordet till sin 
utgåva utom ifråga om emendationer: 

Håndskriftet er i udg. nöjagtig gengivet med kursiverede opløsninger, og der er 
i noterne gjort rede for, hvor udgaven afviger fra det, dels ved rettelse, dels ved 
optagelse af udeladte ord, der findes i de andre håndskrifter og som har noget 
tilsvarende i den latinske original, og derfor må have hørt til originalen. (Jóns-
son 1925:VII) 

Helgason (1966:XXIII, not 2) redovisar ett antal felläsningar i utgåvan, och 
avsnitten har också korrekturlästs mot den normaliserade utgåvan i Leeuw 
van Weenen (2009a). 

1.4 Tidigare forskning 
Översättningar har länge betraktats som osjälvständiga texter av mindre 
värde än inhemska originaltexter, och denna uppfattning har tidigare även 
varit spridd inom forskningen om fornvästnordisk text.28 Uppfattningen är 
dock knappast gängse längre, och sällan ser man numera en kvalitativ värd-
ering av översättningarna i förhållande till deras förlagor och till den övriga, 
inhemska textkulturen. Omvärderingen av översättningslitteraturen speglar 
ett ökande intresse för att betrakta den kulturella utvecklingen i ett inter-
nationellt perspektiv snarare än utifrån ett snävare nationellt begränsat syn-

                          
28 En nedvärderande syn på översättningslitteraturen i tidigare forskning är omvittnad av ex-
empelvis Kretschmer (1982:31), Kalinke (1985:316), Driscoll (2005:196 f.) och Glauser 
(2005:372). 
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sätt.29 Den översättningsvetenskap – translation studies – som växt fram 
sedan 1970-talet och som sedan dess etablerat sig med olika slags forsk-
ningscentra och tidskrifter har framhållit översättningarnas betydelse både 
inom olika kulturer och i det interkulturella utbytet av texter, genrer och 
idéer. Inom denna forskning har man fördjupat förståelsen för fenomenet 
översättning, som exempelvis de särskilda förutsättningar som finns i pro-
duktionen av översättningar och de specifika drag översättningar har i för-
hållande till originallitteratur, och man har utforskat översättningars roll i 
historiska och kulturella förändringsprocesser.30 

Den här avhandlingen har sin vetenskapliga hemvist både inom översätt-
ningsvetenskapen och inom forskningen om medeltida översättningar. Att 
jag skiljer på dem beror på att de, enligt min uppfattning, i hög grad utgör 
åtskilda vetenskapliga områden. Ett underordnat syfte med den här avhand-
lingen är rentav att bidra till att förena dessa båda forskningstraditioner. Jag 
benämner den medeltidsinriktade forskning som forskning om medeltida 
översättningar snarare än medeltida översättning, vilket jag återkommer till i 
1.4.1. Där diskuterar jag åtskillnaden mellan översättningsvetenskapen och 
forskningen om medeltida översättningar, och jag beskriver varifrån jag 
hämtar mina teoretiska utgångspunkter. I 1.4.2 visar jag vilken forskning om 
fornvästnordisk översättning i allmänhet som jag förhåller mig till, och 
slutligen redovisar jag, i 1.4.3, iakttagelser i den tidigare forskningen om 
Alexanders saga som blir centrala utångspunkter för undersökningarna. 

1.4.1 Om forskningen om medeltida översättningar och 
översättningsvetenskapen 
Forskningen om medeltida översättningar är ett internationellt forsknings-
område, men det saknar integrerande institutioner och har snarare haft sin 
vetenskapliga hemvist inom en rad olika vetenskapliga discipliner, som litte-
raturvetenskap, historia, filologi och andra ämnen med medeltidsinriktning. 
Den medeltidsinriktade översättningsforskningen har därför en splittrad his-
toria, utspridd i olika ämnen och på olika språk, och mängden forskning är 
synnerligen svår att överblicka.31 Under senare delen av 1980-talet föränd-

                          
29 Ett uttryck för denna internationella inriktning inom den fornvästnordiska forskningen är 
nätverket Reykholt och den europeiska skriftkulturen (http://www.snorrastofa.is/default.asp? 
sid_id=8902&tId=1&Tre_Rod=001|005|004|&qsr) som har hållit fem symposier under åren 
2002–2006 med hittills fyra utgivna, tillhörande konferensvolymer (Óskarsdóttir & Guð-
mundsdóttir 2003, Þorlauksson 2005, Mundal 2006, Johansson 2007). 
30 Översättningsvetenskapens utveckling behandlas i åtskilliga verk, exempelvis Baker (1993, 
2001b), Gentzler (2001) och, för den svenska forskningen, Englund Dimitrova (2007). 
31 Någon bibliografi om medeltida översättning känner jag inte till, men en illustration av hur 
omfattande forskningen är om översättning i äldre tid ger en kommenterad bibliografi med tit-
eln ”Recent studies in English translation, c. 1520–c. 1590” (Cummings 2004). Den omfattar 
hela 42 sidor trots att den inskränker sig till forskning yngre än 1980 och till vad som förstås 
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rades förutsättningar för forskningsområdet genom inrättandet av den inter-
nationella konferensserien Cardiff Conference on the Theory and Practice of 
Medieval Translation (1987–), som har haft Roger Ellis som drivande kraft 
och som hade sin senaste sammankomst 2007 i Lausanne i Schweiz.32 Gen-
om åren har den samlat forskare från hela världen som ägnat sig åt främst 
västeuropeiskt medeltida översättningsmaterial.33 Denna konferensserie har, 
tillsammans med andra mer sporadiska konferenser, skapat en kontaktyta för 
forskning som annars i hög grad hade varit isolerad inom respektive språk-
område och ämnesfält.34 I avsaknad av en ämnesorienterad tidskrift eller 
någon institutionell organisation kan man säga att ämnet till stor del har 
skapats och lever genom denna samt några andra konferenser. Inte minst har 
konferensvolymernas förord fungerat som teoretiska bearbetningar av den 
bedrivna forskningen genom att ringa in gemensamma frågor hos konferens-
bidragen och även kommentera dem utifrån ett teoretiskt perspektiv.35 Det 
som annars karaktäriserar den forskning som intresserar sig för medeltida 
översättning är att den är inriktad på enskilda texter eller översättare snarare 
än fenomenet översättning i sig. Forskningen om medeltida översättningar 
kan alltså beskrivas som en materialdefinierad ämnesinriktning inom olika 
vetenskapliga discipliner. I en recension av de första fyra Cardiff-konferens-
ernas volymer noterar Pym (2007) med en målande karaktäristik att de breda 
teoretiska ansatserna i stort sett saknas, medan kunskapen byggs nedifrån, 
genom en fördjupad kunskap om enskilda texter: ”The medievalists are buil-
ding their castles stone by verified stone, from the ground up” (2007). Det är 
mot bakgrund av denna materialorientering jag väljer att tala om den medel-
tidsinriktade forskningen som en forskning om medeltida översättningar 
snarare än om medeltida översättning. 

                                                                                                                             
som översättning ”in the narrow sense, only exceptionally including issues of influence, loose 
imitation or adaptation” (Cummings 2004:274). 
32 I och med den femte konferensen i Göttingen 1996 (med konferensvolymen Ellis m.fl. 
1998) bytte konferensen namn till International Conference on the Theory and Practice of 
Translation in the Middle Ages enligt volymens smutssida, även om Ellis (1998:1) i förordet 
kallar konferensen för Fifth Cardiff Conference. 
33 Konferenserna har följts av konferensvolymer som har givits ut i en serie med namnet The 
Medieval Translator (TMT). Det har dock skett en sammanblandning av konferensernas ord-
ningstal, på grund av att den första konferensens bidrag gavs ut i två separata volymer (TMT 
1 och 2) och att skriftseriens ordningsnummer därför inte kom att svara mot konferensernas 
nummer. För den första konferensen utgavs Ellis (1989) (TMT1) och Ellis (1991a) (TMT2), 
för den andra Ellis (1991b) (TMT3), för den tredje Ellis & Evans (1994) (TMT4), för den 
fjärde Ellis & Tixier (1995) (TMT5), för den femte Ellis m.fl. (1998) (TMT6), för den sjätte 
(enligt förordet: den sjunde) Voaden m.fl. (2003) (TMT 8), för den sjunde (enligt förordet den 
åttonde) Jenkins & Bertrand (2007). 
34 Jeanette Beer har sedan 1980-talet haft en sektion om medeltida översättning på Inter-
national Congress of Medieval Studies i Kalamazoo, Michigan, från vilken tre volymer med 
ett urval av artiklar har publicerats: Beer (1989), Beer & Lloyd-Jones (1995) och Beer (1997). 
I Köpenhamn 2002 hölls en fristående konferens vars bidrag publicerades i Andersen (2004). 
35 Framför allt Evans (1994) och Ellis ämnesreflekterande analyser i förorden till volymerna, 
framför allt i TMT 1, 2, 4 och 5. 
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Översättningsvetenskapen växte fram ur en situation liknande den som 
forskningen om medeltida översättningar har befunnit sig i. Under 1950- och 
60-talen bedrevs forskning om översättning främst inom ramen för lingvi-
stik, exempelvis språktypologi och kontrastiv lingvistik, samt inom en litte-
ratur- och språkhistorisk ram, där en bedömning utifrån estetiska ideal var en 
väsentlig del. Den nya översättningsvetenskapen orienterade sig bort från de 
tidigare forskningstraditionerna och inriktade sig i stället på en måltextorien-
terad, estetiskt värdeneutral och ofta kulturellt, historiskt och samhälleligt 
orienterad forskning med en självmedveten och självreflekterande hållning. 

[A]s a phenomenon which pervades almost every aspect of our lives and 
shapes our understanding of the world, the study of translation can hardly be 
relegated to the periphery of other disciplines and sub-disciplines (Baker 
1993:234). 

Även om en stor del av översättningsvetenskapen har historiska intressen – 
den har också kallats historical-descriptive translation studies – ägnade sig 
dock 1970-, 80- och 90-talens översättningsvetenskapliga forskning endast i 
ringa omfattning åt äldrehistoriska perioder som medeltiden. Angående den 
historiska sektionen i Routledge Encyclopedia of Translation Studies skriver 
Mona Baker i sitt förord: 

The rationale for including a historical section [...] was to stimulate interest in 
what I then felt was a seriously neglected area of translation studies. (Baker 
2001a:XIV; första upplagan 1998) 

Så vitt jag kan se är Tymoczko (1986) det enda exemplet på en undersökning 
av medeltidens översättningskultur inom översättningsvetenskapen före 
1990-talet, och hon undersöker översättningens betydelse för riddarroman-
genrens genombrott i 1100-talets franska litteratur. Därefter är det, så vitt jag 
vet, först Hans Vermeer (1996) och Anthony Pym (1995, 1998a, 1998b, 
2000) bland icke-medievisterna som ägnat sig åt medeltidsmaterial.36 

Under samma tid var intresset för översättningsvetenskapen lågt från de 
forskare som ägnade sig åt medeltida översättningar. Det framkommer inte 
minst i Ruth Evans beskrivning av the state of the art i forskningen om 
medeltida översättningar från 1994: 

Although Translation Studies is now a growing field, the medieval period is 
often ignored or downplayed when the genealogy of Translation Studies is 
established. [utelämnad not] Conversely, medievalists often show a lack of 
interest in situating their work within the wider disciplinary, and interdiscip-

                          
36 Här bortser jag från de historiska avsnitten i Baker (2001a; första upplagan 1998) som är av 
mer översiktlig karaktär. Theo Hermans och Susan Bassnet-Maguire – som båda är fram-
stående forskare inom översättningsvetenskapen – deltog dock i publiceringen av konferens-
volymen till den andra Cardiff-konferensen (Ellis 1991b). 
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linary, field of translation, with the result that it goes largely unnoticed by non-
medievalists. (Evans 1994:23)37 

Trots denna uppdelning utvecklade sig forskningen om medeltida översätt-
ningar under 1970-talet delvis längs ett spår parallellt med den övriga över-
sättningsvetenskapen. Exempelvis har Louis G. Kellys The true interpreter 
(1979) teoretiska ansatser gemensamma med den samtidigt framväxande 
tyska funktionella skolan (Reiss 1971, Reiss & Vermeer 1984, Holz-Mänt-
täri 1984, Nord 1997 etc.). Inom forskningen om fornvästnordisk översätt-
ning intog också flera forskare (Barnes 1974, Clover 1974, Kalinke 1977) 
positioner som var helt i linje med synsätten inom översättningsvetenskapen, 
framför allt i fråga om att rikta intresset mot måltexten och målkulturanpass-
ningen utan att ställa upp källtexten som ett kvalificerande jämförelseobjekt. 

Men medan man inom översättningsvetenskapen utvecklade gemen-
samma plattformar för forskningen i form av teoretiska modeller och analys-
begrepp i en växelverkan mellan teori och empiri, har forskningen om 
medeltida översättningar i stor utsträckning hållit sig kvar vid en empirisk 
och historiskt specifik nivå, där kunskapen fördjupas om den historiskt unika 
texten eller gruppen av texter men sällan koordineras med annan forskning 
på en generaliserad nivå om översättning som fenomen. Detta trots att mot-
satsen antyds av den ständigt återkommande formuleringen i titlar på kon-
ferenser och konferensvolymer – the theory and practice of medieval trans-
lation. Orsaken till att man koncentrerat sig på praktiken och den enskilda 
översättningen är förmodligen delvis den att de medeltida materialens inne-
boende källkritiska problem förskjuter forskningsintresset mot att lösa frågor 
som rör det enskilda verket: ofta vet vi inte när, var och av vem en översätt-
ning är utförd; nästan aldrig har vi en bevarad måltext utan i stället en sen 
avskrift av den ursprungliga måltexten; inte sällan saknar vi källtext – eller 
vi vet åtminstone inte vilken handskrift av källtexten som översättaren hade; 
i vissa fall vet vi inte ens vilken av två motsvarande texter som är källtext 
och vilken som är måltext. De många olösta frågorna kring källmaterialet i 
sig gör att mer generellt inriktade frågeställningar hamnar i bakgrunden. 
Men det torde också ha en förklaring i att de medeltidsforskare som ägnar 
sig åt översättningar har skolats inom en vetenskaplig disciplin där översätt-
ningsmaterialet varit ett materialval bland flera möjliga och intresset för mer 
allmänna frågeställningar om översättning därför har varit sekundärt.38 Jag 
menar dock att forskningen om medeltida översättningar har mycket att 
hämta från översättningsvetenskapen i form av teoretiska modeller och in-
sikter om och iakttagelser av översättning som fenomen, samtidigt som det 

                          
37 Senare har flera medeltidsinriktade forskare artikulerat värdet av att utnyttja översättnings-
vetenskapliga perspkektiv, exempelvis Stanton (1997), Hosington (2007), Glauser & Johans-
son (2006). 
38 Chesterman (2000) menar också att denna disciplinära splittring även har präglat översätt-
ningsvetenskapen under dess framväxt. 
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medeltida materialet erbjuder problem som utmanar den mer modernt inrikt-
ade forskningen inom översättningsvetenskapen och som kan bidra till att ut-
veckla denna. 

Teoridelen i den återkommande theory and practice-formeln motsvaras 
vanligen av en teorihistorisk inriktning som analyserar och presenterar den 
teoretiska diskussionen om översättning från antiken och framåt (Jacobsen 
1958, Kloepper 1967, Steiner 1975, Rener 1989; jfr Pym 1998a:9 f.). Men 
betydelsen av explicita historiska teorier för översättarnas verksamhet och 
föreställningar om översättning kan ifrågasättas, så som det ironiskt uttrycks 
av Kelly (1979:219): ”Had translation depended for its survival on theory, it 
would have died out long before Cicero.” Dessutom har det visat sig att 
översättarnas utfästelser om sin egen översättningspraktik och vad de sedan i 
själva verket gör kan skilja sig drastiskt. Pratt (1989, 1991) visar i polemik 
med Lofmark (1981) att de fornhögtyska översättarna av hövisk litteratur 
kunde vara nog så fria i återgivningen, trots utfästelser om motsatsen i sina 
förord. Översättarnas förord, där  bland annat översättningsprinciper disku-
teras, kan rentav ses som en egen genre med sin särskilda, konventionali-
serade retorik (Timofeeva 2006:138–140). Ett annat exempel ger Einersen 
(2004) utifrån Chaucer i Troilys and Criseyd, där Chaucer med emfas hävdar 
att han enbart återger sin förlaga: ”do not blame me, if any word is im-
perfect, / for as my author said so say I” (citerad efter Einersen 2004:45). I 
själva verket återger Chaucer en helt annan förlaga än den källtext han 
uppger – den han uppger har förmodligen aldrig funnits – och han återger 
den verkliga förlagan dessutom fritt och med stora inslag av egen diktning. 
Vi kan alltså inte ta utfästelser från översättare för givna, men de kan där-
emot visa på vilka mer eller mindre underförstådda föreställningar om över-
sättning som översättaren förhåller sig till. I exemplet Troilus and Criseyd 
försvarar sig Chaucer mot förväntade invändningar från läsarna, och han 
tycks oroa sig för att publiken ska hålla honom ansvarig för texten, dvs. upp-
fatta honom som en självständig textproducent och inte som en förmedlare 
av en källtext. Jag återkommer till detta och andra exempel i kapitel 7, där 
just översättarens metatext i Alexanders saga kommer att analyseras. 

En teoretiskt baserad diskussion om medeltida översättning som fenomen 
finns dock i Kelly (1979), Rener (1989), Copeland (1991) och Vermeer 
(1996), men enligt min uppfattning är det bara Copeland (1991) av de tre 
som fungerat som en samlande kraft för forskningen om medeltida över-
sättningar.39 Copeland (1991) fördjupar framför allt förståelsen av fri över-
sättning genom att diskutera hur översättning används och omdefinieras in-

                          
39 Copeland presenterade en delanalys ur Copeland (1991) på den första Cardiff-konferensen 
(Copeland 1989), och Copeland (1991) ägnas en lång recension i inledning till konferens-
volymen för den femte Cardiff-konferensen (Evans 1994). I TMT-volymerna citeras hon åter-
kommande. Inom forskning om fornvästnordiska översättnigar har Battista (2004) anknutit till 
henne. Hennes analyser har också uppmärksammats av forskare som snarare tillhör översätt-
ningsvetenskapen (Robinson 1997, kap. 2, Pym 2007). 
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om olika akademiska praktiker från den romerska antiken och under medel-
tiden. Den teoretiska underbyggnaden i föreliggande avhandling utgår i hög 
grad från Copeland (1991), och jag återkommer till detta i 1.5.2. 

Inom forskningen om nordiska, medeltida översättningar har ett översätt-
ningsvetenskapligt perspektiv vunnit ett insteg på senare år, och jag uppfattar 
att den, i jämförelse med forskningen om översättningar från andra språk-
områden, ligger relativt långt framme i detta avseende. Würth (1998) aktu-
aliserar den tyska funktionella skolans översättningsbegrepp i analysen av 
Alexanders saga och de andra antiksagorna; Jón Karl Helgason (1999) stud-
erar modern omskrivning av medeltida text utifrån översättningsvetenskap-
liga perspektiv; Wollin (2001a) anknyter i en analys av nordisk, medeltida 
bibelöversättning till olika översättningsvetenskapliga inriktningar; Glauser 
(2005) lyfter i en översikt över riddarsagaforskningen fram rewriting som ett 
fruktbart begrepp – vilket jag uppfattar som hämtat från översättnings-
vetenskapen – och ett forskningsprojekt om riddarasögur, fornaldarsögur 
och folkspråkig literacy formulerat i Glauser & Johansson (2006) har delvis 
översättningsvetenskapliga utgångspunkter. De anförda studierna innehåller 
en teoretisk medvetenhet om översättning som ett särskilt fenomen, men i de 
flesta fall spelar det översättningsvetenskapliga perspektivet en relativt 
undanskymd roll. 

Den här avhandlingen följer traditionen inom forskningen om medeltida 
översättningar att utforska ett enskilt verk, och det motiveras också av den 
källsituation som det fornvästnordiska materialet erbjuder (se 1.3). Samtidigt 
är intresset riktat mot vidare frågor om översättning under medeltiden och 
materialet har valts utifrån detta forskningsintresse. Därmed blir avhand-
lingen inte bara en avhandling om en medeltida översättning utan också en 
avhandling om medeltida översättning. Förhoppningsvis kan den bidra till 
att integrera forskningen om medeltida översättningar med översättnings-
vetenskapen. 

1.4.2 Tidigare forskning om översättning i det medeltida 
Västnorden 
Liksom den internationella forskningen om medeltida översättningar har 
forskningen om fornvästnordiska översättningar huvudsakligen varit inriktad 
på att fördjupa kunskapen om enskilda texter eller grupper av besläktade 
texter snarare än att utforska generella frågor om översättning under medel-
tiden. Den fornvästnordiska översättningslitteraturen är omfattande, och det 
finns en svåröverskådlig mängd forskning inom olika vetenskapliga discip-
liner om de enskilda texterna. Jag avser inte att försöka att ge en fullständig 
bild av den forskningen här. I stället ska jag belysa den forskning som angår 
översättning som en textskapande praktik på en mer generell nivå, och 
hänvisar till artiklar om respektive text i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk 
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medeltid och till Kalinke (1985), Barnes (1989) Würth (1998) och olika 
bidrag i McTurk (2005) för bredare översikter över forskning om olika delar 
av den fornvästnordiska översättningslitteraturen. 

Diskussionen om översättning som textskapande praktik i Västnorden är 
alltså inte stor, utan utgör oftare en perifer fråga i undersökningar med annan 
huvudsaklig inriktning. Andra textskapande praktiker har intresserat forsk-
ningen mer. Ett exempel är hur man i en nästan oöverskådlig mängd forsk-
ning har diskuterat muntlighetens och skriftlighetens betydelse för den forn-
västnordiska originallitteraturen (jfr Clover 1985:239 f., Sigurðsson 2005). 
Ett annat exempel är forskningen om textproduktionen i handskriftskulturen 
som har kommit att bli ett stort forskningsämne i och med nyfilologin efter 
Cerquiglini (1989) och Nicols (1990).40 Översättning tycks dock vara ett 
växande ämne inom den fornvästnordiska forskningen. Under de senaste 
åren har en serie av symposier om olika delar av översättningslitteraturen 
hållits på universitetet i Oslo, och ett antal forskningsprojekt i form av 
doktorsavhandlingar har påbörjats under 2000-talet med inriktning på forn-
västnordisk översättning.41 Men även om diskussionen om översättnings-
praktier inte är så stor, har det det dock förekommit ett antal huvudfåror i 
diskussionen om översättningar som är relevanta att förhålla sig till i denna 
undersökning. 

För det första har en stilistiskt inriktad diskussion förts i ett kontrastivt 
perspektiv mellan översättningslitteraturen och den inhemska originallittera-
turen, och denna diskussion kan beskrivas som den mest omfattande av dem 
som rör översättningar.42 Olika stilar och deras karaktäristiska egenskaper 
har identifierats, och med hjälp av stilbegreppet har influens från olika käll-
kulturer diskuterats liksom hur olika stilistiska novationer har spridits inom 
den fornvästnordiska textkulturen. För den här avhandlingens inriktning 
spelar denna diskussion inte någon nämnvärd roll. 

För det andra finns en kontextuellt inriktad diskussion om de historiska 
och politiska förutsättningarna för hur översättning uppfattades.43 Denna 
forskning utgör inte någon utgångspunkt för avhandlingen, men jag får an-
ledning att återkomma till den i mitt slutkapitel, där jag avser att vidga dis-
kussionen kring resultaten från undersökningen av översättningspraktiken. 
                          
40 I nordisk forskning har detta perspektiv fått ett relativt stort genomslag Andersson (1993), 
Carlquist (1996, 1997, 2007), Lindell (2000), Johansson (1997, 2005), Þorgeirsson (2000). 
Det nya i nyfilologin har dock varit omstritt, särskilt de mer poststrukturalistiskt färgade in-
slagen i Cerquiglini (1989) om medeltidens textuppfattning, jfr debatten i Busby (1993). 
41 Symposieserien har belyst Barlaams ok Josaphats saga (2005), Strengleikar (2006), 
Þiðreks saga (2007) och Riddarasögur (2008). 
42 Centrala inlägg i diskussionen finns hos Nygaard (1896, 1905), Halvorsen (1959, 1966), 
Widding & Bekker Nielsen (1960), Widding (1965), Kristjánsson (1981); jfr översikt i 
Kvaran (2002:528) samt den utförliga diskussionen om stilbegreppet i språkvetenskaplig 
forskning och om stil i den fornvästnordiska litteraturen i Hauksson & Óskarsson (1994:5–
337). 
43 Exempelvis i Halvorsen (1974), Almazan (1988), Rasmussen (2004, 2009) och Pettersson 
(2009a). 
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För det tredje diskuteras i mycket av den översättningsinriktade forsk-
ningen hur syftet med en viss översättning kan tolkas utifrån iakttagelser av 
hur måltexten avviker från källtexten. Man har bland annat utnyttjat be-
greppsparet delectare ’roa’ respektive prodesse ’gagna’ för att tolka över-
sättningsstrategierna (Barnes 1989, Würth 1998; jfr Glauser 2005:379 f.). 
Annars utgör publik- och målkulturanpassning centrala intressen i tolkning-
en av översättningarnas syfte.44 Här försöker jag inte bestämma vilka syften 
som legat bakom översättningen av Alexandreis, men i slutdiskussionen av-
ser jag att öppna för en diskussion om detta utifrån undersökningsresultaten. 

Slutligen finns, för det fjärde, en diskussion om hur man kan förstå och 
definiera den verksamhet som producerat översättningen. Denna diskussion 
berör dels hur översättarens roll ska förstås i förhållande till andra textskap-
ande roller, dels hur den textskapande praktiken kan tolkas utifrån olika sam-
tida föreställningar och begrepp. Dessa båda frågor berör avhandlingens 
kärna. I diskussionen om översättarens textskapande roll kan man, menar 
jag, urskilja två sätt att se på detta i forskningen. Det första synsättet är syn-
tetiserande och ser textproducenten bakom en medeltida översättning som en 
sammansmältning av olika textskapande roller och funktioner, så att över-
sättning är kombinerat med exempelvis nyförfattande, kommentering och 
redigering i en oupplöslig enhet.45 Det andra synsättet är analytiskt och ser 
översättaren som en rörlig identitet, dvs. att översättaren kan växla mellan 
olika roller i textproduktionen och även inta mellanpositioner mellan olika 
typer av textskapande roller.46 De båda synsätten är snarare uttryck för olika 
intressen och perspektiv på materialet än någon motsättning i sak, men här är 
det andra synsättet vägledande. Jag betraktar alltså översättaren som en flex-
ibel roll som kan inta olika positioner mellan olika roller och även växla roll 
mellan olika typer av avsnitt. Jag återkommer till roll-begreppet i 1.5.2. 

Samtida föreställningar och begrepp har använts för att beskriva den text-
skapande praktiken hos medeltidens översättare. Kalinke (1981:75, 96) före-
slår att översättningen i riddarasögur delvis kan beskrivas som en sekulär 
exeges ’uttolkning’. Wollin (2009) skiljer mellan det han kallar en birgittinsk 
linje i översättning, som motsvarar en källtextnära översättning av modernt 
snitt, och en dominikansk linje som i stället karaktäriseras av en mindre 
källtextbunden uttydning. Haastrup (2002a, 2002b) tolkar den medeltida fria 
översättningen som en förlängning av latinskolans parafrastiska tekniker 

                          
44 Exempelvis i Barnes (1974), Clover (1974), Kalinke (1977, 1981), Würth (1998). 
45 Så exempelvis i Burnley (1989:52), Johansson (1998:129) och Marx (1991:266 f.) som pek-
ar på att rollerna rent praktiskt sammanföll: ”authors, translators and scribes were frequently 
one and the same”.  
46 Så exempelvis i Ellis (1982:24, 1995:4), Pratt (1991) och Würth (1998:10). Ellis (1995:4 
samt not 15) ser också de fyra textskapande rollerna hos Bonaventura (jfr not 3) som ett slags 
modellroller som översättaren kan inta, där scriptor ’skrivaren’ motsvarar en starkt källtext-
trogen översättning medan auctor ’författaren’ svarar mot en översättare som är självständig 
gentemot källtexten. (Se även Würth (2007). Jfr not 65.) 
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som användes vid både intralingval och interlingval textbearbetning.47 De 
föreslagna begreppen exeges, uttydning eller parafras beskriver olika text-
skapande strategier, vilket understryker att fria översättningar inte enbart kan 
tolkas med begrepp som endast beskriver skillnader och likheter mellan käll-
text och måltext. Det krävs en begreppslig nivå som fångar översättarens 
syften. De föreslagna begreppen är dock mindre lämpade för föreliggande 
undersökning. Exeges och parafras utgör isolerade deskriptiva begrepp, och 
uppdelningen mellan en dominikansk och birgittinsk linje vilar i första hand 
på en åtskillnad mellan källtexttrogen översättning och icke källtexttrogen 
översättning. Det Copeland (1991) tillhandahåller är just en modell som kan 
belysa olika diskursiva strategier även inom fri översättning, vilket jag alltså 
återkommer till i 1.5.2. 

I fråga om forskningen om översättning i det medeltida Västnorden har 
avhandlingen sina viktigaste beröringspunkter med den forskning som har 
diskuterat olika textskapande roller respektive olika diskursiva strategier vid 
översättning. Avhandlingen kan ses som ett bidrag till diskussionen om dem. 
Översättarens roll är ett centralt begrepp i avhandlingens teoretiska modell 
som presenteras i 1.5, och rollerna tolkas där utifrån olika diskursiva strate-
gier. 

1.4.3 Tidigare forskning om Alexanders saga 
Alexanders saga har diskuterats och undersökts av olika forskare med olika 
utgångspunkter. Dels har texten utnyttjats i stilistiska undersökningar i jäm-
förelse med andra texter (Rokkjær 1963, Hallberg 1977, 1982, Bjarnardóttir 
1985, Wolf 1988), dels har dess litterära samband med och påverkan på 
andra texter diskuterats (Pálsson 1962, Lönnroth 1970, Louis-Jenssen 1981: 
XLVII–XLIX, Würth 1998:180–182, Ashurst 2000b). Sagan har också använts 
för diskussion av enskilda frågor som medeltidens kosmologi (Ashurst 
2000a), och olika teman som rör Alexandergestalten i Alexanders saga 
diskuteras i Ashurst (under utg.). Texten, dess handskrifter och deras historia 
har kommenterats i de olika utgåvorna av Unger (1848), Jónsson (1925) och 
Helgason (1966) och även i sammanfattad form i artiklar i Holm-Olsen 
(1956), Sveinsson (1972) och Wolf (1993). Würth (1996a, 1998) gör en 
utförlig rekapitulation av den tidigare forskningen, undersöker återgivningen 
på olika sätt och sätter in texten i ett nordiskt och kontinentalt sammanhang. 
Ashurst (1997) och Pettersson (2009b) diskuterar textens mottagare utifrån 
analyser av ett tal i kapitel 8 som hålls till Alexander av en skytisk 
ambassadör. 

Den mest omdiskuterade frågan rörande Alexanders saga har gällt över-
sättarens identitet, vilket kommenteras i 1.3.3 ovan, men jag avser inte att 
                          
47 I en lång rad tidigare arbeten har Wollin (1997, 2000, 2001a, 2002a, 2002b m.fl.) – främst 
för fornsvenskans del – argumenterat för att en äldre parafraskultur avlöstes av en ny över-
sättningskultur av modernt snitt i Vadstena kloster. 
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bidra till denna diskussion här. I stället är översättningsmetoden i Alexanders 
saga central, och den har karaktäriserats av flera forskare och även systemat-
iskt undersökts i viss utsträckning. Kommentarerna har ett liknande innehåll: 

Den norske Bearbeider har ikke lagt an paa at levere nogen ordret eller slavisk 
Oversættelse af sin Original, som han behandler temmelig frit, men har meget 
mere stræbt at lempe Stil og Foredrag efter de indenlandske Sagaers Vis, og 
har derved lagt for Dagen stort Mesterskab i Behandlingen af sit Modersmaal. 
(Unger 1848:VI) 

meget hyppig er gengivelsen så godt som ordret, men ved siden deraf har over-
sætteren gengivet meningen, som oftest på en træffende måde på klassisk is-
landsk uden at binde sig til den latinske ordlyd. Overs. har tilfulde forstået den 
latinske original; egenlige misforståelser foreligger ikke. (Jónsson 1925:XVI) 

[Alexanders saga] er mesterlig oversatt. Uten å følge originalen slavisk, men 
med full gjengivelse av dens innhold, her og der med mindre egne tilføyelser, 
har oversetterens gjenskapt verket i et kraftigt og vakkert språk, preget av den 
hjemlige sagastil. (Holm-Olsen 1956:75) 

The translation fluctuates between considerable closeness and a freedom which 
at times almost gives it the character of a new version. (Helgason 1966:XXX) 

[Alexanders saga] and [Gyðinga saga] are not slavish translations and can in 
many instances be termed sense-for-sense renderings rather than word-for-
word translations. (Wolf 1988:382) 

Die Alexander saga ist eine freie Bearbeitung, die die Verse ihrer Vorlage in 
Prosa auflöst. (Würth 1998:107) 

De flesta kommentarerna är ense om att karaktärisera Alexanders saga som 
en fri översättning, men flera antyder också att det dessutom finns en växling 
mellan olika nivåer av källtexttrohet. Würth (1998:112, 457) hävdar att vissa 
avsnitt kan utmärkas av en större källtexttrohet, exempelvis Galterus egna 
kommentarer till handlingen i verket och två tal av central betydelse. Dessa 
iakttagelser av en varierande källtexttrohet är av stort intresse för den här 
avhandlingen, särskilt som liknande iakttagelser av en systematisk växling i 
återgivningen har gjorts i Rómverja saga, där anföringsavsnitten uppfattas 
mer källtextnära återgivna än andra avsnitt (Meissner 1910:162–166, Würth 
1998:26).48 Samma mönster har även iakttagits i Ívens saga (Þorleifsdóttir 
2007) och i postolasögur (Hauksson & Óskarsson 1994:185). Även i Stjórn 
återger översättaren enligt Astås (1987:292, 457) citat från andra författare 
liksom de avsnitt i direkt anföring där den judiske guden talar med en 
avvikande högre grad av källtexttrohet. Det verkar alltså som att översättarna 
har valt översättningsmetod beroende på källtextens karaktär. Iakttagelserna 
  
                          
48 Denna avvikande trohet mot källtextens anföringsavsnitt har man bland annat tolkat som att 
översättarna såg talen som tänkbara retoriska och litterära förebilder (Würth 1998:26, not 76). 
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Figur 2. Återgivningsindex (antal rader i måltexten dividerat med antal 
verser i källtexten multiplicerat med 100) för olika kapitel i Alexanders 
saga, beräknat efter värden i Helgason (1966:XXIX) 

 
av att återgivningen på något sätt växlar mellan olika grader av källtexttrohet 
i olika avsnitt motiverar därmed en kartläggning av återgivningen och dess 
växlingar för att se om det finns en systematik i växlingen. Det skulle i så 
dant fall kunna förstås som en integrerad del av detta sätt att översätta, och 
om samma mönster finns i olika översättningar, skulle det kunna tolkas som 
delade värderingar om hur översättning skulle utföras.49 

Återgivningens växlingar i Alexanders saga har också belysts med en 
kvantitativ metod i Helgason (1966) genom en jämförelse mellan antal vers-
er i förlagan och antal rader i måltexten i varje kapitel. Resultaten pekar på 
en tendens till ökande förkortning, framför allt från kapitel 7 och framåt, ”no 
doubt arising from the translator’s desire to get the work finished” (1966: 
XXX). I Figur 2 har jag framställt värdena i Helgason (1966:XXIX) som index 
där 100 representerar ett lika stort antal rader i översättningen och verser i 
källtexten. Jag kallar detta index för återgivningsindex.50 

                          
49 Brandr Jónsson har i forskningen även föreslagits vara Stjórns översättare, men Hallberg 
(1977:244–250) argumenterar emot detta. Eftersom jag avstår från att bygga några resone-
mang på uppgiften att Brandr skulle vara Alexanders sagas översättare, spelar inte heller dis-
kussionen om Stjórns översättare någon roll. Däremot skulle översättarna av respektive text 
ha delat värderingar kring översättning, och detta återkommer jag till i undersökningarna. 
50 Formeln för detta återgivningsindex är alltså: antal rader i ett visst avsnitt av måltexten 
(Jónsson 1925) dividerat med antal verser i motsvarande avsnitt av källtexten multiplicerat 
med 100. Helgason (1966) utnyttjar Alexandreis-utgåvan i Mueldener (1863), men skillnaden 
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De värden som Helgason presenterar beskriver i Figur 2 å ena sidan en 
förkortande tendens i kapitel 1 och från kapitel 7 och framåt, och å andra sid-
an en expanderande tendens i kapitel 2–4 och kapitel 6. Kapitel 5 måste läm-
nas åt sidan till följd av att det innehåller en stor lakun (se 1.3.4) varigenom 
dess återgivningsindex blir osäkert.51 I beräkningen döljs dock mycket, efter-
som den starkt påverkas av strykningar av hela enskilda avsnitt. Som Helga-
son (1966:XXX) själv påpekar har exempelvis invokationen och dedikationen 
(Alexandreis I.1–26) samt beskrivningen av Asien (I.396–426) i kapitel 1 
uteslutits i översättningen. Utesluter man dessa utelämnade avsnitt från be-
räkningen blir återgivningsindex i stället 95 för kapitel 1, vilket fortfarande 
är mindre än i kapitel 2 men förändringen blir inte fullt så markerad. Det 
återgivningsindex som redovisas i Figur 2 innehåller alltså felkällor. 

Helgasons beräkning visar ändå på ett resultat som väcker frågor om 
översättarens arbetsmetod och hur den utvecklats. Förändringarna talar onek-
ligen emot att det skulle ha funnits en stabil översättningsmetod i texten. Det 
är också oklart vad som egentligen sker. Förändringen kan lika gärna bero på 
att översättaren utökade texten med olika tillägg i den tidigare delen och 
slutade göra sådana efter hand, men det kan också bero på att han hoppade 
över avsnitt i källtexten allt oftare under den senare delen. Helgason tycks 
mena att en ökande mängd utelämningarna i den senare delen är den viktig-
aste förklaringen.52 Würth (1998:109) har ifrågasatt Helgasons slutsats att 
översättaren skulle ha skyndat på översättandet i den senare delen. 

För den här undersökningen utgör Helgasons undersökningsresultat en 
central utgångspunkt. Om förändringarna i återgivningsindex beror på att 
översättaren inte följer en konsekvent metod i sitt arbete, kan man med fog 
ifrågasätta om det fanns någon fast föreställning om hur översättning skulle 
utföras inom den fria översättningens ram. Å andra sidan kan den växling vi 
ser vara motiverad av olika faktorer som kräver en närmare granskning för 
att bli uppenbara. Exempelvis kan en konsekvent hantering av företeelser 
som är ojämnt fördelade i källtexten ge upphov till mönster som ser oregel-
bundna ut med en rent kvantitativ metod som återgivningsindex. En central 
del av avhandlingen består därför av en undersökning av hur konsekvent 
återgivningen i Alexanders saga är. 

Vidare har avvikelser i Alexanders saga gentemot förlagan kartlagts, 
främst utifrån hur olika slags innehåll hanteras och hur stilen ändras.53 Iakt-

                                                                                                                             
mot andra utgåvor som Migne (1855) och Colker (1978) är försumbar. Det bör understrykas 
att detta index bara kan användas i en beskrivning av den relativa utvecklingen inom översätt-
ningen. En rad i Jónsson (1925) måste inte alls motsvara en vers i Alexandreis. 
51 Värdet för återgivningsindex i kapitel 5 är efter Helgason (1966) beräknat på att AM 519a 
bör sakna två blad vilket skulle motsvara maximalt 270 rader i Jónsson (1925). 
52 När han jämför utvecklingen efter kapitel 7 med kapitel 2–4 och 6 beskrivs de senare som 
”translated with the greatest fullness” (Helgason 1966:XXX). 
53 Det följande stycket är en sammanfattning av iakttagelser hos Jónsson (1925:XIII–XVII), 
Helgason (1966:XXIX–XXXIII), Wolf (1988) och Würth (1998:107–117). Würths beskrivning 
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tagelserna ger starka skäl att se målkulturanpassning utifrån måltextens gen-
re, språk och tänkbara publik som en central strategi i översättningsarbetet. 
Bland innehållsligt relaterade förändringar har man pekat på att översättaren 
lägger till förklaringar av olika företeelser, personer i historien och orsaks-
samband samt metatextuella kommentarerar av olika slag (korsreferenser, 
verkhänvisningar, källtextkommentarer, författarreferenser, textstrukturer-
ande kommentarer etc.). Översättaren utelämnar dels hela avsnitt (t.ex. inled-
ningen), dels vissa typer av kortare avsnitt som kan vara insprängda i åter-
givningen (t.ex. geografiska beskrivningar eller mytologiska tidsangivelser) 
och dels detaljer i en återgivning (t.ex. enskilda bifigurer i stridsskildringar). 
Översättaren kortar också ned olika avsnitt, som digressioner och beskriv-
ningar. Vidare byts Jupiter ut mot Þórr och metaforiska omskrivningar mot 
deras direkta motsvarighet, exempelvis episka tidsangivelser mot tidsadverb-
ial. Stilistiskt anpassas måltexten till den inhemska litteraturens mer nyktra 
framställning med dämpat känsloläge, koncentration på handlingen och en 
större objektivitet i framställningen. Ett bruk av ordspråk och framför allt 
allitteration har resulterat i vad man velat beskriva som en rytmisk prosa. 
Återgivningen av Alexanders saga är, som framgår av uppräkningen, rikligt 
kommenterad. Det som skiljer den undersökning som ska företas här från 
tidigare undersökningar är att jag tydligare närmar mig materialet med en 
systematisk modell utifrån teoretiskt motiverade kategorier. Jag uppfattar att 
de tidigare beskrivningarna ofta har en ambition att beskriva förändringarna 
som helhet i översättningen – kanske delvis i traditionen från Meissner 
(1902, 1910) – trots att de också drivs av målsättningen att belysa en viss 
fråga, såsom Wolf (1988) undersöker om Alexanders saga och Gyðinga saga 
är så olika som det påståtts i debatten och Würth (1998) undersöker frågan 
om funktions- och målgruppsanpassning. Den här avhandlingen har inte 
ambitionen att åstadkomma någon heltäckande beskrivning av återgivningen 
av Alexanders saga. Huvudintresset i undersökningen är inte heller Alex-
anders saga eller översättningen av Alexandreis i sig, utan vad översätt-
ningen kan säga oss om översättningskulturen och föreställningar om över-
sättning i det medeltida Västnorden. Medlet för denna undersökning är en 
systematisk, lingvistiskt grundad jämförelse mellan källtext och måltext, 
som jag beskriver i kapitel 2, och detta är ett slags undersökning som så vitt 
jag vet inte har företagits tidigare på det fornvästnordiska materialet.54 

                                                                                                                             
är den mest heltäckande, och i den saknas få av de iakttagelser av översättningsmetoden som 
gjorts av andra. 
54 En systematisk, kvantitativ inriktning finns företrädd i forskningen om östnordiska texter 
som i Korkkanen (1974) och Wollin (1981, 1982 m. fl.). 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
Utifrån syftet och utifrån begreppet textskapande praktik formulerades i 1.1 
två huvudintressen för undersökningen: översättarens tillvägagångssätt re-
spektive föreställningar om översättning så som de kommer fram i främst 
översättarens metatextuella tillägg. Dessa svarar mot två huvuddelar i av-
handlingens olika undersökningar: Den första har sin grund i en systematisk 
jämförelse mellan källtextens och måltextens satser i ett antal undersök-
ningsavsnitt. För denna jämförelse används en typologi av relationstyper, 
som beskrivs i kapitel 2. Var och en av typerna beskriver olika grader av 
betydelsemässig närhet eller avstånd mellan källtextens och måltextens 
satser, och bland dem ingår exempelvis överensstämmelse, innehållsuteläm-
ning och innehållsaddition. Alla satser i de undersökta avsnitten klassificeras 
utifrån denna typologi, och detta utgör en databas som jag sedan använder i 
analyserna på olika sätt. Dels gör jag kvantitativa analyser av hur återgiv-
ningen i olika avsnitt präglas av olika relationstyper (kapitel 4 och 5), dels 
urskiljer jag delar av undersökningsmaterialet med hjälp av relationstyperna 
och diskuterar dessa delar för sig (kapitel 6). Sammantaget utgör dessa 
undersökningar avhandlingens dominerande och centrala del och de syftar 
till att belysa hur översättaren har gått till väga i sitt översättande. 

Den andra huvuddelen är väsentligt mindre till omfånget. Den motsvaras 
av en kvalitativ närläsning av översättarens metatextuella kommentarer, och 
den syftar till att belysa översättarens föreställningar om mottagarnas för-
väntningar på hans arbete (kapitel 7). 

Båda dessa huvuddelar har dock en gemensam begreppsnivå i begreppet 
översättarrollen. I den första delen tolkas översättarens tillvägagångssätt i 
termer av vilken roll han intagit. I den andra delen undersöks vilken över-
sättarroll som framträder i översättarens metatextuella kommentarer, vilket 
kan visa vad översättaren föreställer sig vad andra förväntar sig av en över-
sättare. Den gemensamma begreppsnivån möjliggör en jämförelse mellan 
vad översättaren förutsätter att mottagarna förväntar sig och hur hans eget 
tillvägagångssätt framträder i återgivningen, och en sådan jämförelse sker i 
slutdiskussionen (kapitel 8). 

Översättarrollen är alltså ett centralt begrepp och jag kommer i 1.5.2 att 
utreda vilka roller jag räknar med och vad som kännetecknar dem. För ana-
lyserna krävs även några andra begrepp. I undersökningen av översättarens 
tillvägagångssätt använder jag begreppen princip och översättningsmetod för 
att tolka de mönster som den systematiska analysen utifrån relationstyper ger 
upphov till, och de diskuteras i 1.5.1. Slutligen diskuteras begreppet över-
sättning, eftersom det utgör ett fundamentalt begrepp för hela avhandlingen. 
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1.5.1 Begreppen princip och översättningsmetod 
Den systematiska jämförande analysen av satserna är avsedd att visa om 
översättarens tillvägagångssätt är konsekvent när vi analyserar större text-
mängder. I enlighet med Toury (1995:54) antar jag att översättarens tillväga-
gångssätt kan vara olika strikt reglerat av normer, från absoluta regler till ren 
idiosynkrasi. I den här avhandlingen spelar dock begreppet normer en mind-
re viktig roll än i en stor del av den översättningsvetenskapliga forskningen 
(jfr Hermans 1999, kap. 6). Normer används vanligen för att beteckna före-
ställningar som påverkar beteendet hos ett kollektiv av individer i en viss 
historisk kontext (Hermans 1999:80). Men eftersom vi vet så lite om den 
historiska kontexten till de fornvästnordiska översättningarna, blir normer 
något som vi endast kan formulera hypoteser om utifrån resultaten från ana-
lyser av enskilda översättningar, och det kan därför knappast tjäna som ett 
grundläggande analysbegrepp. Det är däremot relevant för denna undersök-
ning att i likhet med Toury se översättarens beteende som mer eller mindre 
reglerat, men jag avstår alltså i analyserna från att tolka detta som ett uttryck 
för normer så som begreppet har definierats inom översättningsvetenskaplig 
forskning. 

Iakttagelserna i den systematiska jämförelsen av återgivningen tolkas i 
stället med hjälp av två begrepp som hör hemma på olika nivåer: princip och 
metod. Med princip förstås här en handlingsregel, som kommer till uttryck i 
systematiskt återkommande val i återgivningen.55 En princip kan vara vill-
korad av vissa fenomen i källtexten, vilket kan exemplifieras med ett citat av 
David Townsend i inledningen till hans moderna, engelska översättning av 
Alexandreis: 

In some passages, where Walter [författaren till Alexandreis] repeats the same 
word in close succession or rings inflectional changes on it, the repetition 
seemed monotonous rather than emphatic in the English, and I translated with 
synonyms instead. (Townsend 1996:XXIII) 56 

Townsends återgivning regleras alltså av en princip som säger att vissa lös-
ningar i återgivningen ska tillämpas vid vissa språkliga företeelser i käll-
exten. Dock finns i citatet av Townsend även en implicit princip som säger 
att källtexten – bortsett från undantaget – ska återges nära, vilket skulle vara 
en princip som gäller för hela verket. En princip kan således vara villkorad 
av ett visst fenomen i källtexten, men den kan också gälla generellt för en hel 
text eller ett avsnitt. Översättningsprinciper uppfattas alltså här som ställ-
ningstaganden som gör återgivningen systematisk i förhållande till käll-
texten, och de kan gälla tillvägagångssätt vid avgränsade fenomen eller i 
hela avsnitt. 
                          
55 Begreppet princip används av Ingo (2007, kap. 4) i en didaktisk diskussion, men har – så 
vitt jag vet –inte använts som ett teoretiskt begrepp inom översättningsforskningen. 
56 Townsend ger för övrigt här uttryck för den översättningsuniversalie som brukar formuleras 
som undvikande av upprepning (Baker 1993). Se not 200. 
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Översättningsmetod definieras här, i enlighet med Chesterman (2005:26), 
som ”a general way of translating, not a local solution”. En översättnings-
metod förstås därmed som baserad på principer som efterlevs mer eller 
mindre konsekvent. (Principer reglerar däremot just lokala lösningar, dvs. en 
lösning som gäller vid ett visst språkligt fenomen eller för en avgränsad del 
av texten.) En metod är alltså något i grunden konstant, och om återgiv-
ningen förändras under arbetet med en text kan man därmed ifrågasätta om 
översättningen präglas av en metod. Den förändring som iakttagits i Alex-
anders saga med hjälp av återgivningsindex (se 1.4.3) antyder att över-
sättaren ändrar sitt sätt att återge, vilket i sådant fall skulle tala för att man 
inte översatte i enlighet med en viss översättningsmetod. En översättnings-
metod förstås här som ett underordnat begrepp och en precisering av be-
greppet praktik (jfr 1.1). 

Det är i sammanhanget viktigt att understryka att undersökningarna i den 
här avhandlingen inte syftar till att kartlägga och beskriva i detalj vilka prin-
ciper som styrt återgivningen i Alexanders saga. Snarare är det själva före-
komsten av en metod och dess grundläggande egenskaper som undersöks. I 
de kvantitativt inriktade undersökningarna diskuteras därför regelbunden-
heter och oregelbundenheter i återgivningen, och regelbundenheter tolkas 
som uttryck för en metod (baserad på principer). Oregelbundna mönster kan 
dock inte utan vidare tolkas som en brist på en metod. Sådana mönster kan 
också bero på variationen i källtexten, exempelvis genom en överrepresenta-
tion av ett visst språkligt fenomen i en viss del av texten. Om översättaren 
exempelvis konsekvent tillämpar principen att utelämna upprepningar och 
ett visst avsnitt i källtexten innehåller en stor mängd upprepningar, kommer 
det att ge utslag i den kvantitativa analysen som kan se ut som en oregel-
bundenhet. En närmare granskning kan då visa att översättaren är konse-
kvent, och att det är källtexten som varierar, och det är i dessa analyser som 
begreppet princip kommer till användning för att tolka översättarens bete-
ende. Principbegreppet är således ett verktyg i tolkningen av de mönster som 
analysen av relationstyper ger upphov till, men syftet är inte att kartlägga 
och beskriva alla principer som översättaren följt. Frågan om vad som är 
regelbundet och oregelbundet och vad som är tillräckligt starka mönster för 
att vi ska kunna tala om en översättningsmetod är en fråga för den system-
atiska analysmetoden och diskuteras i 2.7.1. 

Översättarens sätt att översätta tolkas ytterst som uttryck för en viss över-
sättarroll. En översättningsmetod ses här som förutsättningen för att vi ska 
kunna tala om en viss översättarroll. Översättarens tillvägagångssätt under-
söks därför grundligt på två olika nivåer i texten: i texten som helhet (kapitel 
4) och mellan olika typer av avsnitt (kapitel 5). Dessa analyser används ock-
så för att belysa vilken roll översättaren har intagit (jfr 2.7.1). Men över-
sättarrollen analyseras också separat i en funktionell och innehållslig analys 
av tre specifika relationstyper (kapitel 6). 
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1.5.2 Översättarroller och översättarens lojalitet och 
samsyn med källtextförfattaren i fri översättning 
I forskningen har man laborerat med olika textskapande roller som över-
sättare, författare, redaktör, bearbetare och parafrast. Översättarens roll tycks 
dock vanligen definieras efter en modern, allmänspråklig definition av över-
sättaren som någon som producerar en mer eller mindre strikt källtexttrogen 
översättning. Detta innebär att större delen av den fornvästnordiska översätt-
ningslitteraturen hamnar i kategorin icke-översättning och att vi med en ofta 
citerad – lätt sarkastisk – kommentar av Jeanette Beer blir tvungna att kate-
gorisera ”a millennium of translative vitality as one thousand years of non-
translation” (1989:2). Översättningsvetenskapen erbjuder väsentligt mer flex-
ibla begrepp än enbart en textorienterad, ekvivalensbaserad definition för att 
tolka olika typer av översättning som uttryck för olika diskursiva strategier. 
För att precisera olika översättarroller använder jag dock Copeland (1991), 
som löser vissa problem som andra översättningsvetenskapliga modeller får 
med det medeltida materialet. Jag ska belysa detta innan jag preciserar de 
roller jag räknar med. 

Inom översättningsvetenskapen finns åtskilliga begreppspar som syftar till 
att beskriva tillvägagångssätten i en översättning och som skulle kunna ses 
som uttryck för en roll.57 Det som fått mest genomslag är adekvans- respek-
tive acceptansinriktad översättning i Toury (1995).58 I hög grad faller alla 
dessa begreppspar tillbaka på den klassiska frågan huruvida översättaren ska 
”ta texten till läsaren eller läsaren till texten”, men samtidigt är de avpassade 
för olika slags teoretiska synsätt, frågeställningar och i viss mån olika slags 
källmaterial.59 Begreppsparen beskriver i de flesta fall två ytterlighetspunkter 
på en axel, som i Figur 3. Adekvansinriktning syftar på att översättaren bi-
behåller de normer och strukturer som präglar källtexten, medan acceptans-
inriktning syftar till en anpassning av måltexten till normer som gäller i mål-
kulturen. 

Medeltida översättningar erbjuder dock i många fall ett material som inte 
utan vidare låter sig tolkas utifrån de begreppspar som föreslagits inom över-
sättningsvetenskapen. Som vi sett exempel på tidigare, kan den måltextskap-
ande processen ske mer eller mindre utanför ramen för källtexten. Då hand-  
  

                          
57 Exempel är dokumentär–instrumentell (Nord 1988, 1997), domestication–foreignisation 
(Venuti 1995), overt–covert (House 1997). Andra begreppspar gäller lokala lösningar eller 
tekniker snarare än generella strategier, exempelvis Nidas (1964) formell och dynamisk ekvi-
valens och Newmarks (1981) semantisk och kommunikativ översättning. 
58 Språkligt sett använder Toury (1995) termerna adequacy och acceptability på olika sätt för 
att karaktärisera översättningar, strategier och enskilda val Jag använder här termerna ade-
kvans- respektive acceptansinriktad översättning, vilka föreslås i Lindquist (2002:43 f.). 
59 Exempelvis har begreppsparet adekvans- och acceptansöversättning i första hand diskuter-
ats inom forskning om skönlitterär översättning, medan dokumentär och instrumentell över-
sättning snarare är skapat och avpassat för sakprosaöversättning.  
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adekvansinriktad 
översättning 

   acceptansinriktad 
översättning 

Figur 3. Grundläggande översättningsstrategier efter Toury (1995:56 f.) 
och Lindquist (2002:43 f.) 

lar det inte bara om anpassning av källtexten till målkulturen, utan stundtals 
om ett mer eller mindre självständigt textskapande. För att fånga in hela 
bredden av medeltida översättningsmetoder och strategier skulle man där-
med behöva förlänga axeln, förbi skalans högra slutpunkt i Figur 3, och rita 
ut en tredje punkt på skalan för textskapande strategier som sker utanför 
ramarna för den källtextbundna översättningen, som ett uttryck för fria mål-
textskapande strategier. Därmed blir de etablerade begreppsparen otillräck-
liga för att diskutera detta slags översättningar. 

Historiskt sett har i stället uppdelningen stått mellan fri och trogen över-
sättning, vilket är ett begreppspar som kan fånga in det medeltida materialet. 
Begreppen har en lång historia och förknippas bland annat med klassiska 
formuleringar hos Cicero, Horatius och Hieronymus. Men fri översättning är 
en problematisk analyskategori, som Robinson beskriver det: ”a catch-all 
category into which everything that is not faithful is dumped” (2001a:88). 
Med andra ord rör det sig om en negativt definierad kategori som därmed 
inte är särskilt upplysande eller användbar i analys. Problemet är att kriteriet 
för trogen översättning vanligen har gällt en överensstämmelse mellan käll-
textens och måltextens språkliga enheter (Nord 1997:125). Därmed blir fri 
översättning definierad som en översättning där sådan överensstämmelse 
saknas i större eller mindre utsträckning, vilket kan beskrivas i ett schema 
som i Figur 4. 

Utifrån en nytolkning av hur Hieronymus syn på översättning skilde sig 
från föregångarna Cicero och Horatius visar dock Copeland (1991) att fri 
översättning motiverades olika under olika perioder av antiken och medel-
tiden. Copelands analys artikulerar olika diskursiva strategier hos olika typer 
av fri översättning vilket kan utnyttjas för att formulera positiva kriterier för 
den annars rent negativt definierade kategorin. Hieronymus menade, i ett 
klassiskt citat, att översättning skulle framskrida betydelse för betydelse, och 
inte ord för ord, med undantag för översättning av den heliga Skrift som han 
menade krävde en särskild omsorg om den lexikala och grammatiska nivån.60 
Denna formulering anknöt genom sina begrepp verbum verbo ’ord för ord’  
  

                          
60 ”Ego enim non solum fateor, sed libera uoce profiteor, me in interpretatione Graecorum, 
absque scripturis sanctis, ubi et verborum ordo et mysterium est, non uerbum e uerbo, sed 
sensum exprimere de sensu.” [Ty jag inte bara medger, utan framhåller frivilligt, att i över-
sättningen (interpretatio) av grekerna – bortsett från den Heliga Skrift där även ordens följd är 
ett heligt mysterium – återger jag betydelse för betydelse, inte ord för ord.] Epistola 57. Ad 
Pammachium de optimo genere interpretandi 14. 
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Språklig överensstämmelse 
mellan källtext och måltext 

Trogen översättning Överensstämmelse mellan 
språkliga enheter finns 

Fri översättning 
Överensstämmelse mellan 
språkliga enheter finns endast 
i viss utsträckning 

Figur 4. Modell för att skilja mellan trogen och fri översättning 

till vad Horatius och Cicero några hundra år tidigare hade sagt om över-
sättning, och gemensamt tycktes de dra upp en gräns mellan den fria över-
sättningsmetod som de förespråkar och den trogna översättning som hos 
Hieronymus reserverades för de kanoniska texterna.61 Copeland (1991) visar 
dock att Hieronymus laddade Ciceros och Horatius begrepp med en ny be-
tydelse, som gick stick i stäv med den äldre romerska översättningstradi-
tionen. Den översättningsmetod som förespråkas av bland andra Cicero och 
Horatius hade sin hemvist inom den praktiskt inriktade retoriken, som såg 
källtexten som ett ämne – en materia – för den egna textskapande verk-
samheten och inte som en källtext som skulle förmedlas till målkulturen. 
Översättaren intar med denna metod rollen av en självständig textproducent. 
Bakgrunden till denna översättningsmetod ligger enligt Copeland i en sträv-
an hos de romerska författarna att på ett kulturellt plan erövra den grekiska 
litteraturen, så som man politiskt och militärt hade underkuvat de grekiska 
områdena. 

Defined through the aims of rhetoric, translation was an aggressive project 
through which Roman literary culture could both assimilate and displace the 
textual tradition of Greece. (Copeland 1991:221 f.) 

Den fria översättningen inom den retoriska översättningsmetoden hade där-
med som syfte att skapa skillnad mellan den egna måltexten och källtexten, 
dvs. att skapa romerska versioner av grekiska texter. Denna strävan efter 
skillnad kunde beskrivas som en form av tävlan, aemulatio, där översättaren 
försökte överträffa källtexten samtidigt som han återgav den (Copeland 
1991:30). 

När Hieronymus återanvände Ciceros och Horatius begrepp, var det dock 
i en helt ny politisk och social kontext, där den fria översättningen – betyd-

                          
61 Cicero skriver inte samlat om översättning, men kommenterar det på olika håll i sina skrift-
er. Den mest berömda diskussionen finns i De optimo genere oratorum 5.14–15 som disku-
teras hos Copeland (1991:33f och passim). Det Horatius säger om översättning är det ett antal 
delvis svårtolkade rader i Ars poetica (132–135) om fidus interpres ’den trogne översättaren’, 
vilka diskuteras hos Copeland (1991:29, 45–45, 168–178). 
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else-för-betydelse – inte var avsedd att skapa skillnad mellan källtext och 
måltext, utan en metod att undvika språklig oklarhet i måltexten och därmed 
att bevara källtextens innehåll. 

Through Jerome the Middle Ages inherits the formula ’non verbum pro verbo’ 
as a model of textual fidelity rather than of difference, as a theory of direct 
conservation of textual meaning without the impediment of linguistic multi-
plicity. (Copeland 1991:51) 

I Hieronymus mening kunde därmed en översättning alltså vara fri och sam-
tidigt ha en avsikt att förmedla källtexten, och den fria metoden framställs 
rentav som en förutsättning för att källtextens innehåll inte skulle förloras i 
språklig interferens. Copelands analys visar alltså att bakom fri översättning 
kan diametralt olika diskursiva strategier dölja sig. 

Resonemanget erbjuder därmed två olika roller för dem som producerar 
en fri översättning: en i vilken översättaren i sitt översättande arbete antar 
rollen av en förmedlare av källtexten – den hieronymiska översättnings-
metoden; en annan där översättaren översätter som en självständig text-
skapare – den ciceronianska översättningsmetoden. Gränsen dras därmed 
inte mellan grader av närhet i de språkliga uttrycken, utan mellan olika 
syften som översättaren har.62 Därmed kan modellen i Figur 4 kompletteras 
med dessa kategorier, som i Figur 5. 

En trogen översättare bör alltid ha rollen som förmedlare, eftersom den 
språkliga likheten mellan källtext och måltext innebär att översättaren har 
förmedlat källtextens innehåll vid översättningen. Men enligt Copeland 
(1991) bör alltså även den som översätter fritt kunna inta denna roll. Vid 
sidan av detta kan den fria översättningen också utföras av en översättare i 
rollen som självständig textskapare. 

Översättaren som förmedlare respektive självständig textskapare är alltså 
de översättarroller jag räknar med i analysen, och för att kunna skilja mellan 
de båda rollerna metodiskt tar jag begreppen lojalitet och samsyn till hjälp. 
Lojalitet lanseras av Nord (1989; 1997, kap 8) som ett alternativ till det be-
greppet trohet som hon menar vara associerat med en textuell och en språk-
lig nivå.63 Lojalitet syftar i stället på översättarens relation till å ena sidan 
  

                          
62 Inom de akademiska praktikerna identifierar Copeland två olika typer av översättning – 
primary och secondary translation – som faller tillbaka på å ena sidan den grammatiskt och 
hermeneutiskt orienterade översättning som var Hieronymus metod, och å andra sidan den 
retoriska översättning som Cicero och Horatius förespråkade. Båda dessa metoder blir, enligt 
Copeland (1991), medel för tillägnelse inom de akademiska praktikerna genom att översätt-
ningarna, oavsett strategi, syftar till att ersätta källtexten. I den analys jag gör här använder 
jag inte Copelands översättningstyper, eftersom avhandlingen inte är inriktad på konflikten 
mellan olika akademiska, diskursiva praktiker. 
63 Nords begrepp härstammar från en diskussion om översättning av sakprosagenrer som ex-
empelvis reklam och informationsbroschyrer, vilka ofta styrs av helt andra krav än att åter-
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 Språklig överensstämmelse 
mellan källtext och måltext 

Översättarroll 

Trogen översättning Överensstämmelse mellan 
språkliga enheter finns Översättaren som 

förmedlare 

Fri översättning 

Överensstämmelse mellan 
språkliga enheter finns endast 
i viss utsträckning 
 

Översättaren som 
självständig textskapare 

Figur 5. Modell för olika typer av översättning och översättarroller 

källtextförfattaren och å andra sidan publiken, och det betecknar alltså en 
mellanmänsklig relation, inte en relation mellan språkliga enheter i texter.64 

Här är det i första hand relationen till källtextförfattaren som är intressant. 
Även om lojalitet syftar på en relation mellan verkliga människor, kan lojali-
tet hos Nord även förstås som att översättaren agerar i källtextförfattarens 
intresse (oavsett kontakt dem emellan). Därmed skulle man kunna skilja 
mellan sådana förändringar som översättaren gör i samsyn med innehåll, in-
tentioner och värderingar som kommer till uttryck i källtexten och sådana 
förändringar som på olika sätt går emot den. Om översättaren exempelvis 
väljer att manipulera framställningen så att en viss karaktär framstår på ett 
annat sätt än i källtexten, skulle det kunna tolkas som att översättaren inte är 
lojal mot källtextförfattaren utan i stället agerar som självständig textprodu-
cent. Däremot skulle en omskrivande återgivning som bibehåller det grund-
läggande innehållet i källtexten och de värderingar som kommer till uttryck 
kunna förstås som ett uttryck för ett lojalt handlande av en översättare i 
rollen som förmedlare. 

Lojalitet och samsyn är därmed begrepp som utnyttjas i analyserna, fram-
för allt i kapitel 7, för att avgöra om översättaren agerar som en förmedlare 
av källtexten eller som en självständig textproducent. Analysen baseras på 
tolkningar där bedömingar av enskilda fall ofta kan diskuteras. Därför redo-
visar jag relativt många exempel i de avsnitt där denna analys är central. 

                                                                                                                             
givningen ska vara strikt bunden till källtextens språkliga mönster. I dessa fall kan exempelvis 
måltextens funktion vara viktigare än språkliga överensstämmelser. 
64 Kelly (1979) tolkar visserligen begreppet trohet i liknande mellanmänskliga termer med 
hjälp av begreppen positional respektive personal authority structure, hämtade från Basil 
Bernsteins sociolingvistiska teori. Översättaren kan, menar Kelly, antingen förhålla sig till sitt 
material som en underordnad förhåller sig till en överordnad (positional authority) eller som i 
en mindre auktoritär relation där individen har friare val (personal authority). Denna modell 
har dock begränsningen att den ställer lydnad i förhållande till frihet vilket i princip inte gör 
någon skillnad mot uppdelningen mellan trohet och icke-trohet, dvs. en sådan uppdelning som 
skiljer mellan trogen och fri översättning, men knappast mellan olika typer av fri översättning. 
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Ett problem återstår dock i den självmotsägelse som tycks rymmas i att en 
översättare skulle kunna ha en roll som en självständig textproducent, och 
jag ska diskutera detta i följande avsnitt.65 

1.5.3 Begreppet översättning 
Som jag hävdade inledningsvis kan man inom forskningen om medeltida 
översättning ofta möta en viss osäkerhet om huruvida medeltida översätt-
ningar ska betecknas just som översättningar eller ej.66 

The terminological confusion reflects a descriptive dilemma: scholars do not 
have established categories for the adequate characterization of literary pro-
ducts from this extensive medieval borderland between translation and original 
writing. (Wollin 2002b:1006) 

I forskningen återfinner man olika alternativa begrepp för måltexter som har 
en fri relation till förlagan, exempelvis bearbetning, parafras och adapta-
tion.67 Inom översättningsvetenskapen finns generellt ett motstånd mot 
essentialistiska definitioner av begreppet översättning som skulle kunna skil-
ja ut det från exempelvis parafras (Pym 1998a:57 f.). I stället har man före-
språkat ett målkulturellt och icke-normativt översättningsbegrepp, tydligast 
artikulerat hos Toury (1995): 

[A]ny a priori definition, especially if couched in essentialistic terms, allegedly 
specifying what is ’inherently’ translational, would involve an untenable pre-
tense of fixing once and for all the boundaries of an object which is character-
ized by its very variability: difference across cultures, variation within a cul-
ture and change over time. (Toury 1995:31, fetstil och kursivering som i ori-
ginalet) 

Det begrepp som Toury föreslår att översättningsforskaren kan använda för 
att fånga in det svårfångade fenomenet är assumed translation ’förmodad 
                          
65 Uppdelningen i Copeland (1991) mellan Ciceros och Hieronymus översättningsstrategier 
diskuteras även i Würth (2007). Würths artikel kom i mina händer endast dagarna innan tryck-
ning av avhandlingen, och jag hade därför inte möjlighet att integrera den i resonemangen 
ovan. Würth använder Copelands modell för att diskutera olika former av textskapande utifrån 
exemplet Veraldar saga, medan jag i avsnittet ovan har renodlat resonemangen kring just 
översättning för att urskilja operationaliserbara begrepp. Würth (2007:31) förespråkar, liksom 
jag, att medeltida översättningar måste tolkas utifrån olika diskursiva strategier, inte med 
begrepp som enbart beskriver språkliga och textuella relationer mellan källtext och måltext. 
66 Jfr exempelvis diskussionen i Clover (1974:65), Kalinke (1977:125, 1981:46 f.), Barnes 
(1989:76 f.), Ellis (1991a:XV) Rindal (1998:25), Wollin (2001a:224–226, 250, 282, 287) och 
Haastrup (2002a:502–504). 
67 Dessa termer förekommer i den internationella diskussionen. För svenskan del använder 
Carlquist (1996:57 f.) termen överflyttning för att analysera det ”innehåll, som flyttats över 
från en främmande källa till en svensk framställning” (1996:58), medan översättning, av Carl-
quist, uppfattas som knutet till en grammatisk nivå. Hos Wollin (2001a:250) förekommer 
överflyttning med en liknande innebörd, men inte som ett centralt begrepp. Ordet har använts 
i svenskan i en allmän betydelse av ’översättning’. Jag avstår här från att definiera över-
flyttning i kontrast till översättning. 
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översättning’, vilket han tentativt låter definieras av tre postulat: (1) the 
source text postulate, (2) the transfer postulate och (3) the relationship 
postulate (1995:32–35). Dessa innebär att en förmodad översättning kan 
vara vilken text i målkulturen som helst som (1) har en källtext på annat 
språk från vilken den kan förmodas vara härledd, (2) är tillkommen genom 
en process som inneburit överföring av olika drag hos källtexten till den 
förmodade översättningen som de sedan delar, samt (3) innehåller relationer 
mellan sig och källtexten varav vissa kan anses nödvändiga och/eller till-
räckliga i målkulturen.68 

Begreppet förmodad översättning definieras alltså främst av den verk-
samhet som skapat den – det jag kallar en textskapande praktik – och inte av 
vissa krav på en viss grad av likhet mellan språkliga enheter i källtext och 
måltext. Ett sådant översättningsbegrepp kan även inkludera måltexter som 
skapats av översättare i rollen självständig textproducent. Ett illustrerande 
exempel från modern tid är exempelvis översättning av marknadsförings-
texter, där förmedlingen av källtextens språkliga utformning kan vara ned-
prioriterad till förmån för ett självständigt textskapande med källtexten som 
ett basmaterial (Steiner 2001, Jämtelid 2002).  

Men eftersom det förutsätts att översättning kan utföras på olika sätt, bör 
man också öppna för att man kan tala om olika slags översättningar, även om 
de alla uppfyller postulaten för förmodade översättningar. En sådan typologi 
över översättningar har efterfrågats inom forskningen (Halvorsen 1974:59; 
jfr Kalinke 1982:50 f., Johansson 2000:193). Att skapa en sådan typologi är 
dock inte uppgiften för den här avhandlingen, men jag vill ändå förhålla mig 
till de redan nämnda översättningstyperna bearbetning, parafras och adapta-
tion, eftersom de förekommer i forskningen och därmed erbjuder kategorier 
för en typologi. Problemet är som regel att dessa begrepp sällan har, eller 
ges, någon klar definition. Bearbetning används som regel i en allmän betyd-
else, men har diskuterats utförligt av Schreiber (1993) som dock formulerar 
textorienterade kriterier som inte är användbara inom den teoretiska modell 
som tillämpas i den här avhandlingen.69 Begreppet adaptation är väsentligt 
mer använt och diskuterat inom översättningsforskningen. En av de tidigaste 
definitionerna inom översättningsvetenskapen finns hos Vinay & Darbelnet 

                          
68 Begreppet assumed translation har kritiserats av Pym (1998a:58–61) för att vara för öppet 
och för att dess gränser mot det som inte är översättning är för vagt definierade. Jag uppfattar 
dock, med Tymoczko (2002:83), att begreppets styrka ligger i att det öppnar för att diskutera 
olika texter utifrån ett översättningsvetenskapligt perspektiv, medan mer restriktiva definit-
ioner är användbara och nödvändiga för olika specifika undersökningar, såsom den definition 
som Pym (1998a:61–65) föreslår. 
69 Schreiber (1993:125–131) ställer upp vissa krav på varians respektive invarians mellan 
källtext och måltext som får definiera gränsen mellan översättning och bearbetning. Översätt-
ning sägs bara ha ett krav på varians – nämligen kravet på ändring av språk – medan den i 
övrigt har krav på invarians. Bearbetning har däremot bara ett krav på invarians – nämligen 
kravet att åtminstone ett kännetecken på källtexten måste vara bevarat – medan dess relation 
till källtexten i övrigt kan karaktäriseras av varians. 
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(1995:39 f.; original 1958), som beskriver det som en översättningslösning 
för de fall när källtexten refererar till en situation som är okänd i målkulturen 
och översättaren därmed skapar en ny situation som anses ekvivalent. Denna 
definition gäller alltså en lokal lösning, men när begreppet används av andra 
forskare om en global strategi är det vanligen inom vissa specifika forsk-
ningsområden. Dels används det om både översättning och intralingval 
bearbetning som utförs med en specifik målgruppsanpassning, exempelvis 
till barn eller en publik med en viss kompetensnivå (Skjønsberg 1982, Kling-
berg 1986), dels används det vid byte av medium, exempelvis vid under-
textning (tal>skrift) eller filmatisering av textgenrer (Bastin 2001:6). Be-
greppet kan förmodligen vara användbart för dessa avgränsade tydligt defini-
erade områden, men jag avstår från att använda det i en allmän kultur-
anpassande betydelse.70 Begreppet parafras förekommer relativt ofta inom 
forskningen om medeltida översättning. Det tilltalande med begreppet är att 
det användes redan under antiken och medeltiden i latinundervisningen och 
därför bör ha varit en etablerad kategori för textproduktion (Lausberg 1990: 
§1099–1103). 71 Problemet är att parafras på samma sätt som begreppet adap-
tation egentligen inte syftar på ett interlingvalt textskapande utan på en tek-
nik för textbearbetning. Parafras och adaptation skulle därmed hellre betrak-
tas som textbearbetningstekniker som ibland används vid översättning. Ut-
ifrån Tourys begrepp förmodad översättning väljer jag att benämna fria 
översättningstekniker som översättning i första hand och vid behov kan en 
översättningstyp preciseras utifrån översättningsmetoden med hjäp av ett be-
stämningsord, så som Chesterman föreslagit: 

I suggest that we correlate method with the notion of a translation type: a 
given translation method leads to a translation of a certain type, such as free, 
literal, semantic, communicative, gist, philological etc. (Chesterman 2005:26)  

Fria översättningar kan därmed karaktäriseras som parafraserande översätt-
ning, adapterande översättning, bearbetande översättning eller med något 
annat lämpligt bestämningsord, när det är påkallat.72 Så har också olika över-
sättningsmetoder definierats i den internationella forskningen om medeltida 
översättningar (exempelvis hos Ellis 1982, Renevey 1995:265 f.). 

                          
70 Würth (1998:116 f.) visar på en anpassning till en viss kompetensnivå i Alexanders saga 
och de övriga antiksagorna, vilket enligt denna definition är relevant att tala om som ett ut-
tryck för en adaptation. 
71 En översikt över parafrasbegreppet finns hos Robinson 2001b. 
72 Wollin (2001b) föreslår en motsatt terminologi med översättande parafras. Vad man väljer 
som huvudord och bestämningsord beror på synsätt och forskningsintresse. Här tar jag fasta 
på den översättningsvetenskapliga diskussionen samt det faktum att översättningar har på-
visats ha särskilda språkliga egenskaper, s.k. translation universals (jfr not 200), vilket gör det 
motiverat att hålla isär översättningar och intralingval bearbetning. Steiner (2001) diskuterar 
översättningars egenskaper i jämförelse med andra mer friare textskapande strategier. 
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1.6 Frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att utforska fri översättning som en textskapande 
praktik i det medeltida Västnorden så som den kommer till uttryck i Alex-
anders saga (jfr 1.1). Utifrån olika iakttagelser i tidigare forskning antar jag 
att den fria översättningen inte är ett uttryck för en outvecklad syn på över-
sättning utan att det fanns föreställningar om hur fri översättning skulle ut-
föras. Alexanders saga har valts som material för att undersöka detta mot 
bakgrund av olika faktorer, bland annat att den inte innehåller uppenbara 
spår av sekundär bearbetning. (Detta är dock en fråga som ska diskuteras 
mot bakgrund av avhandlingens undersökningsresultat.) I tidigare forskning 
(jfr 1.4.3) har man iakttagit att de fornvästnordiska översättarna växlar 
mellan olika grader av källtextnärhet i olika avsnittsttyper. Det har man även 
hävdat för Alexanders sagas del, och avhandlingen bidrar med en system-
atisk undersökning av detta. Återgivningen i Alexanders saga har också 
hävdats variera så att den blir mer och mer förkortande mot senare delen av 
verket. Detta ägnas en särskild undersökning, eftersom en konsekvent åter-
givning här uppfattas som en förutsättning för att överhuvud taget kunna tala 
om en översättningsmetod och om stabila föreställningar om översättning 
(jfr 1.5.1). I diskussionen om medeltida översättare har man i många fall dis-
kuterat olika tänkbara roller hos översättaren och olika diskursiva strategier 
(jfr 1.4.2). I teoriavsnittet 1.5.2 förenas dessa båda begrepp i en modell som 
antar att fri översättning kan utföras av två roller – förmedlaren och den 
självständige textskaparen. En central del av avhandlingen är därför att ut-
forska vilken roll översättaren i Alexanders saga har antagit. Begreppet prak-
tik avser förutom själva tillvägagångssättet även föreställningar om översätt-
ning (jfr 1.1). Föreställningar om översättning kommer bland annat till ut-
tryck i översättningsteoretiska texter och i översättarnas metatextuella tillägg 
i exempelvis förord. I forskningen har man visat att översättarnas egna dis-
kussioner och kommentarer om översättning ofta är präglade av en viss reto-
rik, och därför riktas intresset här snarare mot de föreställningar som kan 
beskrivas som underförstådda och förutsatta i dessa texter. Jag undersöker 
därför underförstådda förväntningar på mottagarnas åsikter om översättning i 
översättarens metatext, vilket också öppnar för en kontextuellt orienterad 
diskussion. 

Syftet motsvaras således av fyra frågeställningar som behandlas i var sitt 
kapitel. De första två frågeställningarna angår översättarens metod, medan 
de två senare frågeställningarna behandlar översättarens roll i återgivningen 
och vilken roll översättaren förutsätter att mottagarna förväntar sig att han 
ska inta. 

− Är återgivningen i Alexanders saga konsekvent, eller förändras eller 
varierar den under verkets gång? Denna frågeställning ligger till 
grund för kapitel 4. 
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− Växlar återgivningen systematiskt mellan olika avsnittstyper? Detta 
undersöks i kapitel 5. 

− Vilken roll har översättaren intagit i sitt textskapande arbete? Denna 
frågeställning tas upp i kapitel 6. 

− Vilka föreställningar om översättarens roll finns förutsatta i över-
sättarens tillagda metatext? Detta undersöks i kapitel 7. 

I resultatdiskussionen i kapitel 8 knyts iakttagelserna från de olika undersök-
ningarna samman, och jag kommer att föra en diskussion om vad analysen 
kan säga oss om översättning i ett vidare perspektiv i det medeltida Väst-
norden. I samband med det aktualiseras också ytterligare en frågeställning 
som gäller vem den tilltänkta mottagaren av Alexanders saga var. Där blir 
det anledning att anknyta till en diskussion i tidigare forskning om huruvida 
en passage i slutet av kapitel 8 i Alexanders saga kunde ha setts som en 
parallell till den spända politiska situationen under 1200-talet mellan den 
norska monarkin och islänningarna.73 Jag avser att bidra till denna diskussion 
utifrån de resultat som framkommit i undersökningen. 

 

                          
73 Avsnittet domineras av ett långt tal som hålls av en ambassadör från Skytien som försöker 
förmå Alexander att inte attackera deras land (Alexandreis VIII.375–476, Alexanders saga 
126.12–128.31). Avsnittet diskuteras av bland andra Helgason (1966:xxviii), Pálsson (1992), 
Würth (1996:309 f., 1998:112–114), Ashurst (1997) och Pettersson (2009b). 
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2 Metod för att analysera återgivningen 

Den analysmodell som presenteras här beskriver återgivningen i en översätt-
ning i termer av närhet till respektive oberoende av källtexten. En sådan be-
skrivning utgör inte avhandlingens huvudsakliga syfte, men den används i 
analyskapitlen på olika sätt för att besvara avhandlingens frågeställningar. 

Analysmodellen utgår från en språkvetenskaplig teori och från vissa redan 
kända egenskaper i återgivningen i Alexanders saga, vilket diskuteras i 2.1. I 
2.2 och 2.3 preciseras stegvis vad analysmodellen är inriktad mot, och i 2.4 
diskuteras ett ekvivalensbegrepp som används i analysen. I 2.5 presenteras 
modellen och dess olika analyskategorier, och en exempelanalys presenteras 
i 2.6. I 2.7 diskuterar jag hur modellen används för en kvantitativ analys 
samt problem förknippade med detta. Till slut följer en sammanfattning av 
metodkapitlet i 2.8. 

2.1 Teoretiska och metodiska utgångspunkter för 
analysmodellen 
För att beskriva relationerna mellan källtext och måltext krävs en lingvistisk 
språkbeskrivningsmodell som ger verktyg för att jämföra språkliga enheter i 
de båda texterna. En modell som har visat sig användbar här är den så kall-
ade systemisk-funktionella grammatiken (SFG) som utvecklats av Michael 
Halliday, Ruqaiya Hasan, Jim Martin och Christian Matthiessen m.fl.74 
Språksynen i SFG utgår från språkets betydelseskapande funktion och hur 
språk används i olika sociala situationer. Teorin tillhandahåller en omfatt-
ande begreppsapparat som beskriver hur betydelse konstrueras i texter. 
Genom dessa begrepp låter sig en språklig och en kontextuell analys förenas. 

Den systemisk-funktionella grammatiken svarar därför mot avhandlingens 
fokus på kontextuellt orienterade frågor utifrån en grammatiskt baserad ana-
lys av texter.75 
                          
74 Hallidays teori benämns omväxlande Systemic Functional Grammar (SFG) och Systemic 
Functional Linguistics (SFL). På svenska används termen systemisk-funktionell grammatik 
(SFG), men i Holmberg & Karlsson (2006), som är den första tryckta presentationen av teorin 
på svenska, används även kortformen funktionell grammatik. Den senaste omfattande be-
skrivningen av teorin finns i Halliday & Matthiessen (2004), vilken tillsammans med utred-
ningen av den ideationella semantiken i Halliday & Matthiessen (2006) utgör utgångspunkten 
för den teoretiska diskussionen i avhandlingen, med Holmberg & Karlsson (2006) som kom-
plement. 
75 Steiner (2005:490) argumenterar för att SFG kan överbrygga klyftan mellan lingvistiskt re-
spektive kulturellt inriktad översättningsforskning. Översättningar har annars inte varit något 
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Språket analyseras inom SFG med funktionellt definierade, grammatiska 
kategorier. Här intresserar jag mig dock inte för de grammatiska egenskap-
erna hos måltexten respektive källtexten i sig själva, och jag använder därför 
inte de grammatiska kategorierna inom SFG som primära analyskategorier. I 
stället definieras i detta avhandlingskapitel ett antal olika analyskategorier 
som belyser just relationen mellan källtext och måltext. Den systemisk-funk-
tionella språksynen utgör dock ett ramverk för analyskategorierna och dess 
grammatiska begrepp bidrar med analytiska verktyg för att precisera kriterier 
för de olika kategorierna. 

Analysmodellen som presenteras i det här kapitlet har en viss släktskap 
med andra lingvistiskt baserade, systematiska och, mer eller mindre, kvanti-
tativt inriktade modeller för översättningsanalys hos Wollin (1981), Leuven-
Zwart (1989) och Sahlin (2001). Dessa modeller svarar mot ett relativt all-
mänt syfte att beskriva förändringar mellan källtexter och måltexter vid 
översättning, och själva utvecklandet av metoden framstår som ett syfte i sig 
i respektive avhandling.76 Den analysmodell som utvecklas här är helt under-
ordnad avhandlingens specifika syfte och dess frågeställningar.77 

Kvantitativt inriktade, lingvistiska modeller har kritiserats för att de ofta 
bearbetar alltför mycket information i jämförelse med vilka specifika resultat 
de kan uppvisa (jfr Tymoczko 2002:81–82). Här möter jag denna problema-
tik med att försöka skapa precision och effektivitet i analysmodellen i för-
hållande till frågeställningarna och kompletterar den kvantitativa metoden 
med mer kvalitativt inriktade analyser.  

I tidigare forskning om Alexanders saga har vissa iakttagelser gjorts av 
återgivningen, vilket utgör förutsättningar för utformningen av analys-
modellen (jfr 1.4.3). Det gäller följande: 

− Återgivningen präglas inte av följsamhet gentemot källtextens gram-
matiska strukturer.  

− Återgivningens grad av trohet mot källtexten varierar. 

                                                                                                                             
framträdande inslag i den systemisk-funktionella forskningen förrän relativt nyligen. Catford 
(1965) bygger på Halliday (1961), men Halliday har bara skrivit smärre bidrag om över-
sättning (1962, 1964, 2001). Under de senaste decennierna har intresset för översättning bland 
SFG-inriktade forskare vuxit starkt (Hatim 1997; Hatim & Mason 1990, 1997; House 1977, 
1997; Matthiessen 2001; Steiner 1994, 2001, 2004; Teich 1999, 2003). Bidrag av fler forskare 
finns i Steiner & Yallop (2001). Delar av SFG har också använts av forskare inom översätt-
ningsvetenskapen (Leuven-Schwarz 1989, Blum-Kulka 1986, Baker 1993). Kelly (1979:227) 
anknyter också till Hallidays teori. 
76 Wollin (1981:1) menar att hans modell ska vara en ”generellt giltig metod för analys och 
beskrivning av översä t tn ing” även om han sekundärt utnyttjar resultaten för att undersöka 
interferens och filologiska problem. Leuven-Zwart (1989:152) vill utveckla ”a method for the 
comparison and description of translation and original text”. Sahlin (2001:8) beskriver syftet 
med sin modell att kunna göra ”språkligt inriktade jämförelser”.  
77 Modellen som utvecklas här har dessutom flera likheter med en modell hos Carlquist (1996: 
57 f.) som med fyra kategorier (strykning, tillägg, ändring av ordning och byte) analyserar 
innehållslig överflyttning i översättningar. 
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− Återgivningens generella nivå av källtexttrohet växlar förmodligen 
mellan olika avsnitt i måltexten, och kan genomgå gradvisa föränd-
ringar under textens gång. 

Dessa förutsättningar leder till ett antal slutsatser om hur analysmodellen bör 
utformas. För det första bör den snarare utgå från semantiska kategorier, 
eftersom det är omvittnat att översättaren inte översätter ord för ord utan 
snarare återger större semantiska enheter. För det andra ställer återgivning-
ens föränderlighet krav på ett relativt omfattande undersökningsmaterial – att 
enbart förlita sig på stickprov blir en alltför osäker väg om återgivningen kan 
variera från avsnitt till avsnitt. Undersökningen måste därmed välja en ana-
lysenhet som gör analysen effektiv och tillåter tillräckligt stora undersök-
ningsmaterial.78 Mot bakgrund av dessa förutsättningar har jag valt satser 
med finita verb som en grundenhet för analysen.79 Den analysmodell som ut-
vecklas här är alltså en typologi över olika slags intertextuella, semantiska 
relationer mellan källtextens och måltextens satser. För undersökningens 
syfte ser jag satsen som en strategisk undersökningsenhet som på ett effek-
tivt sätt kan möta avhandlingens frågeställningar, och jag ser den semantiska 
nivån som den relevanta. Valet av satsen som undersökningsenhet under-
stöds också av att den systemisk-funktionella språkbeskrivningen ser satsen 
som den primära betydelseskapande enheten i språket (Halliday & Matthies-
sen 2006:28). 

Sammanfattningsvis är den analysmodell som presenteras här inriktad på 
att kartlägga återgivningen utifrån måltextens närhet till eller oberoende av 
källtexten. För denna kartläggning ska ett antal analytiska kategorier utveck-
las som utnyttjar den systemisk-funktionella språksynen och språkbeskriv-
ningen. Mot bakgrund av redan kända egenskaper hos översättningen väljer 
jag att använda satser med finita verb som en grundenhet i analysen, och 
analyskategorierna ska därmed beskriva intertextuella, semantiska relationer 
mellan källtextens och måltextens satser. 

2.2 Övergripande metodiska avgränsningar 
Möjligheten att studera likhet och avvikelse mellan källtext och måltext 
måste ytterst gå tillbaka på en definition av ekvivalens och en operationali-
sering av begreppet. Ekvivalens är förmodligen det mest omdiskuterade 
begreppet inom översättningsvetenskapen, och det har betraktats både som 
översättningsvetenskapens fundamentala, ämnesgrundande begrepp och som 
en fruktlös kvarleva från en äldre översättningsvetenskaplig inriktning 

                          
78 Omfattande detaljanalyser av språkliga likheter och olikheter mellan källtext och måltext 
har beskrivits som alltför tidskrävande i jämförelse med vilka resultat en sådan metod pre-
sterat, jfr Genzler (2001:134) och Hermans (1999:68 f.) om Leuven-Zwarts metod. 
79 I 2.7.2 diskuteras satsbegreppet närmare samt olika gränsfall. 
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(Kenny 2001). Samtidigt har det ändå fortsatt att spela en roll i diskussionen, 
delvis genom att det givits helt nya definitioner (Halverson 1998). Metod-
diskussionen i 2.2–2.4 handlar om att teoretiskt avgränsa jämförelsen mellan 
källtext och måltext till en begränsad del av innehållet och att formulera ett 
ekvivalensbegrepp som är användbart för analysen. 

Problematiken kring begreppet ekvivalens kommer till viss del ur det för-
hållandet att knappast några motsvarande språkliga utsagor i käll- och mål-
språk är fullständigt ekvivalenta. Varje språksystem och dess ordförråd bär i 
alla sina enskildheter på konnotationer som en målspråklig motsvarighet 
aldrig kan spegla i sin helhet. När man diskuterar ekvivalens som begrepp 
anses det därför som nödvändigt att tala om grader av ekvivalens (Halverson 
1998:3). Jag ska återkomma till denna fråga i 2.4 nedan. Ett för undersök-
ningen än mer grundläggande problem handlar dock om att ekvivalens kan 
komma till uttryck på olika språkliga nivåer, och att brist på ekvivalens på en 
nivå inte förutsätter att det saknas ekvivalens på en annan. 

Texts in different languages can be equivalent in different degrees (fully or 
partially equivalent), in respect of different levels of representation (equivalent 
in respect of context, of semantics, of grammar [utel. ref.], of lexis, etc.) and at 
different ranks [utel. ref.] (word-for-word, phrase-for-phrase, sentence-for- 
sentence). (Meetham & Hudson 1972:713)  

Halliday (2001) lyfter fram behovet att vid översättningsanalys bedöma 
överensstämmelser på olika språkliga nivåer och att olika nivåer kan vär-
deras olika högt i olika typer av översättningar. 

It seems that one might need some kind of typology of equivalences, which 
could be assigned differential values according to the specific conditions atta-
ching to a particular instance of translation. (Halliday 2001:15) 

Hallidays förslag är att utgå från parametrarna i hans egna systemisk-funk-
tionella språkbeskrivning: stratifieringen i ’skikt’ (eng. strata), uppdelningen 
i språkliga ’nivåer’ (eng. ranks) och särskiljandet av olika ’metafunktioner’ 
(eng. metafunctions). Jag ska presentera dessa parametrar i korthet, och 
framställningen följer Halliday & Matthiessen (2004, 2006). 

Den första parametern är stratifieringen i skikt, vilket syftar på en över-
gripande hierarkisk ordning som beskriver hur man tänker sig att språk 
fungerar. Man urskiljer olika skikt för kontexten, semantiken, lexikogramma-
tiken och fysiska uttryck (fonetik, fonologi, skrift) som i Figur 6. 

Översiktligt motsvarar kontexten den sociala situation där språket an-
vänds; semantiken motsvarar en nivå där fenomen i kontexten tolkats i men-
ingsfulla betydelsekategorier som ännu inte realiserats i lexikala och gram-
matiska val; lexikogrammatiken syftar på det enskilda språkets samman-
tagna resurser av ord och grammatiska strukturer; fysiska uttryck syftar slut-
ligen på de olika fysiska manifestationerna i form av tal och skrift. Jag åter- 
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Figur 6. Schematisk bild över den systemisk-funktionella språksynen 
(efter Halliday & Matthiessen 2004:25) 

kommer till de olika skikten i 2.3, men det som är väsentligt här är att olika 
översättningsstrategier kan prioritera dessa skikt i varierande grad. I en typ 
av översättning är kanske överensstämmelse på lexikogrammatisk nivå högst 
prioriterad. Det skulle exempelvis kunna gälla skolöversättning där eleven 
upplever det viktigaste som att redovisa sin lexikala och grammatiska för-
tåelse av källtexten snarare än att ge en målspråksanpassad och funktionell 
överättning. I (3) ges exempel på en översättning som prioriterar den lexiko-
grammatiska överensstämmelsen genom att den nominala satsförkortningen i 
latinet (understruken) är bevarad. 

(3) Aristide patria pulso Persae Graecos agressi sunt 
Med Aristides fördriven från hemlandet anföll perserna grekerna. 

I andra översättningar kan det semantiska skiktet vara viktigare. Halliday 
(2001:15) menar att det är den prototypiskt sett vanligaste prioriteringen i 
översättning att likhet i lexikogrammatisk realisering är underordnad det 
semantiska innehållet. En omskrivning av exemplet i (3) till en översättning 
som i första hand prioriterar det semantiska innehållet ges i (4). 

(4) Aristide patria pulso Persae Graecos agressi sunt 
Sedan Aristides hade blivit fördriven från sitt hemland anföll perserna 
grekerna 

I denna översättning har översättaren omskapat lexikogrammatiken från en 
satsförkortning i källtexten till en bisats i måltexten och alltså tillmätt den se-
mantiska nivån ett högre värde än den lexikogrammatiska. (Men det är också 

kontexten

semantiken 

 lexikogrammatiken

fysiska 
uttryck 
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viktigt att påpeka att man också uppfattar de olika grammatiska realisering-
arna som meningsbärande, vilket jag återkommer till i 2.3.) 

En tredje strategi är att frigöra sig från de språkliga fenomenen i käll-
texten och att i stället prioritera kontextuella motsvarigheter. Detta slags 
prioritering blir aktuell exempelvis när kulturspecifika företeelser i käll-
texten (som exempelvis maträtter som pitepalt, rakörret, haggis) ska återges 
i måltexten, men det kan även gälla språkliga register, exempelvis hur upp-
maningar på allmänna skyltar formuleras inom käll- och målspråkskultur.80 

Den andra paramtern är nivå, vilket syftar på den språkstrukturella hier-
arkin av meningar (satskomplex), satser, grupper och fraser, ord samt mor-
fem, och en översättning kan prioritera dessa nivåer olika. På samma sätt kan 
analysmodeller vara inriktade på någon av dem. Såväl meningen, som sats-
en, gruppen/frasen, ordet och morfemet kan utgöra den primära undersök-
ningsenheten. Modellen i Wollin (1981) kategoriserar operationer på grupp- 
och frasnivå, medan Gottlieb (1994) snarare analyserar satser eller komplex 
av satser som en helhet. Nivåerna hör först och främst hemma inom det 
lexikogrammatiska skiktet, men har motsvarigheter i det semantiska skiktet 
(se 2.3). 

Den tredje och sista parametern är språkets metafunktioner, vilka ses som 
grundläggande meningsskapande funktioner hos språket. De utgörs av den 
ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen. Den 
ideationella metafunktionen rör språkets förmåga att konstruera mänsklig er-
farenhet, alltså att ge uttryck för våra erfarenheter av världen omkring oss 
och i oss; den interpersonella metafunktionen rör språkets förmåga att vara 
ett redskap för social interaktion, bland annat genom ett system av talhand-
lingar (påståenden, frågor, uppmaningar, erbjudanden); den textuella meta-
funktionen skapar sammanhang i text och angår exempelvis informations-
struktur. 

Inom teorin gör man också en uppdelning av den ideationella metafunk-
tionen i en experientiell och en logisk metafunktion.81 Definitionen av den 
experientiella metafunktionen är i stort sett är densamma som för den idea-
tionella metafunktionen ovan, medan den logiska metafunktionen specifikt 
rör hur betydelser utvecklas mellan olika delar av språket. Det typiska exem-
                          
80 Olika översättningsvetenskapliga inriktningar kan också klassificeras utifrån hur man till-
mätt dessa olika skikt betydelse: Den tyska funktionella inriktningen har haft sitt primära in-
tresse i en kontextorienterad ekvivalens. Leuven-Zwarts modell (1989) är inriktad på den 
semantiska nivån medan Catfords (1965) liksom Wollins (1981) i huvudsak är inriktade på 
den lexikogrammatiska nivån. Den intralingvala analysmodell i Sahlin (2001) är den enda jag 
känner till som riktar sig mot uttrycksskiktet, även om det bara är ett medel för att komma åt 
språkliga förändringar på en djupare grammatisk och innehållslig nivå, inte för att enbart 
kartlägga förändringar på uttryckssidan. 
81 Holmberg & Karlsson (2006:73) väljer erfarenhetsmässig i stället för experentiell för den 
engelska termen experential med motivet att hålla antalet tekniska termer nere. Här använder 
jag experentiell med motivet att tydliggöra att det är en specifik term för en specifik del av 
teoribygget. De noterar också att experentiell används i en del annan skandinavisk SFG-litte-
ratur. 
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plet på hur den logiska metafunktionen skapar betydelse är hur betydelse ut-
vecklas mellan satser inom satskomplex. 

(5) Kung Darius flydde, eftersom hans här hade förlorat. 

Båda satserna ger information om hur världen är beskaffad, men de står i ett 
visst betydelseförhållande till varandra, vilket man i teorin ser som ett ut-
tryck för den logiska metafunktionen hos språket. I detta fall är den andra 
satsen bunden till den första, fria, satsen så att den andra satsen specificerar 
orsaken till det som sker i den överordnade satsen. Medan den experientiella 
metafunktionen rör hur enskilda delar av satsen i samverkan konstruerar en 
mänsklig erfarenhet, angår den logiska metafunktionen hur betydelse utveck-
las mellan olika delar av språket.82 

Den övergripande modellen över språket inom SFG ger, menar jag, möj-
lighet att avgränsa och precisera vad analysmodellen ska vara inriktad på. 
Tidigare har valet fallit på satsen som den relevanta nivån. I fråga om meta-
funktionerna föreslår Halliday att det är ekvivalens inom den ideationella 
metafunktionen som är grundläggande för översättningar: 

As a general rule, ’translation equivalence’ is defined in ideational terms; if a 
text does not match its source text ideationally, it does not qualify as a trans-
lation. (Halliday 2001:16) 

Som jag tidigare påpekat i 1.5.3 undviker man inom översättningsveten-
skapen ofta det slags preskriptiva eller essentialistiska definitioner av över-
sättning som Hallidays definition ovan påminner om. Men Hallidays påstå-
ende är tentativt och sätter inte upp absoluta gränser för begreppet över-
sättning. Här fungerar det som en teknisk definition som avgränsar en viss 
del av språket som kan antas ha central betydelse för den intertextuella 
betydelserelation som föreligger mellan en källtext och en måltext i en över-
sättning. Överensstämmelse inom den interpersonella eller textuella meta-
funktionen avgör inte frågan om översättningens relation till förlagan på 
samma sätt. Däremot kan, som antytts ovan, överensstämmelse i det seman-
tiska skiktet saknas samtidigt som det finns en överensstämmelse i det kon-
textuella skiktet. 

This situation typically arises where the highest value, in stratal terms, is being 
placed on contextual equivalence, overriding the requeirement for equivalence 
at the semantic stratum. In such cases what is being expected of the translator 
is a text which would have equivalent function to the original in the context of 
situation. (Halliday 2001:16) 

Den experientiella metafunktionen framstår som ett fruktbart angrepps-
område för att diskutera de slags textrelationer jag intresserar mig för. En 
                          
82 Den logiska analysen används också för att beskriva hur betydelse utvecklas inom ord-
grupper och mellan olika delar av texter ovanför satsnivå, jfr Halliday & Matthiessen 2004, 
kap. 8–9. 
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måltext som har samma eller liknande experientiella innehåll som sin käll-
text tyder på att översättaren förmedlar källtexten, även om han kan ha mani-
pulerat det interpersonella och textuella innehållet. En måltext som däremot 
saknar sådan korrelation med källtexten tyder på självständiga textskapande 
strategier, om det inte kan förklaras med en kontextuell överensstämmelse. 
Analysmodellen är därmed bara inriktad på en del av den semantiska inter-
textualitet som kan finnas mellan en källtext och en måltext, men modellen 
är inte avsedd att beskriva översättningen i sin helhet utan att vara ett red-
skap för att undersöka översättarens tillvägagångssätt och särskilt hur till-
vägagångssättet förändras och varierar. 

Mot bakgrund av undersökningens syfte och materialets förutsättningar 
avgränsas alltså undersökningen till det semantiska skiktet, med möjlighet 
att även beakta det kontextuella skiktet, till satsens nivå och till den experi-
entiella metafunktionen för att beskriva i vilken mån måltexten återger käll-
texten eller är oberoende av den. 

2.3 Avgränsningar inom den experientiella 
semantiken 
Språkets innehåll (eng. content) omfattar inom SFG både semantikens och 
lexikogrammatikens skikt. Man gör alltså inte ett motsatspar av innehåll och 
form på samma sätt som i annan strukturalistiskt orienterad språkuppfatt-
ning, utan man ser grammatiken som meningsbärande. Relationen mellan 
skikten beskrivs som en realisering där alltså lexikogrammatiken realiserar 
semantiken medan semantiken i sin tur realiserar kontexten.83 I uppbygg-
naden av en sats gör språkbrukaren val inom de olika skikten och de val som 
man kan göra i ett språk illustreras i systemnätverk, där valen går från 
allmänna kategorier mot alltmer fingraderade. 

Dessa systemnätverk fördelar sig från vänster till höger i alltmer specifi-
cerade kategorier. Beskrivningen skulle kunna fortsätta ännu längre mot 
höger till en nivå av enskilda ord, men inom teorin är intresset i första hand 
riktat mot grammatiska kategorier snarare än enskilda ord. Systemnätverk 
bygger upp språkets lexikogrammatiska skikt, men det semantiska skiktet 
tänks vara uppbyggt av motsvarande nätverk. Man menar att det finns en 
naturlig relation mellan lexikogrammatiken och semantiken utifrån en 
grundtanke om att det är språket som konstruerar mänsklig erfarenhet som 
betydelse: 

The view we are adopting is a constructivist one, familiar from European 
linguistics in the work of Hjelmslev and Firth. According to this view, it is the  
 

                          
83 Realisering ska dock inte förstås som en i tiden utsträckt kognitiv process utan som en 
växelverkan och ett samspel mellan nivåerna (Halliday & Matthiessen 2006:25). 
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Figur 7. Exempel på systemnätverk, ur Halliday & Matthiessen 
(2006:61)84 

grammar itself that construes experience, that constructs for us our world of 
events and objects. As Hjelmslev (1943) said, reality is unknowable; the only 
things that are known are our construals of it – that is, meanings. Meanings do 
not ’exist’ before the wordings that realize them. They are formed out of the 
impact between our consciousness and its environment. (Halliday & Matthies-
sen 2006:17) 

Den parallella strukturen i det lexikogrammatiska och semantiska skiktet 
erbjuder en möjlighet att se språkbrukarens lexikogrammatiska val som typ-
iska eller otypiska i förhållande till semantiska enheter. Ett exempel är det 
semantiska elementet process som i det typiska, eller kongruenta, fallet reali-
seras lexikogrammatiskt som ett verb. Men en process kan också realiseras 
som ett substantiv, exempelvis som ett verbalsubstantiv, och det är en reali-
sering som man menar vara mindre typisk, och sådana realiseringar benämns 
inkongruenta.85 

Både den kongruenta och inkongruenta realiseringen anses utgå från ett 
och samma slags element i det semantiska skiktet. Även om de semantiska 
och lexikogrammatiska skikten till sin struktur är lika, kan typiska eller inte 
typiska val bidra till den betydelse som skapas. Ett exempel som tydligare 
illustrerar den betydelseskapande funktionen hos olika typiska val gäller 
språkhandlingar. Exempelvis kan språkhandlingen UPPMANING realiseras 
lexikogrammatiskt som en imperativsats Stäng av musiken! vilket beskrivs 
som det kongruenta valet i nusvenskan. Men uppmaningen kan också reali-
seras som en fråga Vill du stänga av musiken? vilket är ett metaforiskt eller   
  
                          
84 Observera att exemplet i Figur 7 är en rent semiotisk indelning, grundad på hur man i ett 
visst språkligt register konstruerar ett vad de kallar för ett enkelt ting. Att animal här hamnar i 
gruppen non-conscious beror alltså inte på en etologisk analys av djurens kognitiva förmågor i 
sig, utan att de grammatiskt hanteras på ett annat sätt än människor (Halliday & Matthiessen 
2006:102).  
85 Inkongruenta realiseringar kallar man också för grammatiska metaforer. 
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Element Semantiska 
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Process Deltagare Omständighet 
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Figur 8. Semantiska enheter och deras kongruenta lexikogrammatiska 
realisering 

inkongruent val som gör uppmaningen mer förhandlingsbar (Holmberg & 
Karlsson 2006:53 f.). 

Som jag argumenterat för tidigare i kapitlets inledning, är det för syftet 
mer relevant att analysen riktas mot det semantiska skiktet snarare än de 
lexikogrammatiska realiseringarna, och den teoretiska uppbyggnaden inom 
SFG ger möjlighet att göra denna avgränsning. Det betyder att innehållsjäm-
förelsen bortser från den lexikogrammatiska realiseringens meningsskapande 
möjlighet. 

Inom det ideationella semantiska skiktet menar man att de grundläggande 
enheterna är sekvens, figur och element, vilka enklast belyses med de typiska 
lexikogrammatiska realiseringar de motsvarar. 

Som man kan se i Figur 8 realiseras sekvenser typiskt som satskomplex, 
dvs. en sammanhängande följd av satser. Figurer realiseras typiskt som sats-
er. Element finns av tre slag: process, deltagare och omständighet.86 Dessa 
realiseras typiskt av verbgrupp, nominalgrupp respektive adverbialgrupp.87 
”Grupp” syftar på en grupp av ord som gemensamt fyller samma funktion 
som ett enskilt ord (Halliday & Matthiessen 2004:309–311, Holmberg & 
Karlsson 2006:24 f.).  

Deltagare har av Holmberg & Karlsson (2006:75 f.) delats upp i två slag: 
första- respektive andradeltagare.88 Förstadeltagaren kan beskrivas som den 
som utför en handling, upplever något, säger något, dvs. den deltagare från 
vilken processen utgår. Ofta, men inte alltid, sammanfaller förstadeltagaren  
  
                          
86 Till de tre elementen kommer även ett fjärde relator, som normalt realiseras som konjunk-
tioner (Halliday & Matthiessen 2006:177 f.). Detta element beskrivs dock inom den logiska 
metafunktionen och bortfaller därför här. 
87 Den identiska grundstrukturen kritiseras i Smedegaard (2002:3 not 3) med misstanken att 
den lexikogrammatiska nivån fått tjäna som förebild för den semantiska utan att semantiken 
har utforskats i sig. ”Det synes, som om Halliday og Matthiessen har udtænkt de ideationelle 
kategorier, sekvens, figur og element, ved udelukkende at betragte semantikken fra leksiko-
grammatikken. Kategorierne ville givet kunne se anderledes ud, hvis man betragtede den 
ideationelle semantik fra konteksten” (2001:61). Jag uppfattar dock denna speglande struktur 
som en konsekvens av den konstruktivistiska synen i teorin (Halliday & Mattiessen 2006:17). 
88 I Halliday & Matthiesen (2006:55 f.) finns också i figur 2-4a och 2-4b en antydan om två 
olika typer av deltagarroller, men det diskuteras inte i framställningen. I tabell 2(10) i Halli-
day & Matthiesen (2006:100) används också second participant om vissa andradeltagare. 
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Sekvens 
Figur Figur 

Omstän-
dighet 
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deltagare 

Andra-
deltagare 

Omstän-
dighet 

Första-
deltagare

Process Andra-
deltagare 
 

Nu hittar de en brunn i skogen som släcker  deras 
törst 

Figur 9. Exempel på en sekvens, dess figurer och element 

med den traditionella grammatikens syntaktiska subjekt.89 Exemplet i Figur 9 
visar på uppdelningen mellan första- och andradeltagare. 

Första- och andradeltagare spelar, som Figur 9 visar, olika roller i förhåll-
ande till processen, och en central del av den experientiella analysen, som 
kallas transitivitetsanalysen, särskiljer olika slags processer med olika slags 
deltagare. Holmberg & Karlsson (2006:74–102) räknar med fyra process-
typer för svenskan.90 De är materiella, mentala, relationella och verbala pro-
cesser. Materiella processer är sådana processer som sker i den fysiska värld-
en, som exempelvis i verben springa, lyfta och falla. Mentala processer är 
inre upplevelser, som i verben tänka, inse och känna. Relationella processer 
anger relationen mellan olika deltagare, som i verben har och är. Verbala 
processer handlar om att uttrycka sig språkligt som i säga, tala. De olika 
processtyperna har olika deltagarroller knutna till sig. Materiella processer 
har en AKTÖR som förstadeltagare, mentala processer har en UPPLEVARE 
som förstadeltagare, relationella processer kan exempelvis ha en UTPEKAD 
som förstadeltagare och verbala processer en TALARE. Processerna har också 
olika andradeltagare. Men medan alla processer har en förstadeltagare har 
bara vissa en andradeltagare. Andradeltagare beskrivs som de deltagare som 
påverkas av processen eller som binds ihop med förstadeltagaren (Holmberg 
& Karlsson 2006:76). En översikt över processtyper och deras tillhörande 
deltagare finns i Halliday & Matthiesen (2006:100) och Holmberg & Karls-
son (2006:102), men i mina analyser diskuteras de olika typerna av process- 
och förstadeltagare i liten omfattning. Däremot utgör begreppen verktyg för 
att tolka på vilket sätt satsers innehåll motsvarar varandra. 

Tidigare har jag definerat den primära undersökningsenheten som satser 
med finita verb. De analyseras från den sematiska nivån såsom figurer och 
konfigurationer av element. I denna analys har jag valt att begränsa under-
sökningsvariablerna till processelementet och förstadeltagarelementet. Det 
motiveras främst av att det effektivt fångar det centrala experientiella inne-
hållet i en sats – processen anses inom SFG vara satsens kärna och alla satser 
                          
89 Jfr Holmberg & Karlsson (2006:76). I Figur 13 ges ett exempel på skillnaden mellan sub-
jekt och förstadeltagare. Deltagarelementet är i första hand en semantisk kategori. 
90 Antalet processtyper varierar i olika framställningar av SFG, jfr Holmberg & Karlsson 
(2006:79, not 39). 
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med finita verb har en förstadeltagare från vilken processen utgår. Eftersom 
de är obligatoriska kategorier, jämförs därmed alla satser på samma villkor. 
Däremot finns två fall där även mer innehållsligt perifera delar av satsen – 
andradeltagare och omständigheter – måste beaktas. För det första måste jag 
i ett steg i analysen (jfr 2.5) avgöra om två motsvarande satser i källtext och 
måltext är innehållsligt motsägande eller ej, och då är det nödvändigt att 
även se till andradeltagare och omständigheter, eftersom de ibland kan skapa 
en motsägelse mellan källtextsats och måltextsats som i det fingerade exem-
plet i (6). 

(6) Fingerad källtext:  Alexander springer från fienden. 
Fingerad måltext: Alexander springer mot fienden. 

I en bedömning av relationen mellan dessa satser måste man ta hänsyn till 
omständigheten från fienden respektive mot fienden för att analysen inte ska 
bli missvisande. Kärnan i satserna överensstämmer, men innehållet i de peri-
fera delarna gör satserna motsägande. 

I många fall kan källtext och måltext vara olika i fråga om de perifera ele-
menten utan att motsägelse uppstår. Det kan illustreras med det fingerade 
exemplet i (7). 

(7) Fingerad källtext:  Alexanders här avtågade. 
Fingerad måltext:  Alexanders här avtågade på morgonen. 

Om vi från källtextens språkliga kontext vet att avmarschen skedde på mor-
gonen, finns ingen motsägelse mellan satserna i exemplet. Måltexten har då 
expliciterat information som ligger implicit i källtexten, och man kan säga 
att de är samstämmiga trots att de skiljer sig i realisering.  

För det andra måste andradeltagare och omständigheter ibland inkluderas 
vid jämförelsen av processer i källtext och måltext för att jämförelsen ska bli 
rättvisande. Olika språk fördelar innehåll olika mellan verb och andra delar 
av satsen, vilket kan belysas med ett exempel från Slobin (2004:195) som 
diskuterar detta. 

(8) He ran into the house. 
Il est entré dans la maison en courant. 
’He entered in the house by running.’ 

I engelskan finns ett större lexikon för verb som beskriver hur man rör sig än 
i franskan, där i ett rörelseverb med mer allmän betydelse specificeras med 
ett adverbial. Skillnad är språktypologisk.91 De romanska språken bildar en 
egen grupp i jämförelse med de flesta övriga indo-europeiska språk i fråga 
om hur rörelseprocesser konstrueras språkligt. Det här är inte platsen för att 

                          
91 Jfr Korzen (2002) som diskuterar skillnader mellan det semantiska innehållet i italienska 
och danska verb.  
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utreda språktypologiska skillnader mellan fornvästnordiska och klassiskt 
latin, men analysmodellen måste ta hänsyn till denna möjliga olikhet hos 
språken. Det går därmed inte att utesluta andradeltagare och omständighets-
element helt om man vill bedöma hur processinnehållet i de båda satserna 
motsvarar varandra, och i analysen utnyttjar jag alltså övriga delar av satsen 
om de behövs för att påvisa en överensstämmelse. 

2.4 Begreppet synoptisk ekvivalens 
Innehållsliga enheter beskrivs vanligen inom SFG med olika systemnätverk 
(jfr Figur 7) där särdrag skils ut. Här är det inte motiverat att göra en sådan 
detaljerad, semantisk analys, eftersom metoden i första hand ska beskriva 
typiska intertextuella, semantiska relationer mellan satser i två texter snarare 
än att beskriva det specifika semantiska innehållet i respektive text.  

Avgränsningen till att undersöka likhet i experientiellt innehåll i källtext 
och måltext gör att man rent metodiskt kan se på källtext och måltext som 
om de vore två parallella och självständiga rapporteringar av ett skeende i en 
historisk kontext. Därmed kan man, utifrån sett, bedöma om de båda rapport-
eringarna är ense eller ej och i vilken grad de är överens. Överensstämmelse 
mellan källtext och måltext skulle då kunna formuleras som en synoptisk 
ekvivalens, dvs. som ett fall av en samsynt rapportering av den experientiella 
kontexten. Detta slags ekvivalensbegrepp kan tillämpas på såväl element- 
som figurnivå, dvs. de kan vara ense eller oense om ett enskilt element i en 
viss figur eller om figuren som helhet.92  

Som jag kommenterat tidigare (2.2) måste ekvivalens förstås som ett 
graderat fenomen, och det gäller även den synoptiska ekvivalensen. I olika 
steg i analysmodellen hanteras detta på olika sätt. 

I ett analyssteg prövar jag om en viss semantisk enhet i källtexten mot-
säger dess motsvarighet i måltexten. Ett exempel på detta gavs i (6). I detta 
steg av analysen avstår jag alltså helt från att gradera ekvivalensen, utan 
bedömer alltså motsägelse eller icke motsägelse. Detta test används på såväl 
element- som figurnivå, och i denna jämförelse tar jag fasta på grundlägg-
ande semantiska egenskaper hos de språkliga enheterna. För figurer är frågan 
om deras sammantagna representation av verkligheten är oförenlig eller ej 
(jfr exemplen i (6) och (7)). För elementen tar jag fasta på det som Halliday 
& Matthiessen (2006:180) kallar elementens experientiella referenspunkt. 
Deltagarnas referenspunkt kallar de ting (eng. thing), vilket typiskt känne-
tecknas av en avgränsning i rummet. Processernas referenspunkt kallar de 
händelse (eng. event), som kännetecknas av en utveckling i tiden. I den 
semantiska analysen av förstadeltagar- och processelementet tar jag alltså 
endast fasta på om deras realisering gäller samma ting och samma händelse i 
                          
92 Det gäller även sekvensnivån, men då krävs en analys av den logiska metafunktionen som 
inte företas här. 
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den experientiella kontexten. Därmed bortser jag från en stor del av den be-
tydelse som skapas i realiseringen genom bestämningar och ordval. Exem-
pelvis omnämns Alexander i källtexten med många olika epitet och poetiska 
benämningar, som malleus totius orbis ’hela världens hammare’. Måltexten 
använder däremot konsekvent Alexander konungr eller ett pronomen. Det 
latinska uttrycket är visserligen laddat med väsentligt mycket mer betydelse, 
men likväl är det på ett grundläggande plan en representation av samma in-
divid, samma experientiella ting, i ett skeende i den historiska kontexten. 
Processer är delvis svårare att avgränsa på detta sätt, eftersom de inte har 
fysisk utsträckning i rummet. Analysen utgår från den centrala process-
betydelsen och jämför hur deltagarna påverkas under processens gång och 
hur de har påverkats när processen har inträffat.93 

För det andra klassificeras satser som inte bedöms som motsägande i 
olika grader av närhet till källtexten utifrån hur förstadeltagar- och process-
elementet i källtexten är återgivna. Vilka kategorier som används och hur 
klassificeringen går till presenteras i 2.5.  

Den synoptiska ekvivalensen är en metodisk konstruktion för att kunna 
belysa vissa avgränsade egenskaper hos den intertextuella relationen mellan 
enheter i två texter. Begreppet ekvivalens har ansetts förknippat med en 
normativ tradition inom översättningsforskningen, men här ska det dock för-
stås som ett rent deskriptivt begrepp utifrån en strikt operationaliserad defi-
nition. 

2.5 Analysmodell för jämförelse mellan satser  
i källtext och måltext 
Kategorierna i analysmodellen och deras särskiljande drag framgår av Figur 
10, men de ska förklaras och kommenteras enskilt nedan.94 Kategorierna 
beskriver olika slags intertextuella relationer mellan en källtext och en mål-
text, och jag benämner dem gemensamt som en uppsättning relationstyper. 

Analysmodellen utgår från att satser i källtexten i normalfallet förväntas 
ha motsvarigheter i måltexten i en viss följd, men modellen kartlägger både 
när måltexten uppfyller detta och när den avviker på olika sätt. I Figur 10 be-
skrivs modellen som ett analysschema där olika egenskaper hos relationen 
mellan källtextsatser och måltextsatser preciseras i olika steg. I ett första steg 
 
                          
93 Ett krav för överensstämmelse är att agentiviteten inte förändras. Om Alexander i källtexten 
skulle beskrivas ha fallit från hästen medan måltexten säger att han stigit ner från hästen, är 
agentiviteten förändrad (från en händelse med Alexander som medium till en handling med 
Alexander som aktör) och därmed också verbbetydelsen. 
94 Observera att analyskategorierna är tekniska begrepp och rymmer långt mer av innehållslig 
variation än vad beteckningarna antyder. Beteckningar som överensstämmande satser syftar 
alltså på att de är överensstämmande i en viss teknisk mening, inte att de är s.a.s. fullständigt 
överensstämmande. 
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Figur 10. Modell för analys av relationstyper (KT = källtext, MT = mål-
text, 1:a-delt. = förstadeltagare, proc. = process, återg. = återgivning) 

bedöms om givna satser i källtexten och måltexten har motsvarigheter i den 
andra texten. Med motsvarighet åsyftas den semantiska intertextualitet som 
kan iakttas när översättaren har använt det experientiella innehållet i en eller 
ett antal satser i källtexten som ett semantiskt basmaterial för sitt måltext-
skapande. Om det inte finns en motsvarighet mellan vissa satser i källtexten 
och måltexten är det antingen fråga om tillägg eller utelämningar, och de 
kategorier som används för dessa fall beskrivs i 2.5.2. När det finns motsvar-
ighet kan graden av likheten mellan källtext och måltext vara olika, vilket 
definieras med kategorier som beskrivs i 2.5.1.  

2.5.1 Relationstyper där motsvarighet finns mellan satser  
i källtexten och måltexten 
Om satser i källtext och måltext motsvarar varandra bedöms i nästa steg om 
de motsäger varandra eller inte. Det kan tyckas paradoxalt att motsvarande 
satser kan vara motsägande, men förklaringen är att analysen av vad som är 
motsvarande snarare syftar på att en viss sats i källtexten har fått stå som 
modell för en sats i måltexten samtidigt som olika slags manipulationer kan 
ha skett. Satserna i det fingerade exemplet (6), s. 74, kan förstås som mot-
svarande satser om de befinner sig på motsvarande plats i källtextens och 
måltextens rapportering av skeendet i kontexten. Samtidigt är de motsäg-
ande. Sådana fall kategoriseras här som innehållsjusterad återgivning och 
beskrivs närmre i 2.5.1.4. 

Satser som motsvarar varandra, och inte är motsägande, tolkas i tre kate-
gorier beroende på likheten mellan den semantiska strukturen i måltexten  
 

jämförelse 
mellan 
satser i KT 
och MT motsvarighet 

saknas i KT innehållsuteläming 

motsvarighet 
saknas i MT

motsvarighet 
finns 
mellan satser 
i KT och MT 

innehållsjusterad 
återgivning 

innehållsaddition 

omtolkande 
återgivning 

överensstämmande 
återgivning motsvarande

satser  
är inte 
motsägande 

motsvarande satser 
är motsägande 

1:a-delt. och proc.
överensstämmer 

1:a-delt. och/eller
proc. är omtolkade 

återg. ej bunden
till figur i KT 

obunden 
återgivning

motsvarighet 
saknas 
mellan satser 
i KT och MT 
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 Figur i källtext        Figur i måltext     
                       
                       
                       
                         
 1:a-delt.  proc.  övr.      1:a-delt.  proc.  övr.  
                         
                         
                         

Figur 11. Schematisk beskrivning av överensstämmande satser (1:a- delt. 
= förstadeltagare, proc. = process, övr. = övriga element) 

och källtexten. Dessa olika kategorier beskrivs i 2.5.1.1–2.5.1.3. Överens-
stämmande återgivning är den mest källtextnära kategorin, medan omtolk-
ande återgivning och obunden återgivning motsvarar grader av allt mer fri 
återgivning.  

2.5.1.1 Överensstämmande återgivning 
Överensstämmande återgivning definieras här som som att förstadeltagare 
respektive process stämmer överens i källtext och måltext. Det kan illu-
streras som i Figur 11. 

Ett exempel från undersökningsmaterialet kan belysa vad som fångas av 
analysen och vad den inte täcker in. I nedanstående exempel, där Alexander 
ska ta ett bad, är realiseringen av det som sker tämligen olik i båda texterna 
men likväl kan man utifrån förstadeltagare och process tala om en synoptisk 
ekvivalens – en samsynt rapportering av ett gemensamt skeende. 

(9) Alexandreis II.163–165  Alexanders saga 24.5–6 
     

Perfusus 
Macedo 
sudore et 
puluere 
membra, / 
Temperie 
fluuii captus 
specieque 
liquoris / 
Corpore adhuc 
calido 
subiectis 
insilit undis. 

Makedoniern, 
täckt av svett 
och sand på 
kroppen, fångad 
av flodens 
temperatur och 
det flytandes 
skönhet, hoppar 
i de 
intilliggande 
vågorna med 
kroppen ännu 
varm. 

12 Han hoppar 
genomsvett i 
kallt vatten. 

Hann leypr 
alsveíttr akallt 
vatnn. 

 (Na:12) 
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 Figur i källtext       Figur i måltext     
                      
                      
                      

 1:a-delt.  proc. 
 

 övr. 
     1:a-delt.  proc.  övr. 

  

          
          
          
          
          
          

 

Makedoniern, 
täckt av svett 
och sand på 
kroppen, 
fångad av 
flodens tem-
peratur och 
det flytandes 
skönhet, med 
kroppen ännu 
varm, 

 

 
hoppar 
 

 

i de 
intil-
ligg-
ande 
våg-
orna 
 

    

Han, 
genom-
svettig, 

 

hoppar 

 

i kallt 
vatten 

 

                        
                        

Figur 12. Illustration av överensstämmande återgivning (1:a- delt. = 
förstadeltagare, proc. = process, övr. = övriga element) 

En lång rad bestämningar till förstadeltagaren har försvunnit, men det är 
ändå fråga om samma individ. Exemplet kan också beskrivas med samma 
slags illustration som i Figur 11. 

Det fall som beskrivits ovan är typfallet på överensstämmande återgiv-
ning. Det finns dock flera andra, speciella fall där jag räknar med överens-
stämmelse, även om de inte motsvarar typfallets mönster så tydligt. Jag 
beskriver fem sådana fall nedan. 

För det första är det värt att understryka att ett syntaktiskt subjekt och 
förstadeltagare inte är samma sak. I den första satsen i (10) finner vi olika 
subjekt i källtext och måltext i rad 14. 

(10) Alexandreis I.41–43  Alexanders saga 2.25–3.2 
     

ergo nisi 
magni / 
Nomen 
Aristotilis 
pueriles 
terreat annos, 

Om alltså inte 
den store 
Aristoteles 
namn 
förskräckte 
pojkåren, 

14 Och om jag inte 
fruktade min 
mästare 
Aristoteles 
namn, 

Oc ef ec 
hræddomz eigi 
nafn Aristotilis 
meistara míns. 

/ Haut 
dubitem 
similes ordiri 
fortiter actus. 

skulle jag inte 
tveka att tappert 
påbörja liknande 
dåd. 

15 så skulle jag 
pröva att något 
efterlikna sådana 
storverk. 

þa munda ec 
freista at likia 
nakkvat eptir 
slikum 
storvírkiom. 

 (A1a:14–15) 
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Aristoteles namn skrämmer Alexander. 
FENOMEN MENTAL PROCESS UPPLEVARE 
(2:a deltagare)  (1:a deltagare) 

   
Alexander fruktar Aristoteles namn. 
UPPLEVARE MENTAL PROCESS FENOMEN 
(1:a deltagare)  (2:a deltagare) 

Figur 13. Två exempel på analys av deltagarroller i olika syntaktiska 
positioner 

I källtexten och måltexten i rad 14 har vi mentala processer (terreat ’för-
skräckte’ och hræddomz ’fruktade’) men olika subjekt. Förstadeltagaren till 
en mental process har dock alltid deltagarrollen UPPLEVARE oavsett om den 
syntaktiskt realiseras som ett subjekt eller inte. Satsen i rad 14 ovan har allt-
så både överensstämmande förstadeltagare och process (om man accepterar 
att pueriles annos ’pojkåren’ är en omskrivning för Alexander själv). Sche-
matiskt kan detta framställas på följande vis. 

Deltagarrollen UPPLEVARE kan alltså, vilket illustreras i Figur 13, åter-
finnas i olika syntaktiska positioner. I modellen analyseras det som överens-
stämmande återgivning. 

För det andra finns det fall som klassificeras som överensstämmande åter-
givning samtidigt som det har en motsatt realisering, vilket det finns exem-
pel på i rad 15 i (10). Den dubbelt negerande innebörden i uttrycket inte 
tveka i ”jag skulle inte tveka att påbörja ...” i källtextens rad 15 återges med 
ett onegerat påstående ”jag skulle pröva att ...”. I modellen tolkas alltså fall 
där processen växlar mellan att vara dubbelt negerad i den ena och onegerad 
i den andra som överensstämmande under förutsättning att satserna är sam-
stämmiga om vad som pågår i verkligheten. 

För det tredje är inte alltid överensstämmelsen mellan källtext och måltext 
symmetrisk. En infinit del av en källtextsats kan återges med en hel mål-
textsats som i (11). 

(11) Alexandreis II.212–213  Alexanders saga 25.20–22 
     

sciantque / 
Me non tam 
uitae spacium 
quam querere 
belli. / 

och de ska veta 
att jag inte 
söker tid så 
mycket för livet 
som för kriget. 

89 Och de ska veta oc vite þeir þat 

 

 90 att jag genom 
läkningen söker 
vinna tid snarare 
för att strida mot 
kung Darius än 

at meir leita ec 
fyr lęcningina 
tomstundar til at 
beriaz við Darium 
konung helldr en 
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att förlänga mitt 
liv. 

at lengia lif mitt. 

 (A2f:89–90) 

I exemplet har infinitivfrasen i latinet (me quaerere ’mig söka’) blivit en sats 
med finit verb (ek leita ’jag söker’) i rad 90, och jag betraktar den fornväst-
nordiska satsen som överensstämmande med den infinita satsen. Samma 
analys gör jag också när de olika elementen är mindre explicit uttryckta som 
i (12). 

(12) Alexandreis II.470  Alexanders saga 35.11–12 
     

Vincite iam 
uictos. 

Besegra de 
redan besegrade!

283 Besegra nu dem Sigreð nu þa  

  284 som redan är er þegar erv  

  
285 som om de vore 

besegrade. 
sem sigraðer se. 

 (A2j:283–285) 

I detta exempel ser jag participet victos ’besegrade’ som återgivet överens-
stämmande med raderna 284 och 285. Visserligen förändrar översättaren det 
indikativiska underliggande påståendet ”de är redan besegrade” till en kom-
parativ konditionalsats ”de är redan som om de vore besegrade”, vilket kan 
beskrivas som en sänkning av den retoriska intensiteten. Här betraktas de 
ändå som överensstämmande, eftersom den som utsäger den latinska satsen 
rimligen måste hålla med om att fienden inte är besegrad än, utan bara möj-
ligen är som om den redan vore besegrad, dvs. precis vad översättningen 
säger.95 

Omvänt kan också en sats med finit verb i källtexten återges som en in-
finit del av en sats i måltexten. (Det har dock visat sig väsentligt mindre van-
ligt.) 

För det fjärde aktualiserar de senaste exemplen frågan om hur underför-
stådda deltagarelement i källtext och måltext ska tolereras i analysen. Som 
grundprincip gäller att deltagarelement underförstås när överensstämmelse 
därigenom kan beläggas. Orsaken är att det särskilt i latinet finns åtskilliga 
konstruktioner där förstadeltagaren inte är explicit, men ändå är otvetydig. 

                          
95 Dessa fall kommer dock inte att påverka de statistiska beräkningen eftersom jag bara räknar 
hur källtextsatsen har blivit klassificerad. I de två exemplen ovan skulle båda räknas som en 
överensstämmande sats. I vissa fall kan det här leda till smärre oönskade effekter i statistiken. 
Om den finita delen av en källtext sats inte återges medan den infinita återges blir effekten att 
hela den latinska satsen räknas som utelämnad i beräkningarna, eftersom jag utgår från de 
latinska satserna med finit verb (jfr 2.7). Det har dock bedömts som ett acceptabelt problem i 
metoden eftersom beräkningarna inte ska leda till en jämförelse med en absolut skala, utan 
endast en jämförelse mellan avsnitt inne i den undersökta texten. 
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Det blir meningslöst att ställa krav på explicit förstadeltagare när det inte är 
obligatoriskt att realisera en förstadeltagare. 96 

För det femte finns det i vissa fall lexikaliserade konstruktioner i latinet 
som inte rimligen kunde översättas så som de står. I dessa fall får man göra 
ett avsteg från den semantiska nivån och i stället definiera överensstämmelse 
på den kontextuella nivån. Vid avgränsade källspråksspecifika uttryck står 
inte kravet på fullständig överensstämmelse mellan förstadeltagar- och pro-
cesselementen, utan en återgivning som formellt sett påminner om omtolk-
ning (se 2.5.1.2) får gälla för överensstämmande återgivning. Det är dock 
ytterst vanskligt att avgöra vad som kunde och inte kunde översättas, och jag 
avstår i de flesta fall från att göra en sådan analys. 

2.5.1.2 Omtolkande återgivning 
Omtolkande återgivning utgår från att de båda texterna är överens om det 
utsnitt i tid och rum som källtextens figur avgränsar, men översättaren har 
omtolkat verkligheten i delvis andra semantiska kategorier än källtexten. 
Exemplet i (13) är hämtat från en skildring där kung Darius uppställda här 
beskrivs. 

(13) Alexandreis II.106  Alexanders saga 22.2–3 
     

Alba Iouis 
currus series 
ducebat 
equorum, / 
[...] 

En vit rad av 
hästar drog 
Jupiters vagn, 
[...] 

13 Framför Tors 
kärra var många 
hästar förspända, 
snövita till 
färgen. 

Fyrir kerro Þors 
voro margir 
hestar beittir 
sniohvitir at lit. 

 (Ba:13) 

Käll- och måltext använder olika slags processer och fångar därmed den 
konstruerade verkligheten på olika sätt, men samtidigt är det fullt möjligt att 
de beskriver samma verklighet, vilket inte varit fallet om måltexten exem-
pelvis hade haft elefanter i stället för hästar eller måltextsatsens process hade 
negerats. Man kan säga att förändringen baseras på en inferens ur källtexten 
om hur skeendet också skulle kunna realiseras. Rent språkligt har första-
deltagaren i källtexten (en vit rad av hästar) blivit andradeltagare i måltexten 
(målet för processen spänna för) samtidigt som andradeltagaren i källtexten 
(Jupiters vagn) har blivit en omständighet (framför Tors kärra). 

Det centrala för omtolkande återgivning är alltså att det dels finns en 
överensstämmelse mellan figurerna, vilket kommer till uttryck i att element-
en i källtextsatsen återkommer i måltextsatsen, samtidigt som båda satserna 
inte motsäger varandra. Det normala är att antingen förstadeltagaren eller 
processen i källtexten återkommer i motsvarande måltextsats. Det finns allt-
                          
96 Detta är också ett naturligt val utifrån den betydelsebaserade grammatik som SFG utgör, jfr 
Halliday & Matthiessen (2006:26–29).  
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så en tydlig koppling mellan en måltext- och en källtextsats på elementnivå, 
vilket skiljer omtolkning från det jag kallar obunden återgivning. 

I vissa fall kan det räknas som omtolkning, även när det inte är en 1:1-
relation mellan källtextens och måltextens satser, dvs. när det snarare ser ut 
som en expansion eller sammanfattning, vilket normalt analyseras inom 
obunden återgivning (se 2.5.1.3). Det gäller när olika delar av en källtextsats 
realiseras i olika måltextsatser, eller när flera källtextsatser realiseras som 
delar av en måltextsats, i analogi med det tredje speciella fallet av överens-
stämmelse som diskuterades i 2.5.1.1 (jfr diskussionen om (11) och (12), s. 
80). 

2.5.1.3 Obunden återgivning 
Obunden återgivning karaktäriseras av att återgivningen är obunden av den 
semantiska konfigurationen av element i källtexten samtidigt som det finns 
en innehållslig motsvarighet mellan en viss del av källtexten och en annan 
del av måltexten. Det typiska exemplet på detta är sammanfattningar där 
flera satser i källtexten återges med en enstaka sats i källtexten. Men det kan 
också röra sig om expansioner eller en 1:1-relation mellan källtext och mål-
text, där måltexten snarare uttolkar källtextens innebörd än återger den.97 Jag 
tolkar källtextens satser i rad 82–85 i (14) som sammanfattade i måltextens 
sats i rad 82. Exemplet kommer från ett tal där persernas kung Darius 
ambassadör försöker beveka Alexander som nyss besegrat Darius. 

(14) Alexandreis IV.88–92  Alexanders saga 59.10–11 
     

clipeum iam 
leua teneret, / 

Den vänstra 
handen skulle 
redan hålla 
skölden, 

82 och nu skulle du 
vara redo till 
strid mot 
Darius, 

oc nu monder þu 
buenn til bardaga 
ímote Dario 

Iam stares 
acie, 

redan skulle du 
stå i slaglinjen, 

83
  

iam te uibraret 
in hostes / 
Fulmineus 
Bucifal, 

redan skulle den 
blixtrande 
Bucefal kasta 
dig mot 
fienden, 

84

  
iam te sentiret 
in armis 
/Horrificum 

redan skulle 
Darius 
förnimma dig 
skräckinjagande 
i vapen, 

85

  
                          
97 Kategorin är svårfångad och svår att sammanfatta, vilket avspeglas i andra modeller. Mot-
svarigheten i Sahlins modell (2001) är kategorin Komplexa operationer som syftar på när 
måltextens relation till källtexten ”undandrar sig en entydig analys i termer av separerbara 
Strykningar, Tillägg, Omstruktureringar och Utbyten” (2001:311), alltså en negativ definition. 
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Darius nisi 
coniugis eius 
humandae / 
Cura 
moraretur. 

om inte 
omsorgen om 
hans hustrus 
begravning 
fördröjde. 

86 om vår frus 
begravning inte 
hindrade dig. 

ef eige dvelðe þic 
groptr fru varrar. 

 (A4e:82–86) 

Källtextsatserna i rad 82–85 tolkar jag som sammanfattade i måltexten i rad 
81. När en grupp källtextsatser återges med en enstaka sats, klassificeras det 
alltså som obunden återgivning i form av en sammanfattning. Men ibland 
kan den måltextsats som fått motsvara källtextens grupp av satser ha sär-
skilda likheter med en enskild av källtextsatserna. I (14) skulle man kunna 
tolka måltextens sats i rad 82 som omtolkad återgivning av källtextens sats i 
rad 82 och att källtextens satser i raderna 83, 84 och 85 i sådant fall skulle 
kunna analyseras som utelämnade. Men för att göra en sådan analys ställer 
jag kravet att måltextsatsen ska vara en överensstämmande återgivning av en 
av källtextsatserna. Annars har det visat sig för vanskligt att bedöma vilken 
av olika mer eller mindre närliggande satser i källtextens satsgrupp som stått 
modell för måltextsatsen. (Detta fall diskuteras även i anslutning till (21), s. 
89.) 

Obunden återgivning kan också motsvaras av expansion. I (15) återges 
satserna i källtexten med ett utökat antal satser i måltexten. Exemplet utsägs 
av Alexander strax innan han hugger av den gordiska knuten. 

(15) Alexandreis II.87–88  Alexanders saga 21.4–6 
     

Quid refert, 
inquit, 
proceres, 

Vad betyder det, 
främste, säger 
han, 

33 Vilket, Hvart 

  34 tror ni, hyggið 
  35 är till lycka åt en 

man: 
er manne nockors 
at auðnara. 

qua scilicet 
arte / Quoque 
modo tacitae 
pateant 
enigmata 
sortis? 

med vilken 
konst och på 
vilket sätt det 
tigande ödets 
gåtor blir 
uppenbara? 

36 om han skulle få 
dessa knutar 
lösta, 

at hann fae knuta 
þessa leyst. 

   37 eller om han 
skulle veta med 
vad för slags list 

eða viti með 
hverri list 

   38 de är knutna? þeir ero saman 
riðnir. 

 (A2c:33–38) 
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I båda dessa fall finns det en innehållslig affinitet mellan källtext och måltext 
så att översättaren förefaller ha använt innehållet i källtextens satser som ett 
semantiskt basmaterial för sitt måltextskapande. Det saknas dock en klar 
intertextuell relation mellan mellan enskilda satser och deras semantiska en-
heter i källtext och måltext, och innehållsrelationen förefaller snarare vara 
mellan mellan grupper av satser. 

2.5.1.4 Innehållsjusterad återgivning 
Innehållsjusterad återgivning innebär att en sats i källtexten motsvarar en 
sats i måltexten genom att de båda förhåller sig till samma skeende i kon-
texten, men att det också finns avvikelser i översättningen som gör måltext-
satsen oförenlig med källtextsatsen. De båda utsagorna kan inte vara giltiga 
samtidigt. Exemplet i (16) är hämtat från en passage där Alexander kastar sig 
i en flod för att bada och genom detta drar på sig en sjukdom. Rad 17 har 
klassificerats som innehållsjusterad återgivning, medan 18–20 är innehålls-
addition (se 2.5.2). 

(16) Alexandreis II.170–171  Alexander saga 24.7–10 
     

afflictus rex 
exanimisque 
suorum / 
Extrahitur 
manibus. 

Den åtgångne 
och livlöse kungen 
dras upp av de 
egnas händer. 

17 Och nu måste han 
genast ta sig till 
land som 
hastigast. 

Oc nu verðr hann 
þegar til landz at 
leggia sem 
hvatlegast. 

  18 Av detta drabbas 
han av en svår 
sot, 

Her af tekr hann 
nu sott míkla. 

  19 så att han själv 
tycker det 
osannolikt 

sva at sialfum 
honom þicker 
orvent 

  20 att han skulle 
repa sig. 

at hann mone við 
retta. 

 (Na:17–20) 

I exemplet blir kungen i den latinska versionen exanimis ’livlös’ medan han i 
den isländska versionen inte är värre däran än att han själv kan ta sig i land. 
Man kan möjligen förena de båda skildringarna om man tänker sig att kung-
en först simmar mot land, där blir livlös och sedan dras upp av sina män. 
Men uppenbarligen är han vid medvetande i måltextens rad 19, och egent-
ligen blir den tolkningen rätt ansträngd. Jag tolkar ett sådant här ställe som 
en innehållslig justering inom ramen för återgivning. 

Innehållsjusterad återgivning kan dock vara föranledd av att källtexthand-
skriften har haft en viss variant, som kanske avviker från huvudläsarten i 
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Colkers utgåva (1978). Ett exempel på detta finns i (17), där Parmenio, en av 
Alexanders generaler, ska väcka den sovande Alexander. 

(17) Alexandreis IV.475–476  Alexanders saga 71.17–18 
     

lux, inquit, 
oborta est 

Ljuset har stigit 
upp, säger han. 

275   

/ Nunc ego te 
moneo molles 
excludere 
sompnos. /  

Nu manar jag 
dig att stänga 
ute den mjuka 
sömnen.  

276 Uppstigen sol 
bjuder er att 
vakna, herre, och 
inte jag. 

Vpprunnen sol 
hera biðr yðr 
vaka. en eigi ec. 

 (A4k:275–276) 

Exemplet ser ut som ett klart fall av innehållsjusterad återgivning eftersom 
texterna är oense om det är solen eller Parmenio som egentligen väcker 
Alexander. Men handskrifterna HMS av Alexandreis har en annan läsning än 
huvudläsarten i vilken est i rad 275 är utelämnat och Nunc i rad 276 i stället 
motsvaras av ett Non, med konsekvensen att innebörden i stället blir som i 
(18). 

(18) Alexandreis IV.475–476  Alexanders saga , 71.17–18 
     

lux, inquit, 
oborta / Non 
ego te moneo 
molles 
excludere 
sompnos. /  

Det uppstigna 
ljuset, inte jag, 
säger han, 
manar dig att 
stänga ute den 
mjuka sömnen.  

276 Uppstigen sol 
bjuder er att 
vakna, herre, och 
inte jag. 

Vpprunnen sol 
hera biðr yðr 
vaka. en eigi ec. 

 (A4k:276) 

Utifrån läsningarna i handskrifterna HMS stämmer källtext och måltext i 
stället väl överens. Innehållsjusterad återgivning kan alltså innehålla sådana 
fall och jag ska därför diskutera dem enskilt i 6.1. De kan ge information om 
vilken handskrift översättaren har använt, men de fall som inte kan förklaras 
på detta vis kan bidra till en förståelse av översättarens syften och intressen. 
Exemplet ovan, där Alexander badar kan knappast förklaras med en avvik-
ande variant, utan det bör finnas andra intressen bakom förändringen. I just 
detta fall ligger det nära till hands att tänka sig att man velat undvika att 
framställa kungen som hjälplös och svag. Trots den kraftiga nedkylningen 
förmår kungen i översättningen simma iland. 
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2.5.2 Relationstyper där motsvarighet saknas mellan  
satser i källtexten och måltexten: Innehållsutelämning  
och innehållsaddition 
När en sats i källtexten inte har motsvarighet i måltexten eller tvärtom är det 
fråga om innehållsutelämning eller innehållsaddition. Strykning och tillägg 
är vanliga begrepp för dessa fenomen och har motsvarigheter redan i den 
antika retoriska terminologins detractio och adjectio (Lausberg 1990, § 462, 
§ 1099–1103). Både strykning och tillägg blir dock som begrepp problem-
atiska att använda här. Strykning implicerar att det är fråga om en aktivt 
reducerande operation, när det lika gärna kan ha att göra med att översättaren 
missat en rad eller att översättarens handskrift innehållit en lakun. Tillägg är 
i princip oproblematiskt som begrepp och används allmänt i olika modeller 
för textbearbetning inom både översättningsvetenskap och filologi, men har 
nackdelen att det även betecknar en central kategori i den systemisk-funk-
tionella grammatiken.98 I allmänna ordalag använder jag dock ordet tillägg 
om språkligt material som tillförs översättningen. 

Flera frågor angår innehållsutelämning och innehållsaddition gemensamt, 
och därför diskuterar jag dem under en rubrik. Fallen av innehållsaddition i 
Alexanders saga analyseras med mer förfinade analyskategorier i 6.3, och de 
kategorierna presenteras där. 

Innehållsutelämning syftar på när förstadeltagar- och processelement i en 
källtextsats inte återges i måltexten. I (19) finns ett exempel på innehålls-
utelämning i rad 262. Exemplet är från ett av Alexanders slagtal. 

(19) Alexandreis II.457–458  Alexanders saga 34.30–35.1 
     

Cernitis 
inbelles auro 
fulgere 
cateruas, / 

Ni ser okrigiska 
krigarhopar 
glimma av guld, 

260 Här kan ni nu se 
framför er en 
stridsoduglig här 
och kvinnoaktiga 
fylkingar  

Her megoð er nu 
sia fyrir yðr 
úvigligan her. oc 
kvenslegar 
fylkingar 

  

261 som alla tycks 
skina av guld 
och ädelstenar. 

er allar þickia 
scina af gulle oc 
gimsteinom. 

Cernitis ni ser 262  
ut gemmis 
agmen 
muliebre 
choruscet: / 

att den 
kvinnliga 
stridslinjen 
blänker av 
ädelstenar. 

263

  
 (A2j:260–263) 
                          
98 Innehållsaddition är också namnet på en av kategorierna i Wollin (1981:48), och mitt be-
grepp är i princip överensstämmande med Wollins. Motsvarigheten till det jag kallar inne-
hållsutelämning kallar Wollin innehållsstrykning. 
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Källtextsatsen i rad 262 återges inte i måltexten, eftersom översättaren inte 
upprepar megoð er nu sia ’ni kan nu se’ (rad 260). Jag ser därmed satsen 
cernitis ’ni ser’ (i rad 262) som utelämnad. 

På motsvarande sätt kan man möta satser i måltexten som saknar mot-
svarighet i källtexten och som alltså klassificeras som innehållsaddition. 
Exemplet i (20) kommer från inledningen av ett anföringsavsnitt i vilket sol-
daten Techilus argumenterar mot ett tidigare anförande. 

(20) Alexandreis VI.264–265  Alexanders saga 92.31–33 
     

 

 116 Det tycks mig 
inte som att vår 
sak har det bästa 
lösningen 

Eigi líz mer vart 
mal slikan vtveg 
beztan eiga 

 
 117 så som nu var 

framlagt. 
sem nv var tiaðr. 

nemo estimat, 
inquit, 
amicum / 
Corporis ex 
habitu, 

Ingen, sade han, 
värderar en vän 
utifrån kroppens 
utseende, 

118 Ingen duglig 
man värderar sin 
vän efter 
utseendet 

Engi dugande 
maðr virðer vin 
sinn eptir 
yvirlitvm. 

 (A6d:116–118) 

Det är otvetydigt att satserna i rad 116–117 i måltexten inte har någon mot-
svarighet i källtexten och att översättaren har lagt till den. I analysen av inne-
hållsaddition tas endast hänsyn till innehåll som är explicit realiserat i käll-
text och måltext. En måltextsats som uttrycker något som är underförstått i 
källtexten klassificeras alltså som en innehållsaddition.99 

Vad som ser ut som innehållsutelämning och innehållsaddition kan också 
bero på varianter i den handskrift översättaren haft. Vi vet inte hur över-
sättarens förlaga såg ut, men i 3.3 undersöker jag samtliga fall av helrads-
lakuner i de utgivna källtexthandskrifterna för att därmed kartlägga problem-
et så långt det går under rådande utgivningsläge. 

Gränsen mellan obunden återgivning och en kombination av utelämning 
och addition kan ibland vara oklar. Det gäller för det första vid samman-
fattning och expansion, vilket diskuterades i 2.5.1.3. För det andra gäller det 
när översättningen ger en alternativ version av källtexten, inplacerad på en 
motsvarande plats, men samtidigt avvikande så starkt att det inte uppfyller 
kravet på ett motsvarande innehåll. (Alternativ version är också namnet på 
en typ av innehållsaddition som diskuteras i 6.3.) I (21) ges ett exempel på 
ett fall som jag klassat som alternativ version snarare än obunden återgiv-
ning.  
                          
99 Däremot ses inte realiseringar i måltexten av innehåll som är grammatiskt implicit i käll-
texten som en innehållsaddition, exempelvis när en ablativus absolutus, som normalt inte har 
agenten utsatt, återges med en sats med finit verb med realiserad agent. 
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(21) Alexandreis VIII.402–403 Alexanders saga 126.28–29 
     

quis non, dum 
nauigat 
orbem, /  

Vem, medan 
han seglar 
världen, 

323  

Debeat 
occursum 
mortisque 
timere 
procellam? 

behöver inte 
frukta 
grundstötning 
(eg. möte) och 
dödens storm?  

324  

  325 Ofta välter liten 
tuva stort lass. 

optlega velltir litil 
þufa miclo lasse. 

  326 Ingen kan vara 
säker för döden. 

enge ma fyrir 
dauðanom úruggr 
vera. 

  327 Han får alla på 
knä. 

ollom kemr hann 
ákné. 

 (A8g:323–327) 

Visserligen fyller måltextsatserna i raderna 325–327 samma varnande funk-
tion som källtextsatserna i raderna 323–324, men jag bedömer det inte som 
en obunden återgivning utan som en alternativ version. I de fallen tolkar jag 
alltså källtextsatserna som utelämnade och måltextsatserna som tillagda. 

2.6 Exempelanalys 
För att illustrera hur källtexten och måltexten har analyserats och för att 
exemplifiera det material som ligger till grund för analyskapitlen, presen-
teras i Figur 14 ett utdrag ur min databas. Förutom kolumner för källtextens 
och måltextens satser, med svenska översättningar av respektive text, finns 
en kolumn för radnummer och två kolumner för att markera om det finns en 
sats i källtexten (KT) och måltexten (MT) på respektive rad (vilket markeras 
med 1 eller 0) och slutligen en kolumn där det definieras vilken relationstyp 
som gäller för de satser som finns på den aktuella raden. Texten är hämtad 
från ett avsnitt där Alexanders rådgivare Aristander ger en astronomisk 
förklaring till hur en månförmörkelse uppstår och till månens olika faser. 

Klassificeringen av de olika satserna kräver ofta överväganden, för det är 
långt ifrån alltid självklart med vilken kategori en sats bör klassificeras, trots 
att definitionerna av relationstyperna i 2.5 delvis är ganska teknisk. Rela-
tionstyperna bör dock ses som prototypiska kategorier som i typfallet mot-
svarar den definition som preciserats genom analysmodellen, men som i 
flera fall snarare skils åt av gråzoner än strikta gränser. Jag återkommer till 
det i 2.7.1, där den kvantitativa bearbetningen av materialet diskuteras. Här 
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Källtext Översättning 
av källtext 

Rad Översättning 
av måltext 

Måltext Sats 
i KT 

Sats i 
MT 

Relationstyp 

Omnia 
descendunt 
a summo 
consule 
rerum, / 

Allt utgår 
från tingens 
högste 
ledare. 

38 då sker allt 
detta enligt 
den högste 
ledarens 
vilja 

þa verðr 
þetta allt 
eptir vilia 
þess ens 
hæsta 
hofðengia 

1 1 omtolk. 

  39 som styr 
över alla. 

er ollo ręðr. 0 1 obund. 

Quo nisi 
consulto 
nichil est 

Utan dennes 
råd finns 
inget 

40   1 0 överens. 

quod 
sydera 
possint. / 

som 
stjärnorna 
förmår. 

41 Utan hans 
beslut/råd 
förmår inte 
himlakroppa
rna [något].

Án hans 
raðe mega 
himintungle
n ecki. 

1 1 överens. 

Inde est Och därav 
sker det 

42 Och därav 
sker det 

En þaðan af 
verðr þat 

1 1 överens. 

quod lunae 
pallescit 
luridus 
orbis / 

att månens 
bleka klot 
bleknar 

43 när månen 
förlorar sin 
glans 

er tungl 
misser 
sinnar birte 

1 1 överens. 

Cum 
terram 
subitura 
suos 
abscondere 
uultus / 
Fertur 

då hon i 
nedgång 
under jorden 
bringas att 
dölja sitt 
ansikte 

44 att jordens 
skugga 
orsakar det 

at iarðar 
scugga beR 
fire þat. 

1 1 obund. 

et humano 
parat 
euanescere 
uisu / 

och 
förbereder 
sig att blekna 
bort från 
mänsklig 
åsyn, 

45   1 0 uteläm. 

Vel cum 
fraterno 
premitur 
splendore 
Diana, / 

eller när 
Diana 
pressas bort 
av den 
broderliga 
strålglansen, 

46 eller utstår 
övermakten 
av sin 
broders ljus,

ella þolir þat 
ofrike af 
birte broðor 
síns. 

1 1 omtolk. 
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Qualiter 
accensae 
iubar 
igniculumq
ue lucernae 
/ Inuida 
maioris 
obscurat 
flamma 
camini. /  

liksom den 
större 
ugnens 
avundsjuka 
eld 
förmörkar 
den tända 
lampans 
strålglans 
och lilla 
glöd. 

47 så som ett 
tänt ljus 
framför 
ugnens 
öppning 
inte lyser på 
grund av 
den stora 
lågans 
övermakt. 

sva sem 
tendrat liós 
firir ofns 
munna lyser 
ecke fyrir 
ofrike mikils 
loga. 

1 1 omtolk. 

Figur 14. Utdrag ur databas för avsnitt A3c:38–47 (Alexandreis III.514–
521 Alexanders saga 55.2–8) 

vill jag dock illustrera vilka problem analysen ställs inför genom att kom-
mentera hur jag resonerar kring satserna i utdraget i Figur 14 och hur valet 
av relationstyp motiveras. 

Den första satsen i rad 38 definierar jag som omtolkande återgivning: 
förstadeltagarna är överensstämmande (omnia ’allt’ och þetta allt ’allt detta’) 
men processerna uppfattar jag som olika (descendo ’utgår från’ i jämförelse 
med verða + omständigheten eptir vilja einhvers ’att ske efter någons vilja’) 
samtidigt som hela figuren ändå kan beskrivas som synoptiskt ekvivalent (jfr 
2.4). Satsen i rad 39 definierar jag som obunden återgivning av rerum ’ting-
ens’ som bestämmer summus consul ’den högste ledaren’ i rad 38. Rad 40 
och 41 definierar jag som överensstämmande återgivning, även om den lex-
ikogrammatiska realiseringen i måltexten har sammansmält två källtextsatser 
till en genom att göra den relationella figuren i 41 till en prepositionsfras. 
Även rad 42 och 43 definieras som överensstämmande återgivning. Pro-
cessen i 43 pallescit ’den bleknar’ har blivit ett verb med andradeltagare 
missir sinnar birti ’förlorar sin glans’. Jag uppfattar andradeltagaren som 
deltagarrollen UTSTRÄCKNING vilken därmed är nära knuten till processen 
(Holmberg & Karlsson 2006:83). Måltextsatsen i rad 44 bedömer jag som 
obunden återgivning i form av en förklarande återgivning av källtextsatsen 
på samma rad. Rad 45 ser jag som utelämnad, eftersom dess innehåll knap-
past täcks av sammanfattningen i källtextsatsen i 44. I rad 46 klassificeras 
återgivningen som omtolkande. Förstadeltagaren är överensstämmande, men 
processerna avviker samtidigt som figurerna som helhet bedöms som syn-
optiskt ekvivalenta. Rad 47 definieras som omtolkande: Förstadeltagaren i 
källtexten har blivit en omständighet i måltexten medan andradeltagaren i 
källtexten har blivit förstadeltagare i måltexten och i denna omtolkning har 
processen bytts ut.  
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2.7 Tekniska metodfrågor 
Med den analysmodell som presenteras i 2.5 klassificeras samtliga satser i 
källtext och måltext i ett antal utvalda undersökningsavsnitt så som det be-
skrivs i 2.6. Klassificeringen bearbetas med kvantitativa metoder så att antal 
fall av respektive relationstyp i ett avsnitt räknas samman och den procent-
uella andelen relationstyper i avsnittet beräknas. Metoden innebär ett antal 
problem som ska diskuteras nedan. Även segmenteringen av texterna i satser 
är inte alltid är given, och jag ska därför kommentera några problematiska 
fall. 

2.7.1 Statistisk bearbetning och tolkning 
För att kartlägga återgivningen beräknas hur stor andel av källtextsatserna i 
ett visst avsnitt som klassificerats som respektive relationstyp. Även inne-
hållsadditionerna – som härstammar från måltexten – divideras med antal 
källtextsatser i respektive avsnitt för att ge ett mått på hur mycket de utökar 
källtexten. Detta ger en översiktlig indikation på i vilken utsträckning över-
sättaren återger källtextnära eller omarbetar texten, eftersom kategorierna 
beskriver hur översättaren har förhållit sig till källtexten i sin återgivning. Vi 
kan därmed jämföra avsnitt i olika delar av texten för att beskriva hur åter-
givningen utvecklas, varierar eller inte varierar. 

Att utgå från källtexten leder ibland till att vissa av översättarens hand-
lingar blir osynliga i statistiken. Återgivning av de infinita delarna av en 
källtextsats kommer inte att synas, eftersom bara hela källtextsatser räknas 
och analysen gäller satser med finit verb. Det innebär att en hel del informa-
tion bortfaller i analysen, men för avhandlingens centrala frågeställningar 
om hur översättningen förändras eller är stabil spelar det inte någon avgör-
ande roll. 

Analysen av satserna i de olika relationstyperna vilar ytterst på bedöm-
ning och tolkning av innehåll, vilket påverkar undersökningens reliabilitet. 
Jag har återvänt till materialet och gått igenom mina klassificeringar vid upp-
repade tillfällen, men det är ofrånkomligt att en annan bedömare kan göra en 
annan klassificering. Kategoriernas gränser är inte heller knivskarpa. Sam-
tidigt är det viktigare att analysen är konsekvent än att olika bedömare i alla 
enskilda fall skulle göra samma klassificering, eftersom tolkningen av resul-
taten huvudsakligen gäller relativa förändringar och inte absoluta gräns-
värden. Olika kategorier har visat sig olika svåra att identifiera i materialet. 
Gråzoner finns särskilt mellan kategorierna överensstämmande och omtolk-
ande återgivning samt mellan kategorierna omtolkande och obunden återgiv-
ning, och där blir kategoriseringen i många fall ett resultat av en avvägning 
mellan olika faktorer som talar för eller emot den ena eller andra kategorin. 
(Jfr exempelanalysen i 2.6.) Av denna anledning undviker jag i regel att i 
undersökningarna förlita mig på isolerade iakttagelser av skillnader mellan 
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överensstämmande, omtolkande och obunden återgivning i olika avsnitt. Det 
har visat sig mindre problematiskt att identifiera innehållsjusterad återgiv-
ning, innehållsutelämning och innehållsaddition i materialet, och förklar-
ingen är att dessa kategorier inte är bestämda av olika grader av ekvivalens, 
utan att de definieras av ett antingen/eller-förhållande (se 2.4). 

Intresset i analyskapitlen 4–5 är i hög grad riktat mot variationen i an-
delen relationstyper i olika avsnitt och mellan olika avsnittstyper. En stor 
variation kan bero på en vacklande norm kring översättning, dvs. att över-
sättaren inte är helt konsekvent i sitt arbetssätt. Men man måste också räkna 
med att källtexten kan variera och att andelen relationstyper påverkas av 
detta (se 1.5.1). Avsnitt som i sina värden avviker från övriga granskas där-
för närmare för att utröna om det beror på källtextvariation eller andra fak-
torer. Jag urskiljer därmed vad jag kallar för avvikande höga och låga värden 
och studerar dem särskilt. 

Toury (1995:67–69) menar också att översättarens val inte kan förutsättas 
vara fullständigt systematiska. Om vi undersöker ett visst fenomen kvantita-
tivt måste vi i sådant fall förvänta oss att värdena kan variera, även när det 
finns en metod i den mening som diskuterades i 1.5.1.  

Consistency in translational behaviour is thus a graded notion which is neither 
nil (i.e., total erraticness) nor 1 (i.e., absolute regularity); its extent should 
emerge at the end of a study as one of its conclusions, rather than being pre-
supposed. (Toury 1995:67) 

Andelen relationstyper i jämförbara avsnitt kan alltså inte förväntas vara helt 
likformig, utan en viss variation måste förutsättas. En kritisk fråga blir då 
hur stor variation som ska tolereras för att man fortfarande ska kunna tala om 
konsekvens i översättarens arbetssätt. Jag återkommer i inledningen till 5.1 
och i 5.1.2 till detta. 

Relationstyperna används i flera av avhandlingens delundersökningar för 
att tolka systematiken i återgivningen. I viss utsträckning belyser kategori-
erna också översättarens roll, dvs. i vilken utsträckning översättaren ser sig 
som förmedlare eller självständig textskapare. I 1.5.2 sägs visserligen att 
översättarrollen inte kan belysas med enbart en sådan textjämförelse som 
den systematiska analysen här motsvarar. Dock kan resultaten ge olika in-
dikationer på vilken översättarroll som är aktuell. Överensstämmande åter-
givning är det typiska uttrycket för en översättare i förmedlarens roll, medan 
omtolkande återgivning och obunden återgivning motsvarar en ökande grad 
av oberoende gentemot källtexten. Innehållsjusterad återgivning är ett tydligt 
uttryck för översättaren i rollen som självständig textskapare, eftersom han i 
det fallet har manipulerat översättningen innehållsmässigt på ett avgörande 
sätt. Innehållsutelämning är helt klart ett utslag av översättarens frihet gent-
emot källtexten, men innehållsaddition kan både vara tillägg som stöttar 
förståelsen av källtexten och ett nyförfattande, och jag diskuterar detta vidare 
i 6.3. 
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2.7.2 Segmentering i satser 
Grundenheten för analysen har definierats som satser med finit verb. Inom 
SFG skiljer man på fria och bundna satser, där de fria satserna motsvarar en 
egen självständig språkhandling – dvs. påstående, uppmaning, fråga eller 
erbjudande – och den kan därför stå för sig själv eller ingå i ett satskomplex 
med andra satser. Bundna satser uttrycker inte någon egen språkhandling och 
ingår därför alltid i ett satskomplex där det också finns en fri sats. Utöver fria 
och bundna satser talar man också om satsformade konstruktioner, som man 
inte menar vara satser i egentlig mening utan som fungerar som deltagare 
eller som delar av deltagare i andra satser. De kallas inbäddade satser och 
kan exemplifieras med restriktiva relativsatser.100 Jag har ändå valt att räkna 
de inbäddade satserna som självständiga analysenheter, även om de egent-
ligen hör till en lägre, satsintern nivå. Orsaken är främst att jag inte analys-
erar de grammatiska egenskaperna hos måltexten och källtexten utan den 
intertextuella relationen mellan måltext och källtext. En bortsortering av de 
inbäddade satserna innebär då enbart en minskning av källmaterialet och 
knappast några vinster.101 

Ett problem som ibland uppstår i segmenteringen av satser rör den ofta 
förekommande utelämningen av kopulaverb i latinet, vilket kan göra det 
oklart om det är fråga om ett predikativ eller en bisats. Här supplerar jag med 
kopulaverb där det inte uppenbart är fråga om ett predikativ eller en absolut 
ablativ. En sats med finit verb innehåller normalt bara ett finit verb, men där 
det är fråga om parallellism eller anafor kan även flera finita verb ses som 
del av en sats i segmenteringen. Slutligen betraktas så kallade mindre tal-
aktsfunktioner, dvs. exklamationer i form av utrop, varningar, gratulationer, 
vokativer ses som självständiga satser om de är avgränsade från omgivande 
satser och inte är integrerade i en överordnad sats. 

2.8 Sammanfattning 
Analysmodellen har syftet att kartlägga måltextens närhet till källtexten för 
att möjliggöra en diskussion om översättarens metod och vilken roll han har 
intagit i sitt textskapande arbete. Utifrån egenskaperna hos det aktuella 
materialet har jag valt att skapa en metod som är riktad mot en semantisk 
nivå och använda satsen som den grundläggande undersökningsenheten. 
Med hjälp av den systemisk-funktionella språksynen avgränsas metoden till 
att gälla den experientiella semantiska nivån. En analys av förstadeltagar-
elementet och processelementet är grunden för att klassificera relationen 
                          
100 En presentation av de olika satstyperna finns i Halliday & Matthiessen (2004, kap. 7) och 
Holmberg & Karlsson (2006, kap. 5). 
101 I praktiken har de inbäddade satserna också visat sig spela en undanskymd roll, eftersom 
de framför allt förekommer i måltexten snarare än källtexten. De påverkar därmed inte stati-
stiken, som ju utgår från källtexten. 
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mellan varje källtextsats och måltextsats med hjälp av en typologi av rela-
tionstyper. Jämförelsen baseras på begreppet synoptisk ekvivalens, vilket ut-
går från möjligheten att se källtexten och måltexten som två parallella re-
presentationer av en ideationell kontext, vilkas samstämmighet respektive 
oenighet bedöms. Översättningens närhet till respektive oberoende av för-
lagan bedöms med sex olika relationstyper: Överensstämmande återgivning 
föreligger när de centrala semantiska enheterna överensstämmer i källtext 
och måltext. Vid omtolkande återgivning har översättaren omtokat käll-
textens semantiska element i delvis nya element samtidigt som källtextens 
och måltextens satser inte är motsägande och skulle kunna vara två parallella 
realisationer av en samma experientiella kontext. Obunden återgivning kan 
beskrivas som en återgivning av innehåll i källtexten men utan att översätt-
aren regleras av den semantiska konfigurationen av element i figurer. Vid 
innehållsjusterad återgivning manipulerar översättaren någon del av en sats 
med konsekvensen att måltextsatsen motsäger den källtextsats som den mot-
svarar. Innehållsutelämning innebär att översättaren har avstått från att åter-
ge en viss sats i källtexten. Innehållsaddition innebär att översättaren har lagt 
till en sats som inte har någon motsvarighet i källtexten. Dessa relationstyper 
kan delvis ses som en stigande skala av oberoende gentemot källtexten hos 
översättaren, men innehållsjusterad återgivning och innehållsaddition måste 
granskas särskilt för att bedöma vilken roll de svarar mot. 

Modellen vilar på bedömningar av innehåll och relationstyperna får ses 
som prototypiska kategorier. Kvantifieringen måste därför tolkas med för-
siktighet. Resultaten bearbetas statistiskt så att andelen relationstyper i olika 
avsnitt kan jämföras. För denna bearbetning tas källtexten som utgångspunkt 
så att beskrivningen visar hur stor del av alla källtextsatser som återges med 
respektive lösningstyp. Modellen förväntas kunna visa egenskaper hos åter-
givningen, exempelvis om värdena för olika avsnitt inom en avsnittstyp vari-
erar inom ett begränsat område eller om spridningen förändras i olika delar 
av måltexten. 
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3 Undersökningsmaterial samt källkritiska 
problem 

Det källmaterial som ligger till grund för undersökningen är ett urval avsnitt 
från Alexanders saga. Principerna för urvalet diskuteras i 3.1 där också 
undersökningsmaterialet presenteras. Dessutom måste vissa källkritiska pro-
blem diskuteras både vad gäller måltexten och källtextutgåvan i Colker 
(1978), och detta sker i 3.2 respektive 3.3. Avsnittet rymmer mindre under-
sökningar som är avsedda att dels ringa in ett källmaterial (i 3.1.4) och att 
utvärdera källtextutgåvan som arbetsredskap i analysen (i 3.3). 

3.1 Presentation av undersökningsmaterial 
För att analysera metoden excerperar jag material ur översättningen från 
olika kategorier av avsnitt. Jag kallar dessa kategorier för avsnittstyper.102 
Fyra avsnittstyper har urskiljts: 

− Anföringsavsnitt syftar på avsnitt i direkt anföring och markeras med 
referatmarkörer med anföringsverb. 

− Författarciterande avsnitt är avsnitt där översättaren genom en refe-
ratmarkör med anföringsverb markerar att det är författaren Galterus 
som talar. 

− Beskrivande avsnitt syftar på avsnitt som beskriver föremål, förete-
elser och personer.103 

                          
102 Avsnittstyperna motsvarar inte en systematisk typologi såsom är fallet med texttyper, fram-
ställningsformer eller sekvenser (Ledin 1999:19–23). De narrativa och beskrivande avsnitts-
typerna sammanfaller dock med det Virtanen (1992) kallar narrativ och deskriptiv diskurstyp. 
Med diskurstyp förstås, hos Virtanen, ett typiskt sätt att använda språk med en viss funktion 
och med ett visst syfte. Den narrativa diskurstypen har syftet och funktionen att berätta om ett 
visst skeende, och den deskriptiva diskurstypen att beskriva något. En diskurstyp kan dock 
realiseras språkligt genom olika texttyper, dvs. språkliga textstrukturer. Exempelvis kan den 
deskriptiva diskurstypen realiseras genom både en narrativa och en deskriptiva texttyp 
(Virtanen 1992:302–305). Avsnittstyperna anföringsavsnitt och författarciterande avsnitt är 
dock inte definierade som diskurstyper utan motsvarar de avsnitt som framställs som anförda 
genom referatmarkörer i form av anföringssatser. 
103 I vissa fall används också den narrativa texttypen för rent deskriptiva syften som i Darius 
häruppställning eller när bilder på monument återges med temporalt länkade processer. Den 
temporala länkningen är vag och det framstår inte som ett händelseförlopp, utan som ett 
konstfullt sätt att ge en beskrivning. De är exempel på att den narrativa texttypen kan använd-
as där syftet egentligen är beskrivande, dvs. där diskurstypen är den deskriptiva. Jag disku-
terar detta i 5.1.4 i anslutning till exemplen (29), (30) och (31). 
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− Narrativa avsnitt utmärks språkligt av sin kronologiskt ordnade 
framställningsform och karaktäriseras i flera fall i metatextuella in-
skott som sagan sjálf ’själva berättelsen’ av översättaren vid över-
gångar mellan beskrivande och berättande avsnitt. 

För identifikationen av enskilda avsnitt delges varje avsnitt ett signum som 
består av en stor bokstav för avsnittstyp (med A för anföringsavsnitt, F för 
författarciterande avsnitt, B för beskrivande avsnitt och N för narrativa av-
snitt) och av en liten bokstav för det individuella avsnittet. ”Bb” står således 
för det beskrivande avsnittet b. I signum för anföringsavsnitt anges dessutom 
en kapitelsiffra, eftersom anföringsavsnittens antal är stort. ”A4c” står alltså 
för anföringsavsnitt c i kapitel 4. Jag använder för övrigt genomgående 
kapitel för de olika delarna i både källtext och måltext och inte benämningen 
bok, vilket annars är gängse i fråga om latinska hexameterverk. 

Samtliga avsnitt som definierats som anföringsavsnitt, författarciterande 
avsnitt och beskrivande avsnitt är inkluderade i analysen, men av de narra-
tiva avsnitten har ett urval gjorts. I respektive analyskapitel diskuteras vilka 
material som används för respektive frågeställning. 

I 3.1.1–3.1.4 kommenterar jag olika materialrelaterade problem som 
kräver diskussion och presenterar sammanställningar av alla undersöknings-
avsnitt katalogiskt. Jag ger dock här en översikt av de viktigaste ställnings-
tagandena i avsnitten 3.1.1–3.1.4 för den som inte vill fördjupa sig i tekniska 
materialfrågor, och i respektive avsnitt finns en uppställning över de under-
sökningsavsnitt som valts ut med identifierande signum och uppgifter om 
var respektive avsnitt återfinns i källtext och måltext (Tabell 2, Tabell 3, 
Tabell 5, Tabell 6 och Tabell 7). 

− I fråga om anföringsavsnitten väljer jag att enbart undersöka sådana 
som står i direkt anföring i källtexten. Anföringsavsnittens längd 
varierar stort, och jag avgränsar därför materialet till de avsnitt som 
är 11 källtextsatser eller längre för de kvantitativa beräkningarna, 
vilket, efter min bedömning, ger ett tillräckligt stort antal undersök-
ningsavsnitt. 

− De författarciterande avsnitten är i vissa fall svåra att avgränsa. I de 
flesta fall kan formella kriterier användas, men i några fall krävs en 
bedömning utifrån innehåll. 

− För beskrivande avsnitt väljer jag att undersöka dels längre själv-
ständiga avsnitt, dels kortare avsnitt som är insprängda i narrativa 
avsnitt. För att dessa kortare avsnitt ska vara jämförbara mellan olika 
delar av verket, har jag valt att inrikta mig på en tydligt avgränsad 
typ av beskrivningar, nämligen de så kallade homeriska liknelserna. 

− För narrativa avsnitt görs ett urval som baseras på en analys av åter-
givningsindex (jfr 1.4.3) för enbart narrativa avsnitt i hela verket. 
Analysen visar att återgivningsindex beskriver fallande tendens från 
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inledningen fram till kapitel 8 där minskningen planar ut på en lägsta 
nivå. För undersökningen hämtas ett antal avsnitt från kapitel 2 där 
återgivningsindex är högt, och ett antal avsnitt hämtas från kapitel 8–
9 där återgivningsindex är lågt. Även ett avsnitt i kapitel 9 som till 
skillnad från kringliggande avsnitt har ett högt återgivningsindex in-
kluderas som ett jämförelseavsnitt. 

3.1.1 Anföringsavsnitt 
Till materialgruppen anföringsavsnitt räknas avsnitt som står i direkt anför-
ing i källtexten, och de är genomgående lätta att identifiera och avgränsa.104 
Endast i några enstaka avsnitt utnyttjar författaren en blandning av direkt och 
indirekt anföring, i vilka det är oklart var gränserna för anföringsavsnittet 
går.105 Jag har inte inkluderat dessa i analysen, och eftersom de tillhör de 
korta avsnitten, skulle de ändå ha sorterats bort i de kvantitativa analyserna, 
där jag enbart inkluderar avsnitt som är längre än 10 källtextsatser (se 
nedan). I måltexten är det så när som på ett undantag (AS 105.10–16; avsnitt 
A7c i tabellen nedan) alltid tydligt var anföringsavsnitt börjar och slutar vid 
återgivning av källtextavsnitt i direkt anföring. I ett fall återges också ett kort 
anföringsavsnitt med indirekt anföring som i källtexten står i direkt anföring 
(avsnitt A10a i Tabell 2). När källtexten framställer det anförda indirekt, ut-
nyttjar översättaren flera gånger en växling mellan direkt och indirekt an-
föring.106 I materialurvalet har jag enbart utgått från källtextens markering för 
direkt anföring som materialavgränsande kriterium. Alla anföringsavsnitt 
presenteras i Tabell 2. 

Som man kan se av Tabell 2, varierar mängden tal stort mellan de olika 
kapitlen liksom även deras längd. I de kvantitativa analyserna som ska före-
tas i kapitel 4 och 5 blir de kortaste anföringsavsnitten ett problem, eftersom 
 
                          
104 Denna avgränsning exkluderar därmed de avsnitt som står i direkt anföring i måltexten 
men som inte framställs så i källtexten, exempelvis AS 4.5–7 och i dialogen AS 117.6–17. 
105 I avsnittet I.302–307 är formen direkt anföring, men det är oklart om det är en enskild som 
talar, en sammanfattning av vad många säger eller om det är Galterus egen röst. Varken Jolly 
(1968:48) eller Streckenbach (1990:38) återger det inom citationstecken medan Townsend 
(1996:14) gör det. Avsnittet II.275–285 står i indirekt anföring med en grekisk riddare som 
talare, men inom denna indirekta anföring förekommer det också utrop och huvudsater i mod-
us indikativ som språkligt snarare hör hemma i direkt anföring. Townsend (1996:32) skriver 
om den indikativiska satsen till en indirekt anförd sats, medan Jolly bibehåller indikativen 
(1968:73).  
106 Indirekt anföring i källtext och en växling mellan indirekt och direkt anföring i måltexten 
finns i II.275–285, VIII.24–48, VII.185–189, X.21–25. Avsnittet IV.331–346 står i indirekt 
anföring men återges i direkt anföring i 66.27–67.10. Uppdelning mellan hur avsnitt i direkt 
och indirekt anföring hanteras av översättaren i Alexanders saga skiljer sig från översättnings-
metoden i Rómverja saga, där översättaren ofta använder övergång mellan indirekt och direkt 
anföring i inledningen till anföringsavsnitt (Meissner 1910:167–168, Benediktsson 1992:136). 
I Alexanders saga respekteras alltså avsnitten i direkt anföring i högre grad än i Rómverja 
saga på denna punkt. 
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Tabell 2. Anföringsavsnitt 

Signum Avsnittets talare samt talets 
innehåll/karaktär 

Avsnitt i 
Alexandreis 

Avsnitt i 
Alexanders 
saga 

Antal  
satser, 
latin  

A1a Alexander beklagar sin ungdom I.33–47 2.16–3.6 11 
A1b Aristoteles tal till Alexander I.82–183 4.13–7.26 136 
A1c Cleades bön om nåd för Thebe I.328–344 12.29–13.14 18 
A1d Alexander avsäger sig Europa I.440–441 14.30–31 3 
A1e Alexander om Akilleus och en dröm I.478–537 16.8–17.25 60 
A2a Darius smädebrev till Alexander II.20–33 19.11–27 14 
A2b Alexanders svar II.36–42 19.31–20.2 5 
A2c Alexander om den gordiska knuten II.87–88 21.4–6 2 
A2d Härens klagan II.173–185 24.13–25 9 
A2e Fortuna beklagar sig II.190–200 24.28–25.7 13 
A2f Alexander på sjukbädden II.205–217 25.11–26 12 
A2g Läkaren Philippus till Alexander II.233–243 26.15–27 17 
A2h Darius om Timodes II.294–297 28.30–29.1 4 
A2i Darius tal till sin här II.325–371 29.29–31.20 49 
A2j Alexanders tal till sin här II.450–486 34.20–36.1 43 
A3a Zoroas skymfar Alexander III.167–172 43.3–9 6 
A3b Alexander svarar Zoroas III.174–179 43.12–18 10 
A3c Aristander om månförmörkelse III503–525 54.26–55.12 22 
A4a Darius till sändebudet Thiriotes IV.28–34 56.26–57.2 7 
A4b Thiriotes bud IV.35–39 57.3–10 6 
A4c Darius beklagar sin hustrus öde IV.53–54 57.28–32 4 
A4d Darius bön till Jupiter IV.60–66 58.2–11 7 
A4e Fredstrevare från Darius till Alexander IV.74–108 58.27–59.31 42 
A4f Parmenios råd till Alexander IV.115–130 60.5–24 15 
A4g Alexanders svar till Parmenio IV.132–141 60.25–61.3 12 
A4h Alexanders svar till Darius sändebud IV.144–172 61.6–62.8 38 
A4i Alexanders första tal till hären IV.353–372 67.18–68.8 23 
A4j Segergudinnan till Sömnen IV.439–440 70.18–20 4 
A4k Parmenio väcker Alexander IV.475–483 71.17–23 9 
A4l Alexander svarar Parmenio IV.484–485 71.23–26 2 
A4m Alexander förklarar sin sömn IV.488–497 71.28–72.3 15 
A4n Alexander andra tal till hären IV.548–588 73.5–74.15 52 
A5a Stridsrop i hären V.21–21 75.2 2 
A5b Geon utmanar Alexander V.58–61 75.28–32 3 
A5c Sanga talar till Clitus på slagfältet V.104–114 76.22–26 10 
A5d Darius talar till hären efter flykten V386–421 80.24–29 25 
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A6a Alexander vid belägring till hären VI.94–103 87.18–25 9 
A6b Darius mor ursäktar sig VI.122–131 88.23–32 17 
A6c Euticions argumentation för att stanna VI.219–262 91.29–29 50 
A6d Techilus svarar Euticion VI.264–289 92.31–20 23 
A6e Darius talar inför hären VI.312–369 94.4–95.14 58 
A6f Archabatus svarar Darius VI.375–377 95.19–21 2 
A6g Narbazanes talar med Darius VI.393–424 96.4–97.7 40 
A6h Darius svarar Narbazanes VI.426–429 97.8–12 2 
A6i Archabatus talar med Darius VI.438–443 97.22–30 5 
A6j Patron erbjuder sig som livvakt VI.495–505 99.13–28 10 
A6k Darius avböjer Patrons hjälp VI.517–524 100.1–9 9 
A7a Darius bön inför självmordsförsöket VII.17–58 101.17–26 42 
A7b Alexander uppmanar hären att rädda 

Darius från hans egna män 
VII.107–116 104.9–21 12 

A7c Varning från en spejare VII.140–144 105.10–16 5 
A7d Darius tal inför sina förrädare VII.189–194 106.20–25 6 
A7e Darius ord på dödsbädden VII.255–299 108.13–109.27 48 
A7f Alexanders tal vid Darius lik VII.355–379 111.18–112.1 19 
A7g Alexander talar till hären VII.469–533 113.34–115.31 58 
A8a Alexander till hären om förräderiet VIII.98–99 119.18–20 1 
A8b Alexanders anklagelse mot Philotas 1 VIII.103–110 119.23–28 4 
A8c Alexanders anklagelse mot Philotas 2 VIII.114–157 119.32–121.2 55 
A8d Philotas försvarstal VIII.193–301 121.27–124.13 111 
A8e Philotas talar till torterarna VIII.314–315 124.21–23 3 
A8f Alexander talar till Bessus VIII.344–347 125.15–18 2 
A8g Den skytiske ambassadörens tal VIII.375–476 126.12–128.31 130 
A9a Symachus uppmaning till Nicanor IX.93–99 131.15–22 7 
A9b Nicanors svar till Symachus IX.101–103 131.23–26 2 
A9c Alexander beskriver en värdig fara IX.203–205 134.33–135.2 2 
A9d Porus till förrädaren Taxiles bror IX.277–279 137.17–19 2 
A9e Alexanders fråga till Porus IX.295–297 137.34–138.1 3 
A9f Porus svar till Alexander IX.298–316 138.2–19 26 
A9g Alexander i strid 1 IX.413–414 140.29–30 2 
A9h Alexander i strid 2 IX.417–418 140.34–141.2 2 
A9i Alexander till läkaren Critobolus 1 IX.466–469 142.2–6 5 
A9j Alexander till läkaren Critobolus 2 IX.474–476 142.10–12 2 
A9k Craterus tal till Alexander IX.514–543 143.3–17 30 
A9l Alexanders antipodtal IX.546–577 143.22–144.15 34 
A10a Fortunas avsikt X.26–28 145.6–8 2 
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A10b Fortuna inför Satan X.82–104 146.22–147.8 21 
A10c Satan inför sina horder X.128–142 147.24–148.5 13 
A10d Förräderigudinnans erbjudande X.144–159 148.7–21 12 
A10e Alexander talar till beskickningar X.283–298 150.25–151.3 14 
A10f Alexander manar vidare X.301–328 151.4–28 30 
A10g Alexander på dödsbädden X.398–417 153.14–31 19 
A10h Alexander om efterträdaren X.420–421 154.2–4 1 

Totalt    1660 

de relativa värdena (i procent) påverkas alltför mycket av hur enstaka satser 
klassificeras. För att möta detta problem har jag valt att i de kvantitativa ana-
lyserna enbart inkludera avsnitt som är längre än 10 källtextsatser i analysen. 
Det betyder att 40 av de 81 anföringsavsnitten utelämnas, vilket kan tyckas 
vara en hög andel (49 procent). Dessa avsnitt, som är högst 10 satser långa, 
står dock endast för sammanlagt 181 satser, vilket bara motsvarar 11 procent 
av hela materialets källtextsatser, vilket jag uppfattar som ett rimligt bortfall. 
Jag har valt att dra gränsen vid 11, men jag kommer också att granska värd-
ena särskilt hos de avsnitt som har mellan 11 och 20 källtextsatser för att se 
om de i högre grad innehåller extremvärden i undersökningarna. 

3.1.2 Författarciterande avsnitt 
Det finns 18 sammanhängande avsnitt som i måltexten är knutna till en eller 
flera referatmarkörer.107 Samtliga avsnitt presenteras i Tabell 3. De författar-
ttribuerade avsnitten varierar i längd mellan enstaka upp till 40 verser i käll-
texten. Samma sak gäller här, som för anföringsavsnitten, att hänsyn måste 
tas till åtskilliga av avsnittens ringa längd vid kvantitativa jämförelser mellan 
avsnitt. 

I flera fall är det diskutabelt var gränsen går för de författarciterande av-
snitten.108 I (22) kan man exempelvis diskutera om referatmarkören enbart är 
knuten till satserna i raderna 44 och 46 eller om även 43 ska räknas till dem. 

(22) Alexandreis IV.21–23  Alexanders saga 56.15–18 
     

custodem se 
esse pudoris / 
Maluit et 
formae, 

Han föredrog 
att vara en vakt 
för kyskheten 
och skönheten, 

43 eftersom han 
hellre valde att 
vara vakt för 
hennes skönhet 
och renlevnad 

þviat hann kaus 
helldr at vera 
gezlo maðr 
fegrðar hennar oc 
reinlives. 

                          
107 Här bortser jag från de fall där översättaren hänvisar till författaren utan att göra en refe-
ratmarkör (AS 129.3–4, 136.14–18). Dessa diskuteras 6.3.2.2 och 7.2. 
108 Avsnittet Fi innehåller exempelvis olika delar där Jolly (1968:158) och Würth (1996b:213) 
har motsatt åsikt om var avsnittet slutar. Jag har i detta fall följt Jolly efter de principer som 
jag beskriver nedan. 
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(/kyskhet).  
neutrumque 
sibi temerare / 
Gloria maior 
erat 

och äran var 
större för 
honom i att 
skända ingen av 
dem 

44 och det var en 
större ära för 
honom, 

oc þat var honom 
meire dyrð 

  45 säger mäster 
Galterus, 

segir M(eistari) 
Galterus 

  46 att kränka 
ingendera hellre 
än att besudla 
bägge. 

at spilla hvarigo. 
helldr en saurga 
hvartveggia. 

quam si 
violaret 
utrumque. 

än om han hade 
våldfört sig på 
båda. 

47   

 (Fd:43–47) 

Var man väljer att dra gränsen beror på vilken funktion man menar referat-
markören har. I kapitel 7.1.1 undersöker jag motiven till att översättaren in-
för referatmarkören, men som en utgångspunkt har det i fallet ovan fått vara 
bestämmande att det går en syntaktisk gräns i källtexten före rad 43. Som 
regel är det dock inte problematiskt att avgöra var avsnitten börjar. Detta kan 
signaleras på två sätt. För det första genom en inledande, framförställd refe-
ratmarkör: Eptir dauða konungs melir sva m[eistari] G[alterus] ísinni boc 
’Efter kungens död säger så mäster Galterus i sin bok’.109 För det andra med 
en efterställd referatmarkör, exempelvis segir meistare Galterus, som är vid-
hängd en sats i vad som framstår som den första meningen i det författar-
citerande avsnittet.110 Det är i vissa fall svårare att avgränsa avsnittens slut. 
Huvudsakligen är det två företeelser som tycks ha fått markera övergången 
från avsnitt som framställer författaren som talande till efterföljande avsnitt. 
Det ena är att ett nytt tema lanseras som avviker från det författarciterande 
avsnittets tema, och detta gäller i alla fall. Men i många fall kombineras 
temaväxlingen med ett så kallat episkt nú i vad jag här kallar en nú- 
avgränsning.111 Avgränsningarna före och efter fördelar sig också på två 
olika övergripande lösningar som har ett tydligt samband med avsnittets 
längd. 

                          
109 Exemplet är hämtat från Fr. 
110 I Fn står referatmarkören till den andra meningen, som jag menar ingår i avsnittet, och den 
första meningen bör vara inkluderad, eftersom den ingår i det resonemang som den andra 
meningen bygger på.  
111 Begreppet är hämtat från Hallberg (1968: 31–35, 80 f., 1971:123) och syftar på det nú som 
i vissa texter är rikligt förekommande när ett nytt underavsnitt i texten tar sin början, i regel 
kombinerat med presens som berättartempus. Würth (1996a:309) noterar att den övriga texten 
avgränsas mot de författarciterande avsnitten med ett nú er aftr til sögunnar at snúa ’nu ska 
det återvändas till berättelsen’. 
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Tabell 3. Författarciterande avsnitt 

Signu
m 

Avsnittets innehåll Avsnitt i 
Alexandreis 

Avsnitt i 
Alexanders 
saga 

Antal  
satser, 
latin  

Fa Beskrivning av Alexander som krigare II.381–387 31.32–32.9 9 

Fb Utläggning om att lyckans opålitlig och 
uppmaning till att undvika högmod 

II.533–544 37.3–15 11 

Fc Kommentar om Parmenios öde III.57–58 39.11–13 2 

Fd Diskussion om Alexanders beteende IV.21–23 56.15–18 3 

Fe Beskrivning av lägrets reaktion IV.40–41 57.10–12 1 

Ff Kommentar om Alexanders känslor IV.313–315 66.11–13 3 

Fg* Kommentar om Clytus öde V.78–79 77.1–3 2 

Fh Kommentar om mottagandet av 
Alexander i Babylon och hur Frankrike 
och världen skulle bli med någon som 
Alexander på Frankrikes tron 

V.491–520 83.24–84.7 23 

Fi Beskrivning av Alexander som härskare 
och av moraliska faror i Babylon 

VI.1–27/32 84.9–
85.10/15 

35 

Fj Beskrivning av att solen dröjde med att 
gå ner inför tillfångatagandet av Darius 

VII.1–11 101.4–12 10 

Fk Anklagelse mot Bessus och Narbazones VII.86–90 103.20–25 4 

Fl Kommentar om hur världen skulle vara 
om människan hade det eviga framför 
ögonen och att Darius ska leva evigt 
genom skalden själv 

VII.306–347 109.31–
111.11 

38 

Fm Beklagande över lyckans bedräglighet, 
Philotas öde och tomma ärobetygelser 

VIII.323–334 124.29–
125.10 

13 

Fn Utvärdering av Alexanders handlande IX.372–373 139.31–33 4 

Fo Ifrågasättande av Alexanders högmod, 
diskussion kring kungamordet och 
vädjan till gudarna om att hindra mordet 

X.191–215 149.10–32 33 

Fp Diskussion om varför Alexander 
förtjänat gudarnas vrede 

X.348–355 152.6–15 5 

Fq Uppmaning att solen ska hejda sig X.372–374 152.25–27 4 

Fr Diskussion om att människosläktet borde 
undvika den bedrägliga lyckan, exempel 
som belägg på detta och avslutning 

X.433–469 154.13–
155.5 

21 

Totalt    221 

*Avsnitt Fg är till ordalydelsen nästan identiskt med Fc och förekommer endast i handskrift 
Stockholm Perg. 24 4to (jfr kommentaren till rad 1–3 i den kritiska apparaten i Jónsson 
1925:77). Till skillnad från alla övriga avsnitt är det inte heller inplacerat i måltexten på 
samma ställe som i källtexten. Trots avsnittets oklara status får det kvarstå i denna samling. 
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Tabell 4. Markörer för avgränsning av författarciterande avsnitt 

Avsnitt Antal källtext-
satser 

Inledande 
framförställd 
referatmarkör 

Efterställd 
referatmarkör 

Avslutning 
genom 
nú-avgränsning 

Fa 9  x x 
Fb 11 x  x 
Fc 2  x  
Fd 3  x  
Fe 1  x  
Ff 3  x  
Fg 2  x  
Fh 23 x  x 
Fi 35 x  x 
Fj 10 x  x 
Fk 4  x x 
Fl 38 x  x 
Fm 13 x   
Fn 4  x  
Fo 33 x  x 
Fp 5  x x 
Fq 4  x x 
Fr 21 x   

I Tabell 4 kan man utläsa att längre avsnitt (9–34 källtextsatser) har fram-
förställd markör som i nästan alla fall är kombinerad med nú-avgränsning, 
medan kortare avsnitt (1–5 källtextsatser) har efterställda markörer och till 
övervägande delen saknar nú-avgränsningar.112 Nú-avgränsningarna före-
kommer nästan hos alla avsnitt i och med Fh, dvs. från kapitel 5.113 Det kan 
noteras att tre av de fyra de kortare avsnitten (4–5 satser) i den senare delen 
av verket har nú-avgränsning, medan samtliga korta avsnitt saknar det i den 
tidigare delen. Det skulle kunna vara ett tecken på en förändring i metod i 
detta fall, och den skulle i så fall ha skett i och med kapitel 5. Nú-avgräns-
ningarna bidrar även till intrycket att översättaren har uppfattat de författar-
citerande avsnitten som en egen enhet i texten. 

3.1.3 Längre och kortare beskrivande avsnitt 
Beskrivningar finns, som sagt, på olika nivåer i texten: dels sammanhäng-
ande självständiga avsnitt i texten, dels kortare beskrivningar som är in-
                          
112 Fj har också en lite oklar avslutning (AS 101.12). Jag tolkar det som att nú-markeringen 
snarare ingår i avsnittets sista sats än markerar gräns i det efterföljande avsnittets första sats.  
113 Fm tillhör de längre avsnitten men saknar likväl nú-avgränsning, men avgränsas i stället av 
en sats som inleds av ett annat temporalt adverb, nämligen síðan ’sedan’ 
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sprängda i en narrativ framställning, dels beskrivande element inom satser. 
Den sistnämnda nivån skulle vara väl värd en undersökning, eftersom flera 
har noterat och diskuterat den ovanliga adjektivrikedomen (Sveinsson 1972: 
20–22, Hallberg 1977:240 f., Wolf 1988:390, Würth 1998:116). Men denna 
nivå faller bort mot bakgrund av den metodologiska inriktningen på hela 
satser i undersökningen.114 Jag kommer därför att koncentrera mig på längre 
beskrivande avsnitt samt ett urval av jämförbara korta beskrivningar med 
syftet att undersöka konsekvens respektive variation i översättningsmetoden. 
De längre avsnitten har valts ut på grundval av att de ska utgöra en från 
handlingen avgränsbar textenhet som präglas av en deskriptiv diskurstyp (se 
not 102) och att de omfattar minst 10 källtextsatser. De utvalda avsnitten 
presenteras i Tabell 5. 

Två beskrivande avsnitt i Alexandreis ingår inte i analysen, eftersom de 
helt har utelämnats i översättningen, nämligen beskrivningarna av Asien 
(I.396–426) respektive Indien (IX.9–34). Jag tar dock upp det faktum att de 
utelämnats i 6.2. 

De beskrivande avsnitten skiljs i flera fall ut från den övriga texten genom 
inramningar i form av små inledande introduktioner eller efterställda kom-
mentarer. Ofta saknar dessa motsvarighet i källtexten. Exempelvis inleds 
beskrivningen av Darius sköld med följande introduktion i måltexten, som 
saknas i källtexten. 

Fra þvi er nu at segia at her verðr kostr at sia sem ętla ma morg oc agętleg vapn. 
en þo baro ęin af ollom ðrum. en þat voro vapn Darij konungs. (Alexanders 
saga 36.6–9, Bb:75–80) 

[Om detta kan det sägas att här blir det tillfälle, som man kan tänka sig, att se 
många och präktiga vapen, och ändå överträffade ett alla andra, och det var 
kung Darius vapen.] 

Att sådana inramande avsnitt infogats tyder på att man faktiskt uppfattat de 
beskrivande avsnitten som särskilda avsnitt. Det är därför tänkbart att det 
funnits en särskild strategi för dem. 

Ser man till beskrivningarnas motiv, skiljer sig avsnitten stort, och fram-
ställningen i källtexten är också olika. Beskrivningen av häruppställningen 
(avsnitt Ba) är en konkret beskrivning av Darius armé på marsch, medan be-
skrivningarna av Darius sköld (avsnitt Bb) och Darius hustrus grav (Be) 
återger scener i bildframställningar på de aktuella föremålen, där bilderna 
genom språket konstrueras som rörliga och levande i enlighet med konven-
tionen i klassiska förlagor. Variationen mellan konkret beskrivning och 
konstfull framställning gör att man kan förvänta sig en variation i återgiv-
ningen mellan de olika beskrivande avsnitten. 

                          
114 Den uttömmande kartläggningen av morfologi och lexikon i Alexanders saga i de Leeuw 
van Weenen (2009b) skapar goda förutsättningar för sådana analyser. 
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Tabell 5. Längre beskrivande avsnitt 

Signa Motiv för beskrivning Avsnitt i 
Alexandreis 

Avsnitt i 
Alexanders 
saga 

Antal  
satser, 
latin  

Ba Darius häruppställning II.103–139 21.25–23.18 29 
Bb Darius sköld II.494–539 36.6–37.3 30 
Bc En magisk källa III.391–403 51.9–16 18 
Bd Darius hustrus grav IV.176–274 62.13–65.4 98 
Be Darius grav VII.379–430 112.5–31 39 
Bf Underjorden X.31–73 145.10–146.12 43 

Totalt    257 

Vid urvalet av kortare beskrivande avsnitt har jag valt en enkelt definier-
bar typ av liknelser som förekommer spridd över hela verket, nämligen de 
homeriska liknelserna.115 En liknande typ av beskrivande avsnitt är exem-
pelvis de episka tidsangivelserna som har en liknande spridning, men det är 
redan känt att översättaren utelämnar dem konsekvent (Würth 1998:115). De 
homeriska liknelserna som undersöks presenteras i Tabell 6. 

De kortare beskrivande avsnitten tilldelas inte ett individuellt, identifi-
erande signum som andra avsnitt (som ”A1c”, ”Bd” etc.). Skälet är främst att 
de inte används inom samma slags analyser som övriga avsnitt och att be-
hovet av sådana signa därför inte finns. I de enstaka fall jag måste referera 
till en individuell liknelse sker det genom en hänvisning till kapitel och vers-
er i den latinska källtexten, exempelvis ”liknelsen i II.59–63”. Samlingen av 
liknelser har hämtats från Christensen (1905:78). 

Jón Helgason (1966:XXX) menar att ett antal ”comparisons and other 
digressions” är utelämnade i senare delen av verket och bland dem listar han 
ett antal som tillhör samlingen av homeriska liknelser, nämligen de som 
förekommer i kapitel 6 till 9. Dessa är alltså på förhand givna som ute-
lämnade. 

Liknelsen i V.311–318 består egentligen av två separata liknelser (V.311–
312 och V.313–318) som i olika handskrifter och utgåvor hanteras olika  
(Christensen 1905:77, not 2). Den andra liknelsen (V.313–318) förekommer 
också med små förändringar i II.318a–f i flera handskrifter. Man har disku-
terat om båda versionerna av samma liknelse är ursprungliga, utan att ha nått 
något definitivt svar i frågan. Vad man kan konstatera är att båda före-
kommer i de flesta handskrifterna, och i analysen jämför jag därför båda ver-
sionerna mot måltexten.116 
                          
115 De homeriska liknelserna utmärks av att ”bildledet utvecklas utöver den egentliga likhets-
punkten mellan sakled och bildled och blir till en mer eller mindre fristående episod i sin egen 
rätt” (Hallberg 1993:289).  
116 Av de båda liknelserna (V.311–312 respektive V:.313–318) är det den andra som har en 
oklar placering. I Mueldener (1863) förkommer de på dessa rader, men i Gugger (1659) är de 
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Tabell 6. Kortare beskrivande avsnitt: homeriska liknelser 

Motiv i sakledet Avsnitt i Alexandreis Motsvarande avsnitt i 
Alexanders saga 

Alexander I.49–55 3.10–15 
Mönstring av perser II.59–63 20.14 
Alexander II.398–405 32.26–32, 33.1–2 
En flod II.318a–f 29.19 
Klitus och Ptolemaius III.30–32 38.14–15 
Echinus III.82–84 40.15–17 
Alexander III.431–435 5.18–32 
Alexander III.455–458 53.17–18 
Alexander IV.316–324 66.13–19 
Makedoniernas härskri IV.590–593 74.17–18 
Geon V.47–54 75.27 
Geon V.69–70 76.6 
Nikanor V.181–82 78.10 
Alexander V.311–318 79.5 
Artabazus VI.379–383 95.24 
Alexander VII.122–127 104.26 
Alexander VIII.482–489 129.8 
Alexander IX.42–47 130.17 
Alexander IX.336–340 139.2 
Alexander och grekernas glädje IX.493–500 142.24 
Helveteselden X.71–73 146.10–12 
Alexander X.253–259 150.18 
Alexander X.431–432 154.12 

                                                                                                                             
skilda åt så att den andra liknelsen (i V.313–318) i stället återfinns efter vers II.318 och i 
Colker (1978) anges dessa rader som II.318a–f . Av de två handskrifter Gugger byggde på har 
Engelbergensis 86 den andra liknelsen på båda ställena, medan Sangallensis C100 inte har 
den på V.313–318. Gugger följde alltså Sangallensis C100 i sin utgåva i detta fall. Till den 
något oklara statusen hos denna liknelse bidrar det faktum att den saknas (i V.313–318) i 
handskrift S, men i stället för liknelsen är motsvarande rader lämnade tomma i handskriften 
(Colker 1978:134). De flesta av de utgivna handskrifterna – E, G, O, H/K och Engelbergensis 
86 – har liknelsen på båda ställena. Verserna II.318a–f saknas, förutom i Mueldener (1863), 
endast i handskriften M. Christensen (1905:77, not 2) menar att den senare av de två inte var 
ursprunglig eftersom den är placerad efter en annan liknelse och att Galterus annars inte 
upprepar sina liknelser. Colker (1951:77–8) pekar dock på att det finns förändringar mellan de 
båda i ordalydelsen. Innehållsligt fungerar de också diametralt olika vilket återspeglas i skill-
nader i ordalydelser. I det första stället (II.318a–f) är liknelsens sakled en pastoral miljö med 
en porlande bäck. Det andra stället (V.313–318) avser att beskriva Alexanders angrepp på 
perserna. 
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3.1.4 Narrativa avsnitt 
På många håll i översättningen annonserar översättaren att framställningen 
återvänder till berättelsen: Nú er aptr til sögunnar at snúa ’Nu ska det åter-
vändas till berättelsen’. Detta syftar på den del av texten som återger ett kro-
nologiskt strukturerat händelseförlopp och som brukar kallas för den narra-
tiva texttypen eller framställningsformen (Ledin 1999:18–23). Markörerna 
dyker ofta upp i övergång mellan beskrivande avsnitt och berättande, och 
den berättande prosan beskrivs därmed som det man återvänder till. Detta 
var ett retoriskt grepp inom den klassiska retoriken och förekommer ofta 
både i fornvästnordisk översättningslitteratur och i islänningasagorna (Kret-
schmer 1982:116 f.). 

Det är inte möjligt att inom undersökningens ram göra samma totalunder-
sökning av de narrativa avsnitten som för anföringsavsnitten, eftersom de 
berättande avsnitten omfattar omkring 3000 verser, vilket kan jämföras med 
anföringsavsnittens ca 1500. Jag ska därför göra ett strategiskt urval av av-
snitt mot bakgrund av återgivningsindex för all text i hela verket (se 1.4.3). 
Syftet är att välja avsnitt som däregenom bör uppvisa spår av förändring när 
de undersöks med avhandlingens metod. Helgasons värden (jfr Figur 2) visar 
på en förändring under textens gång med förkortning i kapitel 1, därefter en 
kraftig höjning av återgivningsindex i kapitel 2 och senare en fallande 
tendens efter kapitel 6. Men Helgasons värden bygger på all text i ett kapitel, 
och nedan ska därför analysen preciseras genom att anföringsavsnitten, de 
författarciterande avsnitten och de beskrivande avsnitten utesluts, och åter-
givningsindex beräknas för de återstående, narrativa textavsnitten. Jag väljer 
också att först beräkna återgivningsindex för narrativa avsnitt i varje sid-
uppslag i Jónsson (1925). 

I beräkningen av återgivningsindex divideras det antal rader narrativ text 
som finns på ett siduppslag i Jónsson (1925) med det antal verser i Alex-
andreis som varje siduppslag motsvarar, och kvoten multipliceras med 
hundra.117 Värdet 100 i diagrammet nedan motsvarar alltså att en rad i mål- 
 

                          
117 Valet av denna undersökningsenhet motiveras av att Jónsson i sidhuvudet på varje uppslag 
har angivit vilka verser som uppslaget motsvarar, vilket underlättar undersökningen. Jónsson 
(1925) är visserligen relaterad till Mueldeners utgåva (1863) och inte Colker (1978), men 
detta har bara marginell betydelse för den kvantitativa beräkningen eftersom det enbart är en-
staka verser som skiljer dem åt. Några små korrigeringar har gjorts eftersom utgåvan förbigår 
källtextsverser som inte är återgivna och som råkar befinna sig mellan uppslagen. Uppslaget i 
Jónsson (1925: 64–65) sägs börja på källtextens vers 274, men det är ett tryckfel för 247, 
vilket korrigeras i en erratalista (1925:172). Det föregående uppslaget i Jónsson (1925:62–63) 
sägs sluta på källtextens vers 235, och orsaken är att vers 236–247 inte återges. Eftersom jag i 
dessa beräkningar även är intresserad av avsnitt som inte återges, får uppslaget i Jónsson 
(1925:62–63) avslutas med vers 241, och uppslaget i Jónsson (1925:64–65) påbörjas med 
242. Likaså får uppslaget i Jónsson (1925:114–115), som i utgåvan börjar med källtextens 
vers 471, i stället inledas av vers 470. Jag bortser för övrigt från Jónsson (1925:1) som är en 
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Figur 15. Återgivningsindex för narrativa avsnitt i Alexanders saga i olika 
siduppslag efter Jónsson (1925) med ett siduppslag per stapel samt med 
kapitelnummer under siduppslagens nummer 

texten återger en vers i källtexten.118 Lägre värden innebär att återgivningen i 
måltexten tenderar mot kondensering och nedkortning, högre värden att den 
tenderar mot expansion och förlängning. Det måste dock understrykas att det 
inte finns något givet i att en vers i källtexten på något sätt bör motsvara en 
rad i måltextens utgåva, och därför fungerar värdet enbart som ett relativt 
värde vid jämförelsen mellan olika textavsnitt och inte som ett absolut värde 
för återgivningen. I resultatredovisningen i Figur 15 har också de siduppslag 
tagits bort som innehåller färre än 20 rader i källtexten, eftersom variation i 
absoluta tal i dessa uppslag får oproportionerligt stort utslag i den relativa 
beräkningen. Likaså presenteras värdena för avsnitten i kapitel 5 separat, där 
den förkortade versionen i AM 226 fol. ersätter lakunen i AM 519a 4to, 
vilket gör att värdena inte är jämförbara (se s. 34).  

Resultatet av beräkningen av återgivningsindex för narrativa avsnitt är 
dels fluktuationer från avsnitt till avsnitt, dels en svagt gradvis fallande ten-
dens för index, vilket framgår av Figur 15. Översättaren tycks använda en 
något mindre mängd måltext för att återge en viss mängd källtext ju längre 
fram i verket han nått. Första kapitlet uppvisar en rätt stor oregelbundenhet, 
men i kapitel 2 stabiliseras värdena på en relativt hög nivå. När nedgången 
sedan börjar är svårt att avgöra, men tendensen kan tyckas vikande redan i 
tredje kapitlet i jämförelse med det andra kapitlet, även om värdena 
fluktuerar. Några uppslag i kapitel 9 har höga värden, men från och med 
mitten av kapitel 8 har annars en stabilt låg nivå etablerats som håller sig 
verket ut. 

 

                                                                                                                             
inledning som helt saknar motsvarighet i förlagan liksom de verser i förlagan (I.1–27) som 
sagans inledning ersätter. 
118 I min beräkning utesluts fullständiga rader om de är kortare än halva raden men räknas 
som en rad om de är längre än halva radlängden. I uppslag som innehåller flera korta rader ad-
deras deras längd, och om deras sammanlagda längd överstiger en halv radlängden räknas de 
som en rad. 
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Figur 16. Medelvärde för återgivningsindex för narrativa avsnitt i olika 
kapitel 

Som redan har nämnts i 1.3.4 saknas avsnitt i kapitel 5 i huvudhand-
skriften AM 519a 4to. Värdena för återgivningsindex i den förkortade ver-
sionen i AM 226 fol. (som i Jónsson (1925) fått supplera huvudhandskriften) 
är markant lägre än i den icke-förkortade versionen: På sidan 75 är åter-
givningsindex 75, på sidorna 76–77 är återgivningsindex 73 och på sidorna 
78–79 är det 36. Jag bortser dock från dessa sidor i kapitel 5 eftersom de har 
genomgått en sekundär bearbetning. 

En beräkning av medelvärdet för de narrativa avsnittens återgivnings-
index visar på gradvis fallande värden från kapitel 2 och framåt, vilket man 
kan se i Figur 16. 

Det är, bortsett från avvikelsen i kapitel 5, fråga om en konstant fallande 
tendens från kapitel 2 till kapitel 8, med en svag ökning i kapitel 9 och en 
större sänkning i kapitel 10. Avvikelserna i kapitel 9 (svag höjning) och 10 
(stor sänkning) kan vidare belysas med värdena för enskilda uppslag i dia-
grammet i Figur 15 ovan, där det blir tydligt att den svaga ökningen i kapitel 
9 motsvaras av avvikande höga värden för tre uppslag, medan fyra av sju 
ligger på den låga nivå som inletts i kapitel 8. Det påfallande lägre värdet i 
kapitel 10 motsvaras av ett enda starkt avvikande lågt värde hos ett uppslag. 
De övriga uppslagen från halva kapitel 8 till bokens slut har i stället ett rela-
tivt oföränderligt indexvärde. Även det låga genomsnittliga värdet i kapitel 1 
påverkas av avvikande värden hos enskilda uppslag. Två uppslag i kapitel 1 
har särskilt lågt index, medan de övriga tre har värden som ligger på samma 
höga nivå som uppslagen i kapitel 2. Om man bortser från extremt höga och 
låga värden får vi alltså en kurva som går från en hög nivå i kapitel 1 och 
framför allt kapitel 2 och som därefter faller gradvis till kapitel 8 där en sta-
bil lägsta nivå håller i sig texten ut.  
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Tabell 7. Narrativa avsnitt 

Signum Avsnittets innehåll Avsnitt i 
Alexandreis 

Sidor i 
Jónsson 
(1925) 

Antal  
satser, 

latin  
Na Alexander blir sjuk efter ett bad och 

läkare tillkallas 
II.166–223 24–25 30 

Nb Alexander utsätter läkaren för ett prov, 
tillfrisknar och har rådslag i staden 
Ixon 

II.224–271 26–27 38 

Nc Darius mottar Timodes och hans råd, 
kallar samman hären och håller 
krigsråd 

II.272–324 28–29 51 

Nd Inledningen av rättegången mot 
Philotas 

VIII.116–204 120–121 27 

Ne Philotas döms, Bessus infångas och 
Alexander far mot Skytien 

VIII.284–361 124–125 36 
 

Nf Alexander besegrar skyterna, och hela 
världen underkastar sig honom, och 
tåget mot Indien inleds 

VIII.447–IX.7 128–129 32 

Ng Alexander hindras vid floden Ydaspes IX.7–112 130–131 52 

Nz Strider mellan greker och indier IX.176–235 134–135 52 

Totalt    318 

För att belysa förändringen i översättningsmetod är det, mot bakgrund av 
undersökningens resultat, naturligt att välja avsnitt i början när värdena är 
höga och i slutet när värdena har nått sin lägsta nivå. Valet har fallit på ett 
antal uppslag i kapitel 2 som har höga värden för återgivningsindex och som 
också innehåller långa narrativa avsnitt samt ett antal uppslag i kapitel 8–9 
där återgivningsindex planat ut på den lägsta nivån. Som jämförelse har jag 
även inkluderat ett uppslag i kapitel 9 som har ett avvikande högt värde för 
återgivningsindex på en liknande nivå som avsnitten i kapitel 2. Avsnitten 
presenteras i Tabell 7. 

Materialet fördelar sig alltså i två huvudgrupper. Avsnitten Na, Nb, Nc 
bildar en grupp från den tidigare delen av verket, där återgivningsindex är 
högt med ett medelvärde på 128.119 Avsnitten Nd, Ne, Nf, Ng bildar en annan 
grupp från den senare delen av verket där återgivningsindex är lågt med 
medelvärdet 78.120 Avsnitt Nz tjänar slutligen som jämförelsematerial då det 
ligger sent i texten men har ett högt återgivningsindex på 112. 

I fråga om narrativa avsnitt har alltså endast ett urval gjorts från de verser 
som motsvarar varje uppslag i Jónsson (1925), nämligen de som inte hör till 
de övriga avsnittstyperna (anföringsavsnitt, berättande avsnitt och författar-

                          
119 Återgivningsindex i Na är 124, i Nb 141 och i Nc 120. 
120 Återgivningsindex i Nd är 71, i Ne 81, i Nf, 82 och i Ng 81. 
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citerande avsnitt). Dock har korta insprängda beskrivande avsnitt, som 
exempelvis de homeriska liknelserna, inte utelämnats. Antalet verser som 
undersökts är i Na 21, Nb 37, Nc 49, Nd 35, Ne 42, Nf 44, Ng 70 och i Nz 
57. 

3.2 Måltexten – översättarens eller bearbetarnas text? 
Inom praktiskt taget all forskning om medeltida översättningar finns ett svår-
löst källkritiskt problem, nämligen huruvida de bevarade måltexthandskrift-
ernas text motsvarar översättarens arbete eller senare bearbetningar och fel-
skrivningar. Inom den nordiska forskningen har detta varit en mycket om-
debatterad fråga, i synnerhet för riddarasögur, vilkas tradering i många fall 
kan tänkas ha omskapat originalöversättningen (exempelvis Barnes 1989, 
Kalinke 1981, 1982, 1991, Glauser & Johansson 2006). Principiellt kan pro-
blemet inte lösas, men Kalinke (1981, kap. III) visar att vissa operationer i 
specifika fall måste tillskrivas översättaren. Diskussionen om detta problem 
har vanligen fokuserat på å ena sidan avskrivarnas omskapande av förlagan i 
traderingen och å andra sidan avvikelser mellan källtext och måltext. Detta 
är relevanta problem, men jag menar att man i för liten grad har lyft fram 
sådana fenomen som generellt bör kunna tillskrivas översättaren. Det gäller 
dels överensstämmelser mellan källtext och måltext, dels metatext i mål-
texten som direkt kommenterar källtexten. Överensstämmelser skulle visser-
ligen kunna uppstå genom revision, men fullständiga systematiska revider-
ingar av en befintlig översättning för att närma dem till källtexten torde ha 
varit en lika ovanlig företeelse då som i dag. Det är troligare att överens-
stämmelser är resultatet av översättarens arbete. Metatext kan vara införd 
sekundärt, men i de fall där källtexten kommenteras direkt bedömer jag det 
som tämligen osannolikt att det härstammar från någon annan än över-
sättaren.121 

I den här undersökningen är inte heller specifika avvikelser mellan käll-
text och måltext i centrum för intresset, vilket det ofta har varit inom forsk-
ningen om medeltida översättning, eftersom man intresserat sig för hur spe-
cifika texter har förändrats genom målkulturanpassning. Med sådana fråge-
ställningar blir det källkritiska problemet påträngande, om man vill belysa 

                          
121 Inom översättningsvetenskapen har man också pekat på vissa egenskaper och företeelser 
som utmärker översättningar i jämförelse med originaltexter, vilket skulle kunna utnyttjas i 
denna diskussion. Det är de s.k. översättningsuniversalierna, som exempelvis förlängning, ex-
plicitering, utelämnande av upprepning och förenkling (Baker 2001c, Laviosa-Braithwaite 
2001:288–291, Mauranen & Kujamäki 2004). Dessa egenskaper kan inte användas som en 
säker indikation på om en förändring beror på översättaren eller en senare bearbetare, men de 
är ändå relevanta i diskussionen om avvikelser mellan måltext och källtext. Jag utnyttjar dessa 
begrepp i viss mån i resultatdiskussionerna i analyskapitlen, men de utgör inte en utgångs-
punkt för bedömningen av materialet i den här avhandlingen. 
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just översättningsprocessen.122 Jag menar att mina undersökningar är mindre 
känsliga för detta källkritiska problem och jag ska ge några skäl för detta. 

För det första gör jag snarare analyser av strukturella egenskaper hos 
större material än kvalitativa analyser av enskilda textställen – enskilda text-
ställen kan lättare ha ändrats i traderingen. I en av undersökningarna (i kap. 
7) utgår jag visserligen från enskilda formuleringar, men i de fallen gäller det 
just metatext i översättningen, som jag menar med stor sannolikhet är ut-
formad av översättaren. 

För det andra studerar jag systematiken i återgivningen, och jag under-
söker därmed om det finns spår av olika lager av bearbetning i texten. Hur 
sådana lager av bearbetningar skulle kunna se ut går inte att förutsäga, utan 
det handlar snarare om att vara öppen för att tolka mönster i återgivningen på 
detta sätt. Dessutom belyses den grundläggande frågan om översättaren som 
förmedlare respektive självständig textskapare med en rad olika variabler, 
varav vissa är oberoende av varandra. Om det visar sig att de samvarierar på 
ett meningsfullt sätt, skulle det kunna tala för att texten är producerad inom 
ramen för en sammanhållen och avgränsad process. 

För det tredje fäster jag i analysen särskild vikt vid överensstämmelser 
mellan källtext och måltext. De överensstämmelser som finns bör härstamma 
från översättaren. Det vi ser i översättningen är åtminstone en miniminivå av 
överensstämmelser med källtexten som bör ha funnits i översättarens ver-
sion. 

Det går inte att helt komma runt det källkritiska problemet, men jag 
diskuterar frågan under avhandlingens gång. Utgångspunkten är dock att vi 
inte kan peka på något som talar för en sekundär bearbetning samtidigt som 
undersökningarnas resultat utnyttjas för att diskutera frågan om det före-
kommit bearbetning i flera steg. 

Rent språkligt är det besvärligt att inte ha ett tydligt begrepp för en aktör, 
när man diskuterar de förändringar som skett i måltexten visavi källtexten. 
Ett precist alternativ skulle vara att konsekvent använda översättaren/ 
bearbetarna som beteckning, men det blir otympligt. I Kalinke (1981:75) 
förenas den räcka av textproducenter som står bakom bevarade handskrifter 
av riddarasögur i den gemensamma benämningen ’författaren’ (author). 
Valet är motiverat, eftersom vi på grund av handskriftssituationen för många 
av riddarsagorna (med enbart sena handskrifter bevarade) kan vara tämligen 
säkra på att sekundär bearbetning skett, men inte i vilken utsträckning. Till 
material för denna undersökning har dock en text valts i vilken vi inte har 
några indikationer på någon genomgripande sekundär bearbetning. Det be-
tyder inte att sekundär bearbetning inte skett, men utifrån rådande kunskaps-
läge om den specifika texten används översättaren som beteckning på den 

                          
122 Däremot kan receptionen studeras utifrån måltexthandskrifterna som hos Würth (1998: 
136–186). 
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aktör som ansvarar för återgivningen.123 I slutdiskussionen återkommer jag 
till denna fråga för att utvärdera detta antagande mot bakgrund av de iakt-
tagelser som gjorts. 

3.3 Källtexten – utgåvorna och översättarens förlaga 
Förutom det källkritiska problemet huruvida det är översättarens eller en 
sekundär bearbetares text som vi ser i den bevarade handskriften av mål-
texten, finns det ett annat problem som rör den andra sidan av analys-
materialet – källtexten – och frågan är hur den handskrift av källtexten sett ut 
som översättaren arbetat efter. Till viss del är det en fråga som bör diskuteras 
först efter att översättningsanalyserna i kapitel 4–6 är genomförda, men jag 
ska göra några riktade analyser för att utvärdera vad variationen mellan 
handskrifterna betyder för översättningsanalysen. Det lär knappast vara 
möjligt att någonsin slå fast exakt vilken handskrift som översättaren haft, 
om den ens är bevarad. Det är däremot viktigt för undersökningen i den här 
avhandlingen att pröva hur utgåvan i Colker (1978) fungerar som arbets-
redskap för analysen av återgivningen. I en kommentar till Colkers förstudie 
(1951) till den senare utgåvan (1978) menade Jolly (1968:30) att variationen 
mellan handskrifterna till stor del endast gäller ortografi eller synonymer. 
Det skulle i sådana fall tala för att variationen mellan handskrifterna inte har 
så stor betydelse för analysen av återgivningen och att utgåvan då kan 
fungera som redskap. För att pröva detta undersöker jag källtextens utgåvor 
med två frågeställningar. För det första: Hur nära eller avlägsna är de olika 
utgivna handskrifterna i Colker (1978) inklusive Gugger (1659) i förhållande 
till måltexten?124 Är det någon särskild av de utgivna handskrifterna som kan 
ha varit särskilt nära översättarens förlaga? För det andra: I vilken utsträck-
ning påverkar variationen i källtexthandskrifterna i Colker (1978) jämförel-
sen mellan källtext och måltext? 

Den första frågeställningen prövas genom att i första hand undersöka hur 
helradslakuner i olika handskrifter av källtexten motsvaras i måltexten. 
Syftet är att klargöra vilka handskrifter som har lakuner som översättarens 
förlaga inte kan ha haft. I de fall lakunanalysen inte ger ett tydligt utslag för 
en viss handskrift, prövas även lexikal variation i källtexten för att undersöka 
om en viss handskrift har varianter som måste eller inte kan ha funnits i 
översättarens förlaga.  
                          
123 Översättaren måste också betraktas som enbart en ansvarig person för en kollektiv text-
tillblivelseprocess. En översättning produceras inte sällan inom en kollektiv process i sam-
arbete med beställare och andra intressenter (se exempelvis Jämtelid 2002, Künzli 2008). De 
mönster som jag kartlägger ses alltså inte som uttryck för en kognitiv process hos en individ, 
utan som uttryck för föreställningar i en social kontext. 
124 Varianter från huvudtexten i Gugger (1659) ges i variantapparaten i Colker (1978), och 
Gugger (1659) betecknas där som g. Däremot ges inte varianter i Gugger (1659) i variant-
apparaten i Colker (1978).  
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Resultatet från undersökningen av lakuner och lexikal variation utnyttjas 
sedan för den andra frågeställningen. Den diskuteras främst i 3.3.4. 

I analysen av lakuner jämförs källtext och måltext vid de aktuella ställena 
där lakuner förekommer i någon källtexthandskrift. Generellt antas att om 
innehållet i en rad som är en lakun i en viss källtexthandskrift återfinns i 
översättningen, så har översättarens handskrift haft den aktuella raden. Men 
en problematiserande faktor är att innehållet i vissa fall också skulle ha 
kunna förekomma som marginalia. Därmed skulle uppgifter ha kunnat supp-
lerats från marginalanteckningar även om brödtexten saknat ett antal rader.125 
Ett exempel på detta finns i (23). Den klammeromgivna versen 331 i rad 237 
finns i Gugger (1659) men saknas i huvudtexten i samtliga handskrifter i 
Colker (1978), även om den förekommer i marginalen i några Colkers hand-
skrifter.126 

(23) Alexandreis VII.328–331  Alexanders saga 110.18–30 
     

Non caderent 
hodie nullo 
discrimine 
sacri / 
Pontifices,  

Inte skulle 
heliga präster 
mördas i dag 
utan urskiljning, 

233 Och inte vore de 
då dräpta inte 
långt ifrån oss,  
 

oc eigi vęre þa 
drepnir scamt ífra 
oss  

quales nuper 
cecidisse 
queruntur / 
Vicinae 
modico 
distantes 
equore terrae. 

sådana som 
grannländer – 
skilda av blott 
lite vatten –
beklagar ha fallit 
nyligen. 

234   

  235 som vi nyligen 
har hört, 

sem ver hovum 
nylega spvrt  

  236 de heliga 
biskoparna 
Robert i 
Flandern, 
Thomas i 
England. 

hellgir byscupar 
Robertr íFlandr. 
Thomas íEnglande 

[/ 331: 
Flandria 

[Flandrien sörjer 
den mördade 

237   

                          
125 Helgason (1966:XXXI f.) diskuterar marginalia i de tre Alexandreis-handskrifterna som 
finns i det arnamagnæanska biblioteket i Köpenhamn (ej utgivna). Han kan påvisa att vissa 
marginalanteckningar har samband med översättningen. 
126 Handskriften L innehåller versen som marginalanteckning med förändrat innehåll: ”Fland-
ria Robertum gemeret, non Anglia Thomam.” [Flandria begrät Robert, Anglia inte Thomas]. 
Detta stämmer inte överens med översättningen. Colker (1951:83 f.) diskuterar versens ut-
veckling från prosamarginalanteckning till versifiering och inkludering i texten. Diskussionen 
kommenteras i Jolly (1968:191). 
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Robertum, 
caesum dolet 
Anglia 
Thomam.] 

Robert, Anglia 
Tomas.] 

(Fl:233–237), Colker (1978): 7.331 (non in EGHMOSBP) Flandria Robertum, caesum 
dolet Anglia Thomam imprimunt gm. 

Källtextens sacri pontifices ’heliga präster’ i källtextens rad 233 är inte 
namngivna i de handskrifter som saknar versen i rad 237, men översättaren 
har identifierat dem i rad 236. Översättaren kan ha fått förklaringen till vilka 
personer uttrycket sacri pontifices syftade på från versen i 237, om hans 
handskrift innehöll denna vers i huvudtexten eller i marginalen. Men ut-
trycket sacri pontifices utreds också i marginalen hos flera handskrifter, så-
som i handskrift G: 

SACRI PONTIFICES scilicet sanctus Thomas Cantuariensis, qui occisus fuit a 
rege Angliae, <et> Robertus Flandrensis, bonus homo, frater ducis Brabantie, 
quem occidi iussit Heinricus imperator dum Remis iret spaciatum, unde uersus 
’Flandria Robertum cesum dolet, Anglia Thomam.’ Sanctus Thomas Cantuari-
ensis episcopus occisus fuit pro defensione ecclesiae a rege Anglyae. Colker 
(1978:291)127 

[HELIGA PRÄSTER, det vill säga den helige Thomas av Canterbury, som 
dödades av Anglias kung, <och> Robert av Flandern, den högvördige mannen, 
hertig Brabantis bror, vilken kejsar Henrik befallde skulle dödas, medan han 
reste runt i Gallien, varav versen ’Flandria sörjer Robert mördad, Anglia 
Thomas’. Den helige biskop Thomas av Cantebury mördades för att ha 
försvarat kyrkan från Anglias kung.] 

Om det var den tillagda versen eller en marginalanteckning som föranlett 
översättaren att uttolka sacri pontifices så som han gjort i rad 236 ovan är 
omöjligt att svara på, och det är dessutom möjligt att översättaren helt enkelt 
kände till betydelsen av sacri pontifices från exempelvis undervisning.128 
Bara få samlingar med marginalia till Alexandreis är utgivna.129 Med en 
större kunskap om marginalanteckningarna skulle de kunna tjäna som mate-
rial för att undersöka samband mellan måltext och källtexthandskrift.130 Här 
lämnas dock detta åt sidan. Men i analysen av helradslakunerna bör det även 
övervägas om innehållet i en rad, som är en lakun i vissa handskrfter, kan ha 
supplerats från marginalanteckningar. 

                          
127 Liknande förklaringar förekommer även i två andra samlingar med glossor i Colker (1978: 
453, 508). 
128 Würth (1998:114, not 497) diskuterar även denna rad och menar att måltextens återgivning 
av denna vers ger viktig information om den direkta förlagan. 
129 Colker (1978) har givit ut fyra handskrifters marginalia och Cesare (1951) en. Samtidigt 
menar Colker (1978:XXX) att nästan ingen av 1200-talshandskrifterna saknar glossor. 
130 Exempelvis har Helgadóttir (1996:207) utnyttjat marginalia när hon undersöker källorna 
till den fornvästnordiska översättningen av Pharsalia i Rómverja saga.  
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3.3.1 Analys av lakuner i källtexthandskrifterna 
För att belysa hur nära översättningen står de olika handskrifterna undersöks 
här om översättarens förlaga måste ha innehållit de helradslakuner som finns 
i de olika handskrifterna. Bland helradslakunerna belyses i ett första steg de 
som är gemensamma för flera av de latinska handskrifterna och därefter i 
vissa fall handskriftsunika lakuner. De helradslakuner som är gemensamma 
för flera handskrifter utgör strategiska utgångspunkter, eftersom det är större 
chans att översättarens förlaga innehållit en av dem.. De handskriftsunika 
helradslakunerna är aktuella i ett andra steg i några olika fall.131 För det första 
används de om det kunnat konstateras att översättarens förlaga måste ha 
innehållit en lakun som är gemensam för flera källtexthandskrifter. De hand-
skriftsunika lakunerna används då för att skilja mellan de handskrifter som 
har den gemensamma lakunen. För det andra granskas de handskriftsunika 
lakunerna om analysen av de gemensamma lakunernas samband med över-
sättningen inte ger ett tydligt svar på relationen mellan en viss källtexthand-
skrift och översättningen. 

För de handskrifter, vars relation till översättningen inte belyses av hel-
radslakuner, prövas även hur lexikala varianter i de latinska handskrifterna 
svarar mot översättningens återgivning. 

De lakuner som är gemensamma för två eller fler källtexthandskrifter är 
redovisade i Tabell 8. Varje lakun omfattar minst en hel vers (eller två sam-
manhängande halvverser). 

I Tabell 8 kan man se att helradslakunerna antyder komplexa relationer 
mellan handskrifterna och att olika handskrifter kan dela vissa lakuner med 
vissa handskrifter och andra lakuner med andra handskrifter. Det mest kom-
plicerade förhållandet har handskrifterna MSO där vissa lakuner är gemen-
samma för M och S, medan andra är gemensamma för S och O samtidigt 
som flera är gemensamma för alla tre och andra är unika.132 

En jämförelse mellan källtexten och måltexten där de gemensamma hel-
radslakunerna förekommer, visar att ingen av dem motsvaras av ett tydligt 
innehållsbortfall i den fornvästnordiska återgivningen. Det saknas med andra 
ord ett gemensamt, signifikant fel mellan någon av de utgivna källtexthand-
skrifterna och måltexten, och därmed kan inte översättarens förlaga med 
säkerhet knytas till någon av de utgivna handskrifterna. I åtta fall av helrads-
lakuner är det den fria återgivningen som gör att det inte går att avgöra huru- 
 
                          
131 Bland de handskriftsunika lakunerna undersöks endast de som inte har korrigerats i samma 
handskrift. De som korrigerats behöver inte vara ointressanta, men sannolikheten att de ska 
uppvisa ett samband med översättningen är ännu lägre än de som inte är korrigerade, och an-
vänds alltså i sista hand vid behov. 
132 I Pettersson (2006) undersöks de latinska handskrifternas släktskap, vilket Colker (1978: 
XXVI) uttryckligen avhåller sig från att göra. Trots resultaten från analysen av gemensamma 
lakuner är det dock svårt att göra en gruppering. Exempelvis har handskrifterna MSO utan 
tvekan starka samband sinsemellan, men inte utan svårförklarliga motsägelser. 
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Tabell 8. Helradslakuner som är gemensamma för olika handskrifter (MSOHKEG) 
samt utgåvan Gugger (1659) (g) av Alexandreis efter Colker (1978)133 

   Handskrift/utgåva   
Lakun M S O H/K E G g 
I.63  x x     
I.65 x x x     
I.116  x x     
II.155-156 x x x x x x  
II.214 x x x x x x  
III.139  x x     
III.146  x x     
III.192-93  x x x x   
En i g inskjuten vers 
mellan III.411 och 412 x x x x x x  
VII.167  x   x   
VII.331 x x x x    
VII.412 x x x x    
VIII.20-22 x x      
IX.197 x x      
IX.312   x x    
IX.362-64 x x      

vida lakunen motsvaras av ett innehållsbortfall i översättningen eller inte.134 
Ett exempel på detta är (24), där den klammeromgärdade versen på rad 71 
och 74 saknas i källtexthandskrifterna O och H/K samtidigt som det är omöj-
ligt att avgöra om den saknats i den fornvästnordiska översättarens förlaga.  

(24) Alexandreis IX.311–314  Alexanders saga 138.14–17 
     

satius est non 
ascendere 
quam post / 
[312: Ascensum 
regredi,  
 

Det är rådligare 
att inte stiga 
uppåt än att 
efter [312: 
stigning gå 
tillbaka,  

71 En girig man 
sörjer mer* sin 
förlust, 

Agiarnn maðr 
syrgir meiR* sinn 
scaða.  
 

  72 än han en hann fagne aðr 

                          
133 I Colker (1951) uppvisar L endast en lakun som är gemensam med EG, H/K, MOS, näm-
ligen I.63 som den dock inkluderar med hakar. Meuldener (1863) (m) innehåller även en vers 
i II.41 som alla andra handskrifter saknar inklusive Gugger (1659) (g), men vid en jämförelse 
med den fornvästnordiska översättningen framstår det som att den med största sannolikhet 
inte funnits i översättarens förlaga. 
134 Detta är fallet vad gäller lakunerna I.63, I.65, den inskjutna versen i g mellan III.411 och 
412, VII.167, VII.412, IX.312 samt IX.362–364. 
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dessförinnan 
gladde sig åt det 

af þvi  

  73 han har samlat,  en hann hefir 
fengit.  

melius non 
crescere quam 
post] / 
Augmentum 
minui.  

bättre att inte 
växa än att 
efter] tillväxt 
minskas.  

74 och därför är det 
klokare att stiga 
lägre  
 
 

oc þvi er kenligra 
at klifa scemra  

  75 än ärelystnaden 
anvisar  

en veggirnen visar  

  76 och falla kortare. oc falla lgra. 
grauius 
torquentur 
auari / Amissi 
memores  

Värre plågas de 
giriga som 
minns vad de 
förlorat  

77   

quam 
delectentur 
habendo. 

snarare än 
behagas av att 
äga. 

78   

  *AM 655 XXIX: 
när han ser 

*AM 655 XXIX: 
er hann ser 

 (A9f:71–76), Colker (1978): IX.312, lakun i O, H/K 

Felet är dessutom ett exempel på det klassiska avskrivningsfelet saut du 
même au même, vilket innebär att avskrivaren har gjort ett hopp mellan två 
grafiskt lika enheter i texten. Radslutet i vers 311 och 312 innehåller båda 
quam post och efterföljande rad börjar med ett långt ord som börjar på <A>. 
Detta är en relativt sett vanlig feltyp, och den skulle också ha kunnat ske vid 
översättningen. Men i exemplet är det ändå omöjligt att avgöra om översätt-
aren haft det i sin förlaga eller inte eller om han missat raden vid sin läsning. 

I de resterande nio fallen är det däremot tydligt att översättarens käll-
texthandskrift inte innehållit respektive helradslakun.135 Ett exempel på detta 
ges i (25), där den klammeromgärdade versen, vilken saknas i handskrifterna 
S och O, måste ha funnits i översättarens förlaga. 

(25) Alexandreis III.137–155  Alexanders saga 42.9–12 
     

Ille uomit 
saniem fractis 
ceruicibus.  

En kräks blod, 
sedan nacken 
brutits. 

a Nacken är 
bruten på några  

halsbeinet er 
brotit ísumom.  

illi / Intestina 
cadunt,  

På en faller 
inälvor ut,  

b och inälvorna 
ligger ute för 
några.  

en iðren liggia 
sumom ute.  

                          
135 Det gäller I.116, II.214, II.155–156, III.139, III.146, III.192–193, VII.331, VIII.20–22, 
IX.197. 
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alium sibi 
uendicat ensis.  

svärdet gör 
anspråk på en 
annan åt sig.  

c För många blir 
också svärd till 
skada.  

morgum verða oc 
sverð at skaða.  

[/ 139: Hic 
obit,  

[Den ene dör,  d En dör nu,  AnnaR deyr nu. en  

ille obiit.  den andre har 
dött.  

e en annan är helt 
död.  

annaR er dauðr 
með ollo.  

hic palpitat,  Den ene skakar,  f En sprattlar nu,  AnnaR sprauclar 
nu.  

ille quiescit.] den andre är 
stilla.] 

g men en annan är 
helt stillad/dräpt. 

en annaR er full 
sęfðr. 

 Colker 1978, III.139: Lakun i SO 

De nio fall som innehåller helradslakuner som inte kan ha funnits i översätt-
arens förlaga ger viss möjlighet att utesluta några handskrifter såsom när-
besläktade med översättarens förlaga. Tabell 9 visar distributionen av lakun-
er som med säkerhet inte kan ha funnits i översättarens förlaga i de olika 
latinska handskrifterna. 

Som man kan se i Tabell 9 innehåller samtliga handskrifter i Colker 
(1978) helradslakuner som inte kan ha funnits i översättarens förlaga. Endast 
Guggers utgåva – som bygger på två handskrifter – saknar sådana lakuner. 
Resultatet är dock inte så starkt underbyggt i fråga om handskrifterna G och 
E, som bara innehåller två respektive tre helradslakuner som inte kan ha 
funnits i översättarens förlaga. Enstaka helradslakuner kan ha restituerats vid 
en senare avskrivning eller kompletterats med en marginalanteckning. Det 
som dock talar för att en sådan restitution inte skett i dessa fall är felens 
ringa betydelse för de textsammanhang de ingår i.136 Nästan all information 
som fallit bort genom de redovisade lakunerna i de latinska texterna kan be-
skrivas som perifer i deras respektive sammanhang, och jag bedömer att de 
knappast kan ha provocerat ens en uppmärksam läsare (eller kopist) att 
undersöka om det är fel i handskriften, exempelvis genom en jämförelse med 
andra handskrifter.137 Som jag ser det bör inte läsningen ha störts av de aktu-
ella helradslakunerna. 

Det tämligen otroligt att översättarens förlaga varit beroende av hand-
skrifterna MSO eftersom de innehåller fem (M), sju (O) respektive nio (S) 
lakuner som inte kan ha funnits i översättarens förlaga. Dessutom är lakun-
erna inte koncentrerade till någon viss bok, utan spridda över olika delar av 
 
                          
136 Lakunen VII.331 är möjligtvis ett undantag från detta, eftersom det annars blir under-
sförstått vilka ’heliga präster’ - sacri pontifices - texten syftar på. 
137 Endast i ett fall (III.146) skapar lakunen en mindre logisk lucka, som kan ha motiverat den 
uppmärksamme läsaren att försöka reparera skadan. I en uppräkning av egenskaper hos års-
tiderna faller hösten bort, medan de övriga tre finns med. I och med lakunen IX.197 (liksom 
IX.362–364) uppstår en mindre grammatisk och betydelsemässig oklarhet som skulle ha 
kunnat föranleda en reparation av felet. 
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Tabell 9. Helradslakuner som med säkerhet inte funnits i översättarens förlaga i 
olika handskrifter (MSOHKEG) eller i utgåvan Gugger (1659) (g) av Alexandreis 
efter Colker (1978) 

   Handskrift/utgåva   
Lakun M S O H/K E G g 
I.116     x   x              

II.155–156  x   x   x   x   x   x     

II.214  x   x   x   x   x   x     

III.139     x   x              

III.146     x   x              

III.192-93     x   x   x   x        

VII.331  x   x   x   x           

VIII.20–22  x   x                 

IX.197  x   x                 

verket. MSO bör därför kunna avskrivas som nära släkt med översättarens 
förlaga. De övriga handskrifterna EG, H/K samt Guggers utgåva (g) bör 
dock kontrolleras mer noggrannt innan de kan avvisas. 

G innehåller två lakuner (II.155–156, II.214) som är gemensam för flera 
handskrifter och den måste ha funnits i översättarens förlaga. Ser man till 
handskriftsunika lakuner i G finns det tre och samtliga har restituerats av 
hand G1 (I.358, II.407, VII.397, jfr Pettersson 2006, not 24). Ingen av dessa 
lakuner kan ha funnits i översättarens förlaga. Men eftersom de restituterats i 
handskriften bör dock även handskriftsunika lexikala varianter i G under-
sökas för att fastställa relationen mellan översättning och handskriften på ett 
säkrare sätt, vilket sker i 3.3.2. 

Handskrift E innehåller tre gemensamma lakuner som inte kan ha funnits 
i översättarens förlaga (II.155–156, II.214, III.192–193). Vers VII.331 sak-
nas också, men finns som glossa (jfr (23)). Det finns vidare tre hand-
skriftsunika lakuner i E, och det går inte att avgöra om två av dem ( II.318d–
f och VIII.504) har funnits i översättarens förlaga på grund av den fria över-
sättningstekniken, men den tredje (II.296) kan inte ha funnits i översättarens 
förlaga. Materialet är inte stort nog för att avfärda handskriften, men det är 
trots allt fyra helradslakuner. 

Handskrift H/K har fyra lakuner (II.214, II.155–156, III.192–193, 
VII.331), som inte kan ha funnits i översättarens förlaga, gemensamt med 
olika handskrifter. För övrigt har handskriften 19 handskriftsunika lakuner, 
och av dem har jag kontrollerat tre slumpvis utvalda från H respektive K (H: 
I.491, II.379, III.354, K: VIII.51, VIII.458, IX.424). Ingen av dem kan ha 
funnits i översättarens förlaga, vilket bör räcka för att avskriva H/K i sam-
manhanget. 
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Gugger (1659) (dvs. g i Colker (1978)) saknar lakuner som är gemen-
samma med andra handskrifter, men innehåller en lakun i V.313–318 som 
inte någon handskrift i Colker (1978) har. Det kan dock inte avgöras utifrån 
översättningen om översättarens förlaga innehållit dessa verser.138 Av de 
handskrifter som låg till grund för Gugger (1659) kan vi inte utifrån utgåvan 
veta hur lakuner kan ha varit distribuerade mellan de olika handskrifterna.139 
Skillnaden mellan de båda handskrifterna ska undersökas i 3.3.3.3. 

Lakunanalysen kan alltså inte ge besked om att någon av källtexthand-
skrifterna skulle ha varit nära släkt med översättarens förlaga, men MSOE 
och H/K har kunnat avvisas på relativt starka grunder. G har negativa sam-
band med översättningen, men relativt få, och av denna anledning prövas 
även hur lexikala varianter i G förhåller sig till översättningen. Gugger 
(1659) har inte kunnat visa upp något signifikant negativt samband med 
översättningen, och lexikala varianter i denna prövas även nedan. 

3.3.2 Återgivning av lexikala varianter i G 
För att göra en bedömning av hur G förhåller sig till översättningen excerp-
erades lexikala varianter från hela texten, vilka jag bedömde som tillräckligt 
betydelsemässigt avvikande från Colkers huvudvariant för att deras likhet 
eller olikhet med översättningen skulle kunna jämföras och utvärderas. Av 
sammanlagt 765 varianter bedömdes dock endast 50 vara tillräckligt betyd-
elsemässigt avvikande.140 Jämförelsen med översättningen visade dock att, på 
grund av den fria återgivningen i översättningen, kan relationen mellan lexi-
kal variant och översättning endast avgöras i nio fall. I de allra flesta fallen 
gör alltså den fria återgivningen det omöjligt att avgöra om han haft G-vari-
anten i sin förlaga eller inte. 

Vid en jämförelse mellan källtext och måltext i fråga om de nio G-vari-
anter som kunnat jämföras med översättningen visar det sig att ingen av dem 
torde ha funnits i översättarens förlaga. I fem fall (VII.490, VII.522, VII.527, 
VII.530, X.326) gäller det emellertid endast växling mellan första och andra 
personens plurala pronomen böjda i olika kasus (nos:vos, noster:vester etc.). 
Detta kan dock inte helt säkert styrka eller avstyrka ett samband mellan käll-
handskrift och måltext eftersom <ve>/<ue> och <no> är lätta att förväxla 
och kan ha uppkommit och försvunnit i handskrifter utan att det finns direkta 
                          
138 I Meuldener 1863 (m) finns även en lakun 2.318a–318f, men avsnittet kan inte jämföras 
med översättningen till följd av den förkortade återgivningen i översättningen.  
139 I fråga om 3.192–193 tillfogar Gugger kommentaren: ”Ambo haec hemistichia inclusa, in 
altero ms. omittuntur”. [Båda dessa innefattade halvverser utelämnas i den ena handskriften]. 
140 De varianter i G som testats mot översättningen finns i verserna: III.134, III.355, V.386, 
V.409, V.480, V.485, V.510, V.513, VI.9, VI.42, VI.65, VI.178, VI.243, VI.289, VI.332, 
VII.326, VII.434, VII.490, VII.514, VII.522, VII.525, VII.527, VII.530, VII.531, IX.42, 
IX.60, IX.61, IX.156, IX.264, IX.284, IX.340, IX.382, IX.425, IX.427, IX.443, IX.455, 
IX.544, IX.577, X.61, X.62, X.75, X.124, X.129, X.131, X.187, X.262, X.272, X.295, X.326, 
X.382. 
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samband. De övriga fyra exemplen (VII.525, IX.284, IX.577, X.295) inne-
håller lexikala varianter som avviker från översättningen på ett mer eller 
mindre tydligt sätt.141 Men liksom med pronomenväxlingen kan orsakerna till 
översättarens val vara flera. Det kan vara föranlett av källtextens variant, 
men det kan också vara föranlett av felläsning eller en emendation. I rad 206 
i (26) växlar källtexthandskrifterna mellan Fortuna och natura, och översätt-
aren har återgivit det med hamingja. 

(26) Alexandreis IX.956–957  Alexanders saga 144.13–15 
     

Hiis operam 
dare proposui  

Jag föresatte 
mig att ägna 
mig åt dessa 
[företag] 

204   

nec rennuo 
claram  

och inte nekar 
jag till att,  

205   

/ Si 
Fortuna:natur
a ferat  

om 
Fortuna:naturen 
kräver det, 

206 Och om 
hamingjan vill,  

oc ef hamingian  
vill.  

  207 så tycks mig väl  þa þycke mer vel.  
uel in hiis 
extinguere 
uitam. 

utsläcka den 
lysande 
livsbanan till  

208 att jag ändar 
mitt liv med 
tapperhet i ett  

at ec enda minn 
alldr með ágęti 
íslicu starfi. 

 
 och med i dessa 

[företag]. 
sådant verk.  

 (A9l:204–208), Colker (1978), IX.577 Fortuna] natura G 

Eftersom översättaren annars återger Fortuna med hamingja och natura med 
náttúra, talar det för att översättaren haft Fortuna i sin förlaga, men det är 
också tänkbart att översättaren emenderat natura till Fortuna i sin läsning. 
Översättarens konsekvens i hur Fortuna och Natura återges talar dock 
relativt starkt för att G-varianten inte funnits i översättarens förlaga. 

                          
141 I VII.525 har G och M limite (’gräns’) medan övriga har limine (’tröskel’). Det troligaste 
att översättaren sett limine (’tröskel’) och översatt detta, men samtidigt är det fullt möjligt att 
handskriften haft limite (’gräns’) och att han läst fel vid översättningen, eftersom de är så 
grafiskt lika och semantiskt närliggande. G-varianten limite kan alltså inte räknas bort, men 
det är mindre troligt att översättarens förlaga innehållit den. I IX.284 har G och S missilibus 
’[av] skjutvapen’ mot vulneribus ’[av] sår’ hos EKMg och översättningen har ett relativt 
starkt negativt samband med G-varianten. Det är sannolikt att missilibus, som finns i G, hade 
givit avtryck i återgivningen om det funnits där, men helt säkert är det inte. Att G-varianten i 
IX.577 natura är osannolik kan styrkas av att Fortuna återges som hamingja i exempelvis 
II.453, VIII.202, VIII.299, och att Natura ’[gudinnan] Natura’ återges som náttúra i VI.266, 
VIII.301, IX.570. I verserna VIII.298–301 blir det särskilt tydligt eftersom begreppen där står 
vid sidan av varandra. Stiene & Grub (1985) ger ytterligare hänvisningar till de båda orden i 
Alexandreis. Vad gäller X.295 är det troligt att G-varianten vincere ’segra/besegra’ inte har 
funnits i förlagan. 
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Ingen av de lexikala varianterna i G har alltså ett positivt samband med 
översättningen. Det betyder inte att G helt kan avvisas som nära släkt med 
översättarens förlaga, men varken lakuner eller lexikala varianter talar för att 
de är närbesläktade. 

3.3.3 Lexikala varianter i Gugger (1659) 
Eftersom Gugger (1659) till skillnad från handskrifterna i Colker (1978) inte 
kunnat uteslutas som nära släkt med översättarens förlaga, ska också två 
olika test med lexikala varianter i denna utgåva utföras. 

Det första testet av lexikala varianter i Gugger (1659) baserar sig på de 
varianter i Colker (1978) som Colker har hämtat från huvudtexten i Gugger 
(1659). Denna variantsamling kallas g i Colkers kritiska apparat. Colker har 
dock inte tagit med de varianter som finns i Guggers kritiska apparat. Jag 
refererar till Colkers variantsamling från Guggers huvudtext som ”g (Colker 
1978)”. Det andra testet utgår från variantapparaten i Gugger (1659), och 
denna variantsamling benämns här ”Gugger (1659, apparat)”. Gugger anger 
inte vilken handskrift som har en viss variant, och därför undersöks hand-
skrifterna särskilt i 3.3.3.3. 

3.3.3.1 Lexikala varianter i g (Colker 1978) 
I Colker (1978) räknar jag till 1188 g-varianter, men av dem har endast 26 
lexikala varianter bedömts vara tillräckligt innehållsmässigt avvikande från 
varianten i Colkers huvudtext för att de skulle kunna uppvisa en specifik 
relation med översättningen. En jämförelse med översättningen ger dock 
resultatet att inga av dessa varianter måste ha funnits i översättarens förlaga. 
I 14 fall har det inte varit möjligt att bedöma relationen mellan variant och 
översättning på grund av den fria återgivningen.142 I fyra fall finns ett svagt 
negativt samband och i tre ett svagt positivt samband.143 Inga av dessa vari-
anter påverkar bilden av släktskapen mellan g och översättningen. Det finns 
dock fem lexikala varianter i g (Colker 1978) som inte kan ha funnits i över-
sättarens förlaga.144 Vid en jämförelse med Guggers (1659) visar det sig att 
tre av dessa varianter bara finns i den ena av de båda handskrifterna som 
Gugger bygger på – dvs. det anges varianter till dem i Guggers kritiska appa-
rat. (Colker (1978) har ju hämtat sina g-varianter enbart från Guggers huvud-
text och inte brytt sig om Guggers variantapparat.) Dessa varianter visar sig 
dock sammanfalla med huvudläsarten i Colker (1978) och vid en jämförelse 
med måltexten visar det sig att dessa varianter måste ha funnits i översätt-

                          
142 II.237, IV.215, IV.239, IV.577, V.92, V.480, V.519, VI.459, VI.479, VII.468, IX.85, 
IX.114, X.173, X.254. 
143 Svagt negativt samband i: I.525, IV.534, IV.583, VII.42. Svagt positivt samband i: 
VII.501, VIII.7, VIII.104. 
144 II.362, III.125, IV.178, VI.29, VII.390. 
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arens förlaga.145 De resterande två av fem g-varianterna, som inte kan ha fun-
nits i översättarens förlaga, visar sig efter kontroll mot handskrifterna vara 
korrupta former i den tryckta utgåvan, och de kan alltså avvisas.146 

Analysen av lexikala varianter i g (Colker 1978) ger alltså i första hand 
tre lexikala varianter som inte kan ha funnits i översättarens förlaga. Efter-
som alla enbart bara förekommer i en av de båda handskrifterna som utgåvan 
bygger på, är det särskilt intressant att undersöka hur dessa lexikala varianter 
fördelar sig mellan dem. Hypotetiskt skulle den ena av de båda handskrift-
erna innehålla alla tre negativa varianter, och den andra de positiva. Detta 
ska prövas i 3.3.3.3 nedan, men först eftersöks också varianter i Gugger 
(1659, apparat). 

3.3.3.2 Lexikala varianter i Gugger (1659, apparat) 
Gugger ger sammanlagt 767 varianter i sin kritiska apparat, men han anger 
inte vilken av de båda handskrifterna som innehåller en viss variant. För 
denna undersökning har jag godtyckligt valt de lexikala varianterna i kapitel 
åtta. För detta kapitel redovisar Gugger 79 lexikala varianter, men endast nio 
är så betydelseskiljande att de kan jämföras med översättningen.147 Av dessa 
nio finns ingen som erbjuder en bättre överensstämmelse med översättningen 
jämfört med huvudläsarten i Colker (1978).148 Åtta varianter i Gugger (1659, 
apparat) bör inte ha funnits i översättarens förlaga, men ett problem, som blir 
synligt när varianterna spåras i de båda handskrifterna, är att Guggers åter-
givning av handskrifterna i flera fall är felaktig.149  

En jämförelse av Gugger (1659, apparat) i kapitel 8 med översättningen 
ger alltså inga nya positiva samband, men väl flera negativa. Detta stärker 
inte relationen mellan översättningen och g, men kan möjligen bidra till att 
precisera bilden av de båda handskrifternas relation till översättningen, 
främst om de negativa varianterna finns samlade i samma handskrift som de 

                          
145 II.362, III.125, VI.29. 
146 I vers IV.178 ger g fructum ’frukt/vinst’ i stället för structum ’byggnad’, vilket alla andra 
handskrifter har, och det är ett feltryck, eftersom båda handskrifter som Gugger bygger på har 
structum. I vers VII.390 ger g de båda varianterna aurea ’gyllene’ (som inte överensstämmer 
med översättningen) och area ’yta’ som variant. C100 har aurea, men Engelbergensis har 
erea vilket stämmer med övriga handskrifter, vilka alla har någon variant för aënnea (aërea) 
’av koppar’. Varianten area är alltså feltryck för erea. 
147 VIII.50, 102, 104, 116, 180, 207, 309, 321, 456 
148 Möjligtvis ligger honore ’med ärebetygelse’ i VIII.104 något närmare översättningen. 
149 Varianterna från Gugger (1659, apparat) i följande verser bör inte ha funnits i förlagan: 
VIII.50, 102, 116, 456. Ett mer oklart, om än negativt, samband har varianterna VIII.180, 207, 
309, 321. De felaktigt återgivna varianterna är VIII.50, 207, 321, 456. På rad VIII.50 anges 
Voverat ’hade invigt’ som variant, men handskrifterna har Venerat ’hade kommit’ (C100) re-
spektive Moverat ’hade förflyttat sig’ (Engelbergensis 86). På rad VIII.207 anges nunc ’nu’ 
men båda handskrifterna har nec ’och inte’. På rad VIII.321 anges varianten cruciatibus istis 
’med dessa pinor’ men båda handskrifter har cruciamine longo ’med en lång pina’. På rad 
VIII.456 anges Vestri ’er’, men båda handskrifterna har Nostri ’vår’. 
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negativa varianterna i variantsamlingen g (Colker 1978). Detta ska prövas i 
följande avsnitt. 

3.3.3.3 Handskrifterna som låg till grund för Gugger (1659) 
Guggers utgåva bygger på två manuskript, Sangallensis C100 samt Engel-
bergensis 86 (se not 17). Jag redovisar först hur de förhåller sig till resultatet 
från undersökningen av g (Colker 1978) och Gugger (1659, apparat) separat, 
och jag inkluderar även de verser (II.214, III.192-93 och VII.331) som mot-
svaras av lakuner i de flesta andra handskrifter. 

Sangallensis C100 
− har versen II.214 (som ingen annan av handskrifterna i Colker (1978) 

har), men placerad en rad upp (mellan II.212 och II.213), vilket inte 
stämmer med översättningen. 

− har inte halvverserna i III.192–193 (som även saknas i SOE och 
H/K). 

− har versen VII.331 (som saknas i MSO och H/K), men placerad 
nedanför texten med ett lokaliseringstecken som placerar den efter 
VII.330. 

− har samtliga negativa lexikala varianter från g (Colker 1978) i II.362, 
III.125, VI.29 och VII.390. 

Engelbergensis 86 
− har versen II.214 (som ingen annan av handskrifter i Colker (1978) 

har) placerad på denna plats 
− har halvverserna i III.192–193 (som saknas i SOE och H/K). 
− har extraversen VII.331 (som saknas i MSO och H/K) på denna 

plats. 
− har de positiva huvudläsarterna i Gugger (1659, apparat) II.362, 

III.125 och VI.29, som även är huvudläsarter i Colker (1978) och 
därmed delas av andra handskrifter, men som skiljer Engelbergensis 
86 från Sangallensis C100. 

− har extraverserna II.155-156. 

Analysresultatet innebär att Engelbergensis 86 är den enda av de utgivna 
källtexthandskrifterna som inte innehåller någon av de undersökta helrads-
lakunerna eller någon av de lexikala varianterna som översättarens förlaga 
också måste ha haft. Mest anmärkningsvärt är kanske att den har vers II.214 
på rätt plats samt verserna II.155–156, vilket särskiljer den från alla andra 
utgivna handskrifter. Engelbergensis 86 är alltså den handskrift av alla ut-
givna som, utifrån de undersökta lakunerna och varianterna, ligger närmast 
översättningen. 

Det finns ett textställe där Engelbergensis 86 går emot översättarens för-
laga, och det gäller då radernas ordningsföljd, vilket är en typ av textvariant 
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som inte prövats i analyserna ovan. Engelbergensis 86 har verserna I.116 och 
I.117 omkastade, vilket skiljer den från alla andra utgivna handskrifter och 
vilket inte stämmer överens med översättningen. Jag tolkar dock detta som 
en emendation i Engelbergensis 86 för att undvika den monotona upprep-
ningen av uppmanande imperativsatser i verserna I.115–116. Genom att sätta 
in 117 mellan dessa båda bryts den lite stötiga känslan. Översättarens förlaga 
har dock helt klart inte innehållit denna förändrade radordning.150 

Slutsatsen av undersökningen är att handskriften Engelbergensis 86 är den 
enda handskrift av de utgivna som inte kunnat avvisas som förlaga till över-
sättningen utifrån de undersökta variablerna. De övriga innehåller lakuner 
eller varianter som översättarens förlaga inte kan ha haft. Inget gemensamt 
fel mellan Engelbergensis 86 och översättningen har dock kunnat påvisas. 

3.3.4 Slutsatser kring källmaterialet 
Resultatet av genomgången av källmaterialet är att endast handskriften 
Engelbergensis 86 saknar lakuner och lexikala varianter som inte skulle ha 
kunnat finnas i översättarens förlaga. Alla handskrifter innehåller helrads-
lakuner, förutom Engelbergensis 86, och det tycks därmed vara den mest 
kompletta handskriften av dem som utgivits. Eftersom Colkers övriga hand-
skrifter valts ut till stor del med hög ålder som kriterium, borde deras fel 
finnas i ett relativt stort antal av de övriga bevarade handskrifterna. Engel-
bergensis 86, som är betydligt yngre än dessa, torde därmed inte tillhöra 
någon av de större handskriftsfamiljerna. Det är rimligt, om än inte fast-
slaget, att förlagan till Alexanders saga varit relativt nära släkt med Engel-
bergensis 86. Ett annat alternativ är att översättaren haft tillgång till flera 
handskrifter, på samma sätt som Gugger och Mueldener låtit sina olika hand-
skrifter komplettera varandra i sina utgåvor. Eftersom texten hade stor sprid-
ning och lästes i skolorna, kan man tänka sig att chansen var större att 
defekter restituerades. Det avgörande beviset i form av ett signifikant 
gemensamt fel hos översättning och källtexthandskrift saknas ännu. Tills 
vidare framstår Engelbergensis 86 som den handskrift av de hittills utgivna 
som är närmast besläktad med översättarens förlaga. 

Engelbergensis 86 är i handskriften daterad till 1277 och är alltså ungefär 
jämngammal med den äldsta handskriften av Alexanders saga (c. 1280). Om 
uppgiften att texten översattes av Brandr Jónsson är korrekt, måste över-
sättningen ha skett före 1264, då Brandr dog på Island. Översättarens förlaga 
skulle då inte ha kunnat vara beroende av Engelbergensis 86, men de skulle 
kunna ha haft en gemensam förlaga i ett tidigare led. De omkastade raderna i 
I.116 och I.117 talar också för att översättarens källtexthandskrift snarare har 

                          
150 Jag har även under arbetet med översättningsanalysen upptäckt ett antal lexikala varianter 
som talar emot Engelbergensis 86, dock inte på ett avgörande sätt. 
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en gemensam förlaga med Engelbergensis 86 än att den är härledd från 
denna.  

Den andra frågeställningen i undersökningen gäller i vilken mån varia-
tionen i källtextens handskrifter påverkar översättningsanalysen. Utifrån 
resultatet från analyserna av lexikala varianter i källtexten kan två iakt-
tagelser göras: 

För det första får lexikala varianter sällan genomslag i analysen. Endast 
en liten andel av alla kontrollerade varianter i olika handskrifter och utgåvor 
– 7 procent i handskrift G, 2 procent i g (Colker 1978) och 11 procent i 
Gugger (1659, apparat) – visar sig vara tillräckligt innehållsmässigt avvik-
ande från huvudtextens läsart för att de skulle kunna påverka översättnings-
analysen. Detta resultat bekräftar iakttagelsen i Jolly (1968:30) att vari-
anterna i Alexandreis mestadels är ortografiska varianter eller relativt när-
liggande semantiskt. Vidare, av de 89 lexikala varianter, som valts ut på 
grund av att de faktiskt skiljer sig innehållsligt från huvudläsarten i respek-
tive utgåva, är det endast 30 (18 procent av samtliga 89) som kan jämföras 
med översättningen till följd av den fria återgivningen. Detta sammantaget 
visar också att lexikala varianter i källtexten bör spela en begränsad roll för 
översättningsanalysen. 

För det andra visar jämförelsen med översättningen att läsarterna i huvud-
texten i Colker (1978) i alla prövade fall står sig gentemot handskrifternas 
lexikala varianter.151 Inte i ett enda fall har någon lexikal variant från någon 
av de handskrifter som kontrollerats ett otvetydigt bättre samband med över-
sättningen än läsarten i Colkers huvudtext. Detta medför inte att man kan 
bortse från källtexthandskrifternas varianter, men det är ett resultat som onek-
ligen stärker Colkers utgåva som arbetsredskap i undersökningen. 
 

                          
151 Ett undantag är möjligen missilibus i IX.284, som diskuteras i not 141, där huvudtexten i 
Colker har en variant som är något mindre trolig att översättaren haft i sin förlaga än den vari-
ant som finns i EKMg. 
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4 Återgivningens konsekvens i texten som 
helhet 

Den första – och grundläggande – frågeställningen i avhandlingen är om 
återgivningen i Alexanders saga är konsekvent, så att den kan beskrivas som 
resultatet av en översättningsmetod, eller om den förändras eller varierar 
under verkets gång. För att undersöka detta studeras i detta analyskapitel hur 
återgivningen inom ett antal olika avsnittstyper utvecklas i texten som hel-
het. Grunden för denna analys utgörs av en databas, i vilken jag har klassi-
ficerat samtliga satser i utvalda undersökningsavsnitt (jfr 3.1) med den upp-
sättning relationstyper som beskrevs i kapitel 2. Utifrån denna databas beräk-
nas andelen satser som klassificerats som respektive relationstyp i varje av-
snitt. Detta ger en bild av om återgivningen är konstant i sin grad av källtext-
närhet eller om den varierar. Om fördelningen mellan relationstyper inom 
jämförbara avsnitt är konstant tolkas det som uttryck för en översättnings-
metod, medan gradvisa förändringar och starka avvikelser i fördelningen 
tyder på motsatsen (jfr 1.5.1). Som jag diskuterade i 2.7.1 måste man dock 
förvänta sig en viss variation i värdena mellan avsnitten, även om översätt-
aren har praktiserat en metod, men variationens gränser i form av högsta och 
lägsta värden bör vara konstanta under textens gång. Frågan om vilka gräns-
er man ska räkna med diskuteras under avsnittets gång. 

Undersökningen förhåller sig främst till den beskrivning som framkommit 
genom beräkningen av återgivningsindex (se Figur 2) för texten som helhet 
efter Helgason (1966:XXIX). Värdena gav där intrycket att översättnings-
metoden genomgår en förändring under verkets gång, vilket antyder en 
mindre stabil och mindre stark norm i återgivningen. Återgivningen i kapitel 
1 är väsentligt lägre än kapitel 2, och mot senare delen av verket sker en ök-
ande nedkortning. I undersökningen prövar jag hur denna beskrivning svarar 
mot resultaten från mina undersökningar. 

4.1 Analys av föränderlighet och stabilitet  
i återgivningen 
Av de olika material som excerperats (jfr 3.1) är det inte alla som har en 
lämplig distribution i verket och som kan spegla hur återgivningen utvecklas 
i texten som helhet. Exempelvis härstammar de författarciterande avsnitten – 
dvs. de som uppfyller kravet på att vara längre än 10 källtextsatser – nästan 
enbart från kapitel 5–10 (se 3.1.2). Även längre beskrivande avsnitt har en 
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ojämn spridning (3.1.3). Därför har anföringsavsnitt valts ut som det centrala 
materialet för denna frågeställning, eftersom de finns spridda i hela verket 
och utgör en särskilt tydligt avgränsad avsnittstyp. Även om de har olika 
retorisk karaktär och olika slags innehåll, kan de betraktas som jämförbara, 
särskilt som man i tidigare forskning hävdat att anföringsavsnitt tycks ha sär-
behandlats av de fornvästnordiska översättarna (jfr 1.4.3). 

Men för att inte bygga enbart på återgivningen av anföringsavsnitten, 
kompletteras undersökningen av anföringsavsnitten i 4.1.1 och 4.1.2 av en 
undersökning i 4.1.3 av principerna för återgivningen av korta beskrivande 
avsnitt (homeriska liknelser), vilka också finns spridda över hela texten. I 
4.1.4 analyseras slutligen den gradvisa förändring av återgivningsindex för 
narrativa avsnitt som iakttagits i 3.1.4, och där diskuteras skillnader och 
likheter mellan hur återgivningen av anföringsavsnitt respektive narrativa 
avsnitt utvecklas i texten. 

4.1.1 Återgivningens föränderlighet och stabilitet  
i anföringsavsnitt 
Samtliga anföringsavsnitt som är längre än tio källtextsatser har analyserats 
genom en klassificering av alla satser med hjälp av relationstyperna (Figur 
10). Därefter har andelen källtextsatser i respektive anföringsavsnitt som 
klassificerats som respektive relationstyp beräknats som ett procentvärde. I 
diagrammet i Figur 17 har samtliga resultat förts in. Varje stapel motsvar ett 
anföringsavsnitt, och det betecknas undertill med signum (kapitelnummer 
och bokstav) som i Tabell 2. Beräkningen utgår från hur källtextens satser 
har klassificerats, så det som beskrivs i framställningen fortsättningsvis är 
alltså hur många procent av den latinska källtextens satser i ett visst avsnitt 
som återges med överensstämmande återgivning, hur många procent med 
omtolkning etc. Innehållsaddition beräknas också mot källtexten, och värdet 
uttrycker det relativa värdet för med hur många satser som måltexten utökar 
källtexten.152 I diagrammet i Figur 18 är innehållsaddition (svart stapel) alltså 
det som skjuter över 100 procent. 

Diagrammet är svåröverskådligt i sin informationsrikedom, men jag pre-
senterar det i sin helhet för att illustrera vissa samvarierande mönster och 
tendenser som är ett huvudresultat av undersökningen.153 

  I Figur 17 kan man iaktta att värdena för de olika avsnittstyperna 
varierar från avsnitt till avsnitt. Variationens storlek (variationsvidden) dis-
kuteras närmare i 5.1.1, men det som intresserar här är snarare hur återgiv-
ningen utvecklas under textens gång i texten som helhet. Studerar man stap- 
  
                          
152 Statistiska överväganden redovisas i 2.7.1. 
153 Analysen av förändringar eller konstans i översättningen utgår från premissen att översätt-
ningen har utförts i den ordning som texten är organiserad, dvs. att översättaren har börjat i 
kapitel 1 och slutat i kapitel 10.  
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Figur 17. Andelen satser som klassificerats som olika relationstyper i 
enskilda anföringsavsnitt i Alexanders saga, betecknade enligt signum i 
Tabell 2 och med antal satser i respektive avsnitt bredvid signum 
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larna i Figur 17, kan man iaktta mönster som tycks vittna om vissa avgräns-
ade delar i återgivningen. Den tydligaste illustrationen av detta får man av 
värdena för överensstämmelse (vit stapel i diagrammet). Även om värdena 
varierar från det ena avsnittet till det andra, finns det en olikhet i hur de vari-
erar i olika delar av texten. Betraktar vi kapitlen som enheter, tycks värdena 
för överensstämmelse i kapitel 6–10 variera på ett likartat sätt mellan 
ungefär 15 och 40 procent med enstaka värden därutöver. I den tidigare 
delen är variationen mellan värdena större, men samtidigt är det tydligt att 
spridningens yttre gränser ligger på en högre nivå än i de senare kapitlen. 
Det gäller åtminstone kapitel 2–4 där värdena för överensstämmelser vari-
erar mellan ca 40 och 80 procent och bara har ett enstaka värde under det. 
Värdena för överensstämmelse i kapitel 2–4 har därmed en spridning som 
ligger utanför den spridning som finns i kapitel 6–10.  

Innehållsaddition (svart stapel i Figur 17) ansluter i viss mån till detta 
mönster, även om det inte är lika tydligt. Värdena för innehållsaddition i 
kapitel 2–4 är allmänt sett lägre än i kapitel 6–10, även om det finns undan-
tag i båda grupperna. I fråga om innehållsutelämning (diagonalt skaffrerad 
stapel i Figur 17) är mönstret tydligare, med allmänt sett högre värden i kapi-
tel 1 och 6–10 än i kapitel 2–4. Obunden återgivning och omtolkning disku-
teras närmare nedan, eftersom de är svåra att bedöma i Figur 17.  

Medelvärden för andelen relationstyper i respektive avsnitt i olika kapitel 
visar sig ytterligare belysa denna uppdelning i två kapitelgrupper. I diskus-
sionen om medelvärden nedan utelämnar jag dock kapitel 3 och 5, eftersom 
de endast innehåller ett enstaka avsnitt var. (Observera att det alltså är ett 
medelvärde beräknat på procentvärden för respektive avsnitt. Tabellen visar 
alltså hur stor andel av respektive relationstyp som översättaren genomsnitt-
ligt har använt i varje avsnitt i respektive kapitel. Det är inte ett medelvärde 
av det totala antalet satser i ett kapitel som är klassade som respektive rela-
tionstyp.) 

Medelvärdena för överenstämmande återgivning i Tabell 10 uppvisar en 
anmärkningsvärd homogenitet inom de båda kapitelgrupperna 2 och 4 re-
spektive 6–10. I kapitel 2 och 4 har vi värdena 51 respektive 54 procent 
medan värdena i kapitel 6–10 varierar mellan 28 och 33 procent. Kapitel 1 
visar sig dessutom ha ett genomsnittligt värde som tydligt ansluter till den 
senare kapitelgruppen. Medelvärdena för överensstämmelse ger ett starkt 
stöd för att kapitelgrupperna 2 och 4 respektive 6–10 verkligen representerar 
två olika mönster och att värdena i kapitel 1 tycks ansluta till värdena i den 
senare kapitelgruppen.154 

I fråga om innehållsaddition skiljer det bara en procentenhet mellan kapi-
tel 2 och kaptitel 6, men givet den uppdelning mellan kapitelgrupper som  
 

                          
154 Kapitel 3 har endast ett enda avsnitt i Figur 17, men värdet för överensstämmelse (vit 
stapel) ansluter tydligt till de värden som finns i kapitel 2 och 4. 
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Tabell 10. Medelvärde för andel satser i procent som klassificerats som 
respektive relationstyp i respektive avsnitt i olika kapitel  

 Kapitel 
 1 2 4 6 7 8 9 10 
Överensstämmande återgivning 28 51 54 33 28 28 28 33 
Omtolkande återgivning 19 31 23 19 27 22 15 23 
Obunden återgivning 26 12 19 28 33 23 26 3 
Innehållsjusterad återgivning 1 0 1 0 0 1 2 0 
Innehållsutelämning 26 6 3 20 12 27 29 15 
Innehållsaddition 25 18 14 19 31 20 24 31 

iakttagits utifrån överensstämmande återgivning överlappar inte medel-
värdenas spridning i de båda kapitelgrupperna (14–18 procent i kapitel 2 och 
4 respektive 19–31 procent i kapitel 1 och 6–10). Kapitel 1 ansluter tydligt 
till den senare gruppen. 

För innehållsutelämning är skillnaden mellan de båda kapitelgrupperna 
ännu tydligare. Medelvärdena för innehållsutelämning i kapitel 2 och 4 ligg-
er väsentligt lägre än i de övriga kapitlen, och kapitel 1 ansluter till kapitel-
gruppen 6–10. 

I fråga om omtolkande återgivning är mönstret inte tydligt på samma sätt 
även om det, allmänt sett, är lägre i kapitel 1 och 6–10 i jämförelse med 
kapitel 2 och 4. Medelvärdena för obunden återgivning är dock tydligt lägre i 
kapitel 2 och 4 i jämförelse med de övriga kapitlen. 

Eftersom innehållsjusterad återgivning (horisontellt skaffrerad stapel i 
Figur 17) bara förekommer sporadiskt och i marginell utsträckning, näm-
ligen i A1b, A1e, A4g, A4n, A8d, A8g, A9k och A9l, diskuterar jag inte dem 
här, men jag återkommer till dem i 6.1. 

Sammantaget tycks alltså de analyserade värdena visa på två olika mön-
ster i återgivningen: i kapitel 2 och 4 finner vi en högre grad av överensstäm-
melse samt i viss mån även omtolkning i kombination med en lägre grad av 
obunden återgivning, innehållsutelämning och innehållsaddition. I kapitel 1 
och 6–10 finner vi tvärtom att överensstämmelse och i viss mån omtolkning 
förekommer i lägre grad i kombination med högre värden för obunden åter-
givning, innehållsutelämning och innehållsaddition. Resultaten beskriver 
sammantaget en högre grad av källtextnärhet i återgivningen i kapitel 2–4 
och en större grad av källtextoberoende i kapitel 1 och 6–10. Detta slår alltså 
igenom både i hur stor frihet som utnyttjas för att utelämna och lägga till 
samt i grad av källtextnärhet i valet mellan överensstämmande, omtolkande 
och obunden återgivning. Av värdena att döma tycks återgivningen i kapitel 
2–4 ha styrts av andra principer än återgivningen i kapitel 1 och 6–10. 

Kapitel 5 kvarstår som ett svårbestämt fall eftersom det bara innehåller ett 
enda avsnitt och eftersom det befinner sig mellan de båda kapitelgrupperna. 
Även kapitel 3 innehåller enbart ett avsnitt, men eftersom kapitlet står mel-
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lan kapitel 2 och 4 och värdet för överensstämmelse ligger tydligt inom 
spridningen för denna kategori i kapitel 2 och 4 tycks det höra till denna 
kapitelgrupp. Fortsättningsvis räknar jag kapitel 3 till kapitel 2 och 4. 

För att pröva signifikansen hos skillnaden mellan värdena i kapitel-
grupperna 2–4 respektive 1 och 6–10 har värdena för samtliga relationstyper 
i de båda kapitelgrupperna jämförts med Mann-Whitney-test. Resultaten från 
dessa visar att signifikansen i skillnaden mellan de båda kapitelgrupperna är 
hög. Gränsen för signifikans (p) definieras normalt som p<0,05 och ju mind-
re värdet för p desto högre signifikansnivå. Värdet p mäter sannolikheten att 
skillnaden mellan exempelvis två samlingar data beror på intern variation 
inom en datasamling. För skillnaden mellan värdena för överensstämmande 
återgivning i de båda kapitelgrupperna är p<0,001, vilket är en mycket hög 
signifikansnivå. Skillnaden mellan värdena för innehållsutelämning i de båda 
kapitelgrupperna har samma signifikansnivå. Skillnaden mellan värdena för 
både obunden återgivning och innehållsaddition i de båda grupperna är sig-
nifikant på nivån p<0,01, vilket är en lägre signifikansnivå än för överens-
stämmelse och innehållsutelämning, men det räknas ändå som en hög signi-
fikans. Slutligen är skillnaden i värdena för omtolkande återgivning inte sig-
nifikant (p=0,06). Sammantaget betyder detta att det är synnerligen liten 
sannolikhet att skillnaden i värdena för alla relationstyper (utom omtolkande 
återgivning) mellan kapitelgrupperna 2–4 respektive 1 och 6–10 skulle bero 
på intern variation inom en gemensam samling värden. Det talar starkt för att 
man bör se de båda kapitelgrupperna som två olika samlingar data. Orsak-
erna till denna statistiska skillnad kan vara flera, vilket jag återkommer till i 
4.2. Här är det väsentliga att måltextens anföringsavsnitt präglas av två, sig-
nifikant olika mönster för återgivning. 

Helgason (1966:XXX) drog slutsatsen utifrån sin kvantitativa beräkning att 
det sker en ökande nedkortning, särskilt från kapitel 7 och framåt. De staplar 
som man kan relatera till en fast linje i diagrammet i Figur 17 (överensstäm-
melse, innehållsutelämning och innehållsaddition) bekräftar inte den slut-
satsen för anföringsavsnitten. Ingen av dessa tre relationstyper förändras på 
ett sätt som skulle motsvara en ökande nedkortning. Vi ser inte heller någon 
sådan tendens i medelvärdena i Tabell 10. I Figur 18 presenteras omtolkning 
och obunden återgivning separat, eftersom det är svårt att urskilja hur värd-
ena för dessa förändras i diagrammet i Figur 17. Obunden återgivning in-
rymmer sammanfattning, och man skulle därför förvänta sig att den typen 
ökar, om den i Helgason (1966:XXX) beskrivna utvecklingen mot mer ned-
kortning gällde för anföringsavsnitten.155 

 

                          
155 Man skulle också kunna tänka sig en minskning av antalet expansioner inom obunden 
återgivning, men sammanfattning och expansion tar inte ut varandra på ett likvärdigt sätt, 
eftersom sammanfattning per definition återverkar på fler källtextsatser än expansion och det 
är återgivningen av källtextsatser som beräknas.  
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Figur 18. Medelvärden för andel omtolkande och obunden återgivning i 
anföringsavsnitt i kapitel 1, 2, 4 och 6–10 

I Figur 18 kan man se att det även i fråga om dessa två relationstyper 
finns en skillnad mellan de tidigare iakttagna kapitelgrupperna (2–4 respek-
tive 1 och 6–10). Omtolkande återgivning (ljusgrå stapel) har högre värden 
än obunden återgivning (mörkgrå stapel) i kapitel 2 och 4 medan det om-
vända gäller i övriga kapitel. Skulle det ske en ökande nedkortning genom 
sammanfattning skulle obunden återgivning öka, särskilt från kapitel 7 och 
framåt. Det går knappast att tala om någon sådan tendens.. 

Resultaten av analyserna visar inte att någon av relationstyperna förändras 
gradvis, vilket vi kunde ha förväntat oss utifrån återgivningsindex för hela 
texten. I stället växlar återgivningen från avsnitt till avsnitt, men också inom 
de två signifikant avgränsade mönstren i kapitel 2–4 respektive 1 och 6–10 
som beskrivits ovan. Tydligast kommer detta till uttryck i relationstypen 
överensstämmande återgivning, vars spridningsfält i de båda kapitelgrupp-
erna utesluter varandra och där signifikansnivån är mycket hög (p<0,001). 
Jag tolkar mönstren i återgivningen som att det finns reglerande principer 
och att de är tillräckligt konstanta för att man ska kunna tala om en metod i 
översättningen, eller kanske snarare två olika metoder, där den ena präglas 
av en större källtexttrohet än den andra. De två olika graderna av käll-
texttrohet beskrivs också av flera relationstyper som pekar i samma riktning. 
Exempelvis motsvaras den högre nivån av överensstämmande återgivning i 
kapitel 2–4 av en lägre grad av innehållsaddition, vilket kan tolkas som en 
samvariation mellan oberoende faktorer. Slutsatsen är alltså att det tycks fin- 
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Figur 19. Återgivningsindex för anföringsavsnitt i olika kapitel 

nas två översättningsmetoder, en som praktiseras i kapitel 2–4 och en annan i 
kapitel 1 och 6–10, och att återgivningen inte förändras gradvis under mål-
textens gång. 

4.1.2 Återgivningsindex i anföringsavsnitt 
För att utvärdera hur resultaten från analysen i 4.1.1 ska förstås i förhållande 
till återgivningsindex för hela texten (Figur 2) beräknas här återgivnings-
index för anföringsavsnitten enbart. Utifrån resultaten ovan är hypotesen att 
återgivningsindex för anföringsavsnitt ska visa på olika värden för de båda 
kapitelgrupperna samt att det inte är fråga om någon fallande tendens i de 
senare kapitlen.  

Resultaten för återgivningsindex i kapitel 6–10 beskriver, som man kan se 
i diagrammet i Figur 19, en svårtolkad kurva som möjligen kan tolkas som 
en oregelbundet ökande nedkortning från kapitel 2 och framåt, vilket skulle 
stämma överens med återgivningsindex för hela texten (Figur 2). Index för 
kapitel 2 och 4 är som väntat högt och bekräftar hypotesen, men orsaken till 
de övriga värdenas variation är oklar. Ser man dock på värdena för varje 
avsnitt för sig, visar det sig att det finns en orsak till det särskilt låga värdet i 
kapitel 9, vilket i hög grad skapar intrycket av en ökande tendensen till ned-
kortning i Figur 19. 

Som man kan se i Figur 20, drar det extremt låga värdet (47) för återgiv-
ningsindex i A9k ner medelvärdet för detta kapitel. Bortser man från detta 
avsnitt blir medelvärdet för återgivningsindex i kapitel 9 i stället 90, och då 
 



 
 

 

 137

02040608010
0

12
0

14
0

A1a

A1b

A1c

A1e

A2a

A2e

A2f

A2g

A2i

A2j

A3c

A4e

A4f

A4g

A4h

A4i

A4m

A4n

A5d

A6b

A6c

A6d

A6e

A6g

A7a

A7b

A7e

A7f

A7g

A8c

A8d

A8g

A9f

A9k

A9l

A10b

A10c

A10d

A10e

A10f

A10g

 

Figur 20. Återgivningsindex för anföringsavsnitt i enskilda avsnitt, 
betecknade enligt signa i Tabell 2 

kan man helt avskriva möjligheten att den ökande tendens till nedkortning 
som kunde iakttas i återgivningsindex för hela texten skulle vara relevant för 
anföringsavsnitten. I återgivningsindex för anföringsavsnitt finns det i stället 
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en variation inom vissa gränser, med enstaka extremvärden utanför dessa. 
De starkt avvikande värdena låter sig förklaras av avvikande höga värden för 
innehållsutelämning och innehållsaddition. Det låga värdet i A9k kan för-
klaras med att avsnittet har ett extremt högt värde för innehållsutelämning 
(47 procent), vilket man kan se i Figur 17. Det höga genomsnittsvärdet i 
kapitel 7 kan förklaras av att det i diagrammet i Figur 20 motsvaras av en 
stark variation med två extremt höga värden och ett extremt lågt värde. Det 
extremt höga värdet i A7b (130) motsvaras av ett avvikande högt värde (58 
procent) för innehållsaddition i detta avsnitt, vilket man kan se i Figur 17, 
och det låga värdet (64) i A7f motsvaras av ett lågt värde (16 procent) för 
innehållsaddition. De stora fluktuationerna i återgivningsindex tycks alltså 
ha ett samband med variationen i utelämningar och tillägg.  

Slutsatsen är att återgivningsindex för anföringsavsnitt inte präglas av en 
tendens till gradvis ökande nedkortning i de senare kapitlen. De två kapitel-
gruppernas avsnitt har däremot värden som varierar inom olika spann med 
enstaka avvikande värden utanför dessa. I kapitel 2–4 varierar de flesta vär-
dena mellan 100 och 120, medan de flesta värdena i kapitel 6–10 varierar 
mellan 75 och 100 och kapitel 1 ansluter till det senare mönstret. 

4.1.3 Principerna för återgivningen av kortare beskrivande 
avsnitt 
Förutom i Alexanders saga förekommer så kallade homeriska liknelser en-
dast i Rómverja saga. De homeriska liknelserna hör hemma i den klassiska 
epiken och Lucanus Pharsalia är det enda klassiska hexameterepos som 
finns översatt till fornvästnordiska.156 I sin kommentar till sagan skriver 
Meissner (1910:225) att bilder och liknelser ofta är utelämnade och anför 
fem sådana exempel. Två exempel på homeriska liknelser som däremot bi-
behålls härstammar från två av Caesars tal (Meissner 1910:240 f.). Liknel-
serna i berättande avsnitt behålls däremot inte.157 De homeriska liknelserna i 
Alexanders saga förekommer dock uteslutande i narrationen. En undersök-
ning av hur de återges i Alexanders saga visar att olika principer styrt åter-
givningen av de homeriska liknelserna i olika delar av texten, vilket framgår 
av Tabell 11. 

Det sker en förändring i behandlingen av källtextens homeriska liknelser i 
och med kapitel 5, vilket man kan se i Tabell 11. I kapitel 1–4 tycks det 
finnas en växlande princip för om liknelsen ska återges eller ej, eftersom de 
flesta återges men två fall utelämnas (II.59–63 och II.318a–f). Intrycket av 
 
                          
156 Ilias latina används som källa för interpolation i Trojumanna saga, och vid sidan av klass-
isk epik översätts annan latinsk bunden vers som den medeltida Pamhilus, och Prophetiae 
Merlini. 
157 Det är dock oklart hur fullständig Meissners beskrivning är. Jag har inte haft möjligheten 
att kontrollera detta inom ramen för denna avhandling. 
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Tabell 11. Återgivningen av homeriska liknelser i Alexanders saga 

Plats i 
Alexandreis 

Antal 
verser 

Motiv i sakledet Återges 
liknelsen? 

Motsvarande plats i 
Alexanders saga 

I.49–55 7 Alexander ja 3.10–15 
II.59–63 5 Mönstring av 

perser 
nej (20.14) 

II.398–405 8 Alexander ja 32.26–32, 33.1–2 
II.318a–f 6 En flod nej (29.19) 
III.30–32 3 Klitus och 

Ptolemaius 
ja, men 
förkortad 

38.14–15 

III.82–84 3 Echinus ja 40.15–17 
III.431–435 5 Alexander ja, 

utbyggd 
52.18–32 

III.455–458 4 Alexander ja 53.17–18 
IV.316–324 9 Alexander ja 66.13–19 
IV.590–593 4 Makedoniernas 

skri 
ja, men 
förkortad 

74.17–18 

V.47–54 8 Geon nej (75.27) 
V.69–70 2 Geon nej (76.6) 
V.181–82 2 Nikanor nej (78.10) 
V.311–318 8 Alexander nej (79.5) 
VI.379–383 5 Artabazus nej (95.24) 
VII.122–127 6 Alexander nej (104.26) 
VIII.482–489 8 Alexander nej (129.8) 
IX.42–47 6 Alexander nej (130.17) 
IX.336–340 5 Alexander nej (139.2) 
IX.493–500 8 Alexander/grekern

as glädje 
nej (142.24) 

X.71–73 3 Helveteselden ja 146.10–12 
X.253–259 7 Alexander nej (150.18) 
X.431–432 2 Alexander nej (154.12) 

en mindre entydig återgivningsprincip i kapitel 1–4 understryks också av att 
två liknelser kortas ner (III.30–32; IV.590–593) medan en byggs ut (III.431–
435). I och med kapitel 5 upphör dock översättaren att återge liknelserna 
med det enda undantaget i X.71–73, men det är tveksamt om denna liknelse 
kan likställas med de övriga. De övriga liknelserna har ett dramatiskt och 
visuellt laddat bildled som sakledet ska jämföras med, och genom detta upp-
nås en poetiskt stegrande effekt. Jag uppfattar att liknelsen i X.71–73 snarare 
har ett förklarande syfte. Den illustrerar att olika svåra syndare plågas olika 
av helveteselden genom att jämföra med hur en sjuk och en frisk person upp-
lever sommarens värme olika, och liknelsen präglas inte av en intensiv retor-
isk eller poetisk effekt. Jag betraktar därmed återgivandet av denna liknelse 
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som villkorat av dess speciella funktion, medan den generella principen i 
kapitel 5–10 annars är att homeriska liknelser utelämnas.  

Återgivningen av liknelser i kapitel 1–4 tycks delvis ha varit villkorat av 
liknelsens jämförelseobjekt. Alla Alexanderliknelserna återges, och en till 
och med utbyggd, medan de utelämnade eller förkortade liknelserna som 
sakled har bikaraktärer (III.30–32, förkortad i återgivningen), två operson-
liga företeelser (häruppställning i II.59–63, helt utelämnad, respektive make-
doniernas skri i IV.590–593, förkortad i återgivningen) och ett inanimat (en 
flod i II.318a–f, helt utelämnad).158 Det tyder på att det finns en princip som 
efterlevs konsekvent i dessa kapitel som säger att homeriska liknelser ska 
återges om de beskriver Alexander, men om de har andra sakled kan de ute-
lämnas. 

Att översättaren upphör med att återge liknelser från och med kapitel 5 
kan inte direkt knytas till någon förändring i vad liknelserna beskriver. Alex-
ander blir möjligen ett än mer vanligt objekt för liknelser i den senare delen 
av källtexten, men det borde snarare tala för att liknelserna hade behållits i 
måltexten. Inte heller ändras liknelsernas omfång i källtexten på något sär-
skilt sätt. 

Analysen av återgivningen av de homeriska liknelserna vittnar om en 
plötslig förändring av en princip i återgivningen. Det skulle kunna ha att 
göra med en sekundär bearbetare, men samtidigt har inte bearbetarna i den 
förkortade versionen som återfinns i AM 226 fol. brytt sig om att stryka dem 
i kapitel 1–4. Endast den i AM 519a 4to utbyggda återgivningen av liknelsen 
III.431–435 är kortare i AM 226. 

Det är inte helt klart var översättaren har upphört med återgivningen av de 
homeriska liknelserna, eftersom de försvinner i kapitel 5 där vi bara har den 
förkortade versionen av sagan kvar. Men eftersom liknelserna i kapitel 1–4 
faktiskt har behållits även i den förkortade versionen, är det troligt att det är 
översättningsprinciperna som ändrats i kapitel 5 och inte de sekundära be-
arbetningsprinciperna. 

Resultatet av undersökningen är alltså att översättaren upphör med att 
återge de korta beskrivande inslagen, de homeriska liknelserna, i kapitel 5. 
Tidigare har även liknelser med sådana sakled som bikaraktärer och icke-
mänskliga företeelser kunnat utelämnas, men från kapitel 5 återges inte ens 
de som har Alexander som sakled. Slutsatsen är att en princip i återgivningen 
förändras i och med kapitel 5. 

                          
158 Liknelsen i II, 318a–f kan också ha saknats i översättarens handskrift, eftersom denna lik-
nelse är olika representerad i handskrifterna (se not 116). Det som talar emot det är att den 
fanns i handskriften Engelbergensis 86 på denna plats, samt att det inte är det enda tillfället 
som en homerisk liknelse är utelämnad i återgivningen i detta kapitel. 
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4.1.4 Förändringen i återgivningen av narrativa avsnitt 
I Figur 15 framstod det som att det sker en gradvis ökande nedkortning i 
återgivningen av de narrativa avsnitten. I det här avsnittet prövas olika tänk-
bara förklaringar till detta. Mönstret skulle kunna uppkomma om översätt-
aren tenderade att hoppa över mer och mer källtextmaterial ju längre fram i 
boken han kom, antingen genom utelämning eller genom obunden åter-
givning i form av sammanfattningar. Detta är den tolkning som Helgason 
(1966:XXX) gör av värdena före återgivningsindex. En annan förklaring kan 
vara att översättaren efter hand tenderar att lägga till allt mindre material 
som inte har motsvarighet i källtexten – med andra ord skulle antalet inne-
hållsadditioner minska under textens gång.  

Dock kan mönstret betingas av förändringar inom satserna som inte regi-
streras av den givna analysmodellen, till exempel att satserna blir genom-
snittligt längre eller kortare under textens gång. Om exempelvis bestäm-
ningar till huvudord blir längre och vanligare allt eftersom i källtexten, 
skulle det påverka återgivningsindex negativt om översättaren samtidigt ten-
derar att hoppa över sådana utbyggda bestämningar. Tidigare (2.7.1) har jag 
diskuterat att metaforiska benämningar på karaktärer, som exempelvis totius 
malleus orbis ’hela världens hammare’, återges med ett pronomen eller 
egennamn i måltexten. Om den sortens platskrävande konstruktioner ökar i 
frekvens skulle det kunna bidra till det sjunkande värde för återgivnings-
index som iakttagits för både texten som helhet (Figur 2) och för narrativa 
avsnitt (Figur 15), och jag ska göra ett test för att pröva om det sker sådana 
förändringar i språket. 

I en analys av relationstyperna innehållsaddition och innehållsutelämning 
för narrativa avsnitt är alltså ett förväntat resultat att utelämning är lägre i av-
snitten Na–c och högre i avsnitten Nd–g samtidigt som andelen adderade 
satser skulle vara högre i avsnitten Na–c och lägre i avsnitt Nd–g. Jämför-
elseavsnittet Nz skulle hypotetiskt följa värdena i kapitel Na-c, eftersom 
avsnittet har ett återgivningsindex som nästan motsvarar nivån i Na–c. Jag 
presenterar resultatet av undersökningen i Figur 21. 

Resultatet av undersökningen ger inte någon entydig bild av utvecklingen 
när man ser till de enskilda avsnitten, vilket framgår av diagrammet i Figur 
21. Men medelvärdena för de båda avsnittsgrupperna pekar i en tydlig rikt-
ning. Medelvärdet för innehållsutelämning (skaffrerad stapel) är i de tidigare 
avsnitten (Na–c) 19 procentenheter och för de senare avsnitten (Nd–g) 40 
procentenheter. Det har alltså skett en tämligen stor genomsnittlig ökning av 
innehållsutelämningar om man ser till medelvärdet. Jämförelseavsnittet Nz, 
som har motsvarande återgivningsindex som avsnitten Na–c har ett värde på 
19 procentenheter, vilket ansluter till medelvärdet i de tidigare avsnitten. De 
genomsnittliga värdena för innehållsutelämning utvecklar sig alltså som för-
väntat. I fråga om innehållsaddition är variationen relativt stor mellan av-  
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Figur 21. Innehållsaddition och innehållsutelämning i narrativa avsnitt, 
betecknade enligt signa i Tabell 7, med kapitelnummer för de olika 
avsnitten under 

snitten. Medelvärdet för Na–c är 59 procentenheter och för Nd–g 37 procent-
enheter. Jämförelseavsnittet Nz med 75 procentenheter överträffar medel-
värdet för den tidigare avsnittsgruppen, men överensstämmer med värdet i 
Nb (73 procentenheter). Resultaten pekar på att det finns ett förklarande 
samband mellan återgivningsindex och en kombination av värdena för inne-
hållsutelämning och innehållsaddition. 

En annan förklaring till att att återgivningsindex minskar skulle kunna 
vara att sammanfattning blir en allt vanligare strategi under arbetets gång. 
Ser man till de undersökta narrativa avsnitten representerar obunden återgiv-
ning dock en liten kategori (jfr Tabell 17). Närläser man de obundet åter-
givna satserna visar det sig dessutom att det nästan inte alls förekommer 
sammanfattningar av flera sammanhängande satser – det finns praktiskt taget 
bara ett exempel i de undersökta avsnitten.159 Sammanfattning tycks inte vara 
orsaken till det gradvis minskande återgivningsindex. 

Den sista förklaringen till det minskande återgivningsindex för narrativa 
satser är att olika platskrävande konstruktioner som översättaren tenderar att 
utelämna skulle bli vanligare i senare delen av källtexten. Det borde i sådant 
fall bli synligt i att satserna blir längre i källtexten. I Tabell 12 återger jag 
medelvärde för hur många ord per sats som finns i källtext och måltext i de 
aktuella narrativa avsnitten. 
                          
159 Nb:80–85, A II:245–249, AS 26.29–31 
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Tabell 12. Antal ord per sats i olika grupper av narrativa avsnitt 

Avsnitt Ord per sats i källtexten Ord per sats i måltexten 
Na–c (kapitel 2) 6,4 6,6 
Nd–g (kapitel 8–9) 7,8 6,8 
Nz (kapitel 9) 6,9 6,0 

Det är inte en obetydlig skillnad mellan antal ord per sats i källtexten i av-
snitten Na–c i jämförelse med avsnitten Nd–g, vilket man kan se i Tabell 12. 
Ökningen från 6,4 i Na–c till 7,8 i Nd–g innebär en procentuell ökning med 
22 procent. Samtidigt är skillnaden liten mellan de båda grupperna av narra-
tiva avsnitten i fråga om ord per sats i måltexten. Här ökar medelvärdet för 
Na–c 6,6 till 6,8 för Nd–g, vilket bara motsvarar en ökning på 3 procent. 
Alltså tycks det som om källtextförfattaren blev mer mångordig per sats räk-
nat, medan översättaren inte har följt med i samma utsträckning. Detta torde 
kunna bidra till den gradvis ökande nedkortningen, men det är svårt att 
bedöma hur stor effekt det har. 

Slutsatsen är att det är flera faktorer som gör att nedkortningen är större i 
de senare avsnitten än i de tidigare. Dels är andelen utelämningar större och 
andelen tillagda satser mindre, dels verkar satserna bli något längre i den 
senare delen av texten. Att översättaren upphör med att återge homeriska lik-
nelser, vilket framgick av undersökningen i 4.1.3, påverkar troligen resul-
taten, och om detta speglar en mer allmän hållning till beskrivande inslag, 
kan också detta vara en bidragande faktor till minskningen. Jag återkommer 
till detta i 6.2 där jag analyserar innehållsutelämning i alla avsnittstyper. 
Innehållsaddition och innehållsutelämning tycks ha en direkt påverkan på 
återgivningsindex, och det gradvis minskande återgivningsindex förklaras 
förmodligen till största delen av en kombination av förändringar inom dessa 
kategorier. 

Varför översättaren förändrar sitt arbete på detta sätt får tills vidare stå 
oförklarat. Det är dock tveksamt om förändringen beror på en medveten stra-
tegi hos översättaren att skynda på arbetet, eftersom det inte finns någon ök-
ning av sammanfattningar i de narrativa avsnitten och att värdena i anför-
ingsavsnitten inte uppvisar samma gradvis fallande tendens (jfr 4.1.2) talar 
emot detta. Jag ska återkomma i 5.2 till frågan om varför återgivningen av de 
narrativa avsnitten utvecklas som den gör. 

4.2 Resultatdiskussion 
Frågeställningen i avsnittet gäller om återgivningen i Alexanders saga är 
konsekvent, så att den kan tolkas som resultatet av en översättningsmetod, 
eller om den förändras eller varierar under verkets gång. Resultaten från 
undersökningen av återgivningen i anföringsavsnitt bör, menar jag, tolkas 
som att de är präglade av en viss regelbundenhet. Värdena för olika rela-
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tionstyper varierar visserligen från avsnitt till avsnitt (och detta diskuteras 
vidare i 5.1.1), men det intressanta är att man kan urskilja mönster i åter-
givningen som är beständiga i olika avgränsade textdelar. Kapitel 2–4 re-
spektive kapitel 1 och 6–10 bildar två kapitelgrupper som utmärks av signifi-
kant skiljaktiga nivåer i värdena för de flesta av relationstyperna. Mönstret i 
kapitel 2–4 präglas av en samvariation mellan värden för olika relationstyper 
som svarar mot en större källtexttrohet, medan ett större källtextoberoende 
kommer till uttryck i värdena i kapitel 1 och 6–10. Resultaten visar inte att 
det sker någon ökande nedkortning efter kapitel 7 i anföringsavsnitten De 
båda mönstren i respektive kapitelgrupp framstår alltså som stabila sett ut-
ifrån texten som helhet. Jag tolkar denna regelbundenhet i återgivningen som 
ett uttryck för tillämpade principer inom två olika översättningsmetoder i de 
två kapitelgrupperna. Att det sker en förändring i översättningsmetod någon-
stans mellan kapitel 4 och 6 stöds också av iakttagelsen att återgivningen av 
de homeriska liknelserna upphör i och med kapitel 5. 

Den fallande tendensen i återgivningsindex (Figur 2) tycks inte bero på 
någon gradvis förändring i återgivningen av anföringsavsnitt. Däremot fram-
gick det i 3.1.4 att återgivningsindex för narrativa avsnitt minskar gradvis 
mer eller mindre konstant under översättningens gång – oberoende av kapi-
telgrupp – för att sedan plana ut på en lägstanivå i och med kapitel 8. Denna 
förändring tycks bero på en kombination av en minskande mängd innehålls-
additioner och en ökande mängd innehållsutelämningar och möjligen också 
språkliga förändringar i källtexten. Förklaringen till denna förändring ska jag 
dock återkomma till i 5.2, där jag diskuterar hur återgivningen i narrativa 
avsnitt skiljer sig från andra avsnittstyper. Undersökningarna av anförings-
avsnitt och narrativa avsnitt har dock belyst vad som ligger bakom de för-
ändringarna som vi kan se i återgivningsindex för hela texten i Figur 2. Den 
fallande tendensen i narrativa avsnitt bör kunna förklara att det sker en kon-
tinuerlig minskning av återgivningsindex, medan anföringsavsnittens två 
olika kapitelgrupper förklarar den puckel som kan iakttas åtminstone i 
kapitel 2–3. Kapitel 4 är i stort sett på samma nivå som kapitel 6, och jag 
misstänker att det kan förklaras med en rad samverkande faktorer. Kapitel 6 
har relativt högt återgivningsindex för narrativa avsnitt, jämfört med övriga 
kapitel i denna kapitelgrupp och kapitel 4 har omvänt ett lågt återgivnings-
index inom sin grupp. Många andra faktorer kan bidra till mönstret i Figur 2, 
men iakttagelserna av anföringsavsnitt och narrativa avsnitt bör förklara de 
grundläggande förändringarna. 

Olikheterna mellan återgivningen i de båda kapitelgrupperna öppnar för 
frågan om det varit två personer inblandade i översättningen som ansvarat 
för olika delar. Det skulle krävas mer riktade analyser för att undersöka det, 
exempelvis med Hallbergs kvantitativa metoder (1969, 1971, 1977, 1982). 
Man kan dessutom fråga sig om inte en och samma person borde ha kunnat 
arbeta utifrån olika principer. Men om det skulle vara resultatet av två per-
soners arbete, tycks det som om den förste genomfört och fullbordat kapitel 
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1, varpå den andre tagit vid i kapitel 2–4, och den förste återtagit arbetet i 
kapitel 6–10. Vilken av de två som skulle bära ansvaret för kapitel 5 förblir 
oklart utifrån de variabler som undersökts här, eftersom den största delen av 
detta kapitel bara är bevarat i den förkortade versionen av Alexanders saga i 
AM 226 fol. Undersökning av lexikala val kanske skulle kunna belysa denna 
fråga, men det ligger utanför ramen för den här avhandlingen. Däremot kom-
menterar jag fortsättningsvis möjligheten att det är två olika översättare ut-
ifrån undersökningsresultaten i de olika kapitlen. 

Resultatet att det finns två olika arbetsprinciper i översättningen är över-
raskande. Jag har inte sett någon föreslå att det skulle vara fler än en över-
sättare eller en växling av det slag som min analys visar på. Att det finns 
variation i återgivningens källtextnärhet har påpekats, men inte att det finns 
två grupper av kapitel som så tydligt avgränsas från varandra i fråga om grad 
av källtextnärhet. Detta visar också på potentialen hos en systematisk och 
lingvistiskt grundad analysmodell jämfört med mer närläsningsorienterade 
metoder. 

Undersökningsavsnittets huvudresultat är dock att mönster i återgivningen 
av anföringsavsnitt tycks spegla tillvägagångssätt som kan tolkas som två di-
stinkt olika och konsekventa översättningsmetoder. Återgivningen av narra-
tiva avsnitt ger ett mer instabilt intryck, eftersom principerna tycks genomgå 
en gradvis förändring under textens gång. 
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5 Återgivningens variation mellan olika 
avsnittstyper 

I tidigare forskning om fornvästnordiska översättningar har man menat att 
översättarna skulle ha haft olika principer för återgivningen i olika typer av 
avsnitt i en text (jfr 1.4.3). I det här kapitlet är därför frågeställningen huru-
vida återgivningen i Alexanders saga följer detta mönster och växlar syste-
matiskt mellan olika avsnittstyper. Förväntningarna är, mot bakgrund av den 
tidigare forskningen, att anföringsavsnitt och författarciterande avsnitt präg-
las av en högre grad av källtextnärhet än narrativa och berättande avsnitt. 

Jämförelsen mellan avsnittstyper förutsätter dock att de olika avsnitts-
typerna i sig präglas av ett mönster som är så pregnant att det går att jämföra 
med andra. I analysen av anföringsavsnitt i kapitel 4 framgick det att värdena 
för olika relationstyper i anföringsavsnitt varierar relativt mycket. Samtidigt 
kunde vi i det fallet avgränsa två olika grupper av kapitel med olika nivåer 
av värden för olika relationstyper. Trots värdenas spridning inom respektive 
kapitelgrupp var skillnaden signifikant. Om man accepterar tolkningen att 
dessa två samlingar med värden representerar var sin textskapande metod, 
definierar de också genom sina värden hur stor variation som kan tolereras 
inom en textskapande metod. Om däremot alla värden räknas samman är 
spridningen större än vad som kan tolereras för en textskapande metod. 
Detta tas här som utgångspunkt för att definiera referensvärden för diskus-
sionen de övriga avsnittstyperna. Jämförelsen mellan avsnittstyperna i 5.2, 
vilket är avsnittets huvudsakliga undersökning, föregås därför i 5.1 av en 
undersökning och kommentarer av mönster i återgivningen inom respektive 
avsnittstyp. I 5.1.2 definieras referensvärdena. 

I undersökningens inledningsskede fanns det inte någon förväntan om att 
det skulle framträda två kapitelgrupper med olika mönster för återgivningen. 
Detta oväntade resultat kan man dock inte bortse från i en jämförelse av 
värdena för de olika avsnittstyperna. Det måste i stället bli en av utgångs-
punkterna för den fortsatta analysen, eftersom jämförelsen i första hand 
måste ske mellan avsnittstyper inom de båda kapitelgrupperna för att bli 
relevant. Av de författarciterande avsnitt som är längre än 10 källtextsatser 
är det bara ett som är från kapitelgruppen 2–4, resten är från kapitel 6–10 (se 
Tabell 3). När det gäller längre beskrivande avsnitt, är de två sista från kapi-
telgruppen 6–10 och de övriga från den tidigare gruppen (se Tabell 5). 
Urvalet av narrativa avsnitt från kapitel 2 respektive kapitel 8–9 (se Tabell 7) 
betingades av att återgivningsindex gradvis sjunker under hela texten och att 
kapitel 2 representerar den högsta nivån och kapitel 8–9 den lägsta nivån (se 
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3.1.4). Hade mönstret med de två kapitelgrupperna varit kända när detta ur-
val gjordes, hade urvalet kanske sett delvis annorlunda ut, men det här-
stammar ändå från de två olika kapitelgrupperna, vilket gör det användbart i 
en jämförelse. 

Som tidigare påpekats (1.3.4 och 1.4.3), är kapitel 5 svårbestämt i förhåll-
ande till de båda kapitelgrupperna. Jag lämnar alltså detta kapitel åt sidan. 

5.1 Återgivningens karaktär i olika avsnittstyper 
Som tidigare diskuterats i 2.7.1, kan en kartläggning av återgivningen i en 
översättning förväntas ge en viss spridning i resultaten för de aktuella under-
sökningsvariablerna. De högsta och lägsta nivåerna hos den uppmätta vari-
abeln representerar gränserna för översättarens tillvägagångssätt. Toury 
(1995:67–69) menar att det inte bör ställas upp några i förväg bestämda hög-
sta och lägsta nivåer, utan att det i stället ska vara undersökningens mål att 
visa på vilka toleransnivåer det finns i ett givet material. Här är dock fråge-
ställningen knuten till möjligheten att skilja på en variation som represen-
terar en svagare respektive starkare normering, dvs. en stor respektive liten 
spridning hos de uppmätta värdena, och därför måste något slags referens-
värden för liten och stor spridning antas. Eftersom det inte finns några abso-
luta statistiska gränser för vad som är stor och liten variation, måste sådana 
gränser definieras utifrån faktorer som till exempel materialets karaktär, 
forskningsområde etc. Om vi hade haft ett antal olika texter av motsvarande 
karaktär, kunde de ha utnyttjats gemensamt för att definera vilka gränser 
som var normala och vilka som var avvikande. Här utgår jag i stället från 
resultaten från undersökningen av anföringssavsnitten. I dessa avsnitt gav 
undersökningen kontrasterande spridningar hos värdena inom två grupper av 
kapitel, och resultaten i var och en av dessa båda grupper tolkades som ett 
uttryck för en viss översättningsmetod. En sådan slutsats innebär att den 
spridning som finns inom respektive kapitelgrupp kan betraktas som en 
acceptabel storlek på vilken spridning hos värdena som en översättnings-
metod kan resultera i. Däremot är spridningen hos alla värden i båda grupp-
erna gemensamt inte ett uttryck för en metod, utan två. Detta blir referens-
värden i diskussionen av värdena för olika relationstyper hos övriga avsnitts-
typer. I kommentaren av anföringsavsnitten i 5.1.2 diskuterar jag storleken 
på dessa referensvärden. 

Det finns olika sätt att mäta spridning, och här används variationsvidd, 
vilket helt enkelt motsvarar det lägsta och högsta värdet i en dataserie. Alla 
värden är omräknade till procent och därför jämförbara. För att förenkla jäm-
förelsen mellan olika kategorier, har jag dock avrundat värdena till närmaste 
femprocentsnivå. 

Tidigare har jag kommenterat att det ibland förekommer avvikande vär-
den, vilka kan kräva en egen förklaring, och för spridningsmåttet variations- 
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Tabell 13. Variationsvidd hos avrundade värden i procent för olika 
relationstyper i anföringsavsnitt inom olika kapitelgrupper 

Relationstyp Variationsvidd, 
kapitel 2–4 

Variationsvidd, 
kapitel 1, 6–10 

Kommentar 

Överensstämmande 
återgivning 

35–60 15–45 Avvikande höga värden på 73 
% i A4f, 74 % i A4h och 79 % 
i A2a) 

Omtolkande 
återgivning 

15–40 5–35  

Obunden återgivning 0–40 10–50  
Innehållsjusterad 
återgivning 

– – Enstaka fall i A1b, A1e, A4g, 
A4n, A8d, A8g, A9k, A9l 

Innehållsutelämning 0–15 5–45  
Innehållsaddition 0–35 0–45 Avvikande höga värden på 59 

% i A7b och 77 % i A10c. 

vidd är det brukligt att urskilja avvikande värden. Annars kan ett ensamt 
högt eller lågt värde antyda att värdena är spridda från det avvikande värdet 
till de övriga, medan det i stället är fråga om isolerade avvikelser vid sidan 
av mer samlade värden. För att skilja på värden som är mer samlade från 
värden som avviker urskiljer jag värden som efter avrundning befinner sig på 
minst 15 procentenheters avstånd från närmaste liggande värde, och dessa 
behandlar jag separat. Gränsen är inte ett vedertaget normvärde inom en 
statistisk metod, men har visat sig lämplig för arbetet med materialet. 

5.1.1 Kommentar till återgivningen av anföringsavsnitt 
Den inledande redovisningen av återgivningen i anföringsavsnitt i Tabell 13 
har, efter resultaten i 4.1.1, delats upp mellan kapitel 2–4 och kapitel 1 och 
6–10. Kapitel 5 har inte inkluderats här, eftersom det bara innehåller ett 
enstaka anföringsavsnitt och inte har kunnat föras till den ena eller andra 
gruppen.  

Resultaten från undersökningen av anföringsavsnitt, som återges i Tabell 
13, har till stor del redan diskuterats i 4.1.1. Sammanfattningsvis har, i 
kapitel 2–4, relationstyperna överensstämmelse och omtolkning värden på en 
högre nivå än övriga relationstyper. I kapitel 1 och 6–10 är däremot värdena 
högre för de relationstyper som visar på att måltexten fjärmat sig från 
källtexten – obunden återgivning, innehållsutelämning och innehållsaddition. 
Två olika översättningsmetoder tycks ha väglett återgivningen i dessa båda 
kapitelgrupper, med en mer källtexttrogen återgivning i kapitel 2–4 än i de 
övriga. Skillnaden mellan båda grupperna har i 4.1.1 påvisats vara sig-
nifikant. 

Innehållsjusterad återgivning tycks vara en ytterst marginell företeelse 
inom anföringsavsnitten. Jag har inte räknat ut procent för denna kategori i 
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Tabell 13, eftersom den absoluta majoriteten av alla avsnitt helt saknar fall 
av denna lösningstyp. Fallen av innehållsjusterad återgivning diskuteras i 
6.1. 

Det finns några avvikande värden som ska kommenteras. Det gäller dels 
avvikande höga värden för överensstämmande återgivning i kapitelgruppen 
2–4. Det första är A2a, vilket är ett brev som Darius sänder till Alexander 
när han först närmar sig den persiske kungens här. Brevet smädar Alexander 
på olika sätt, och återgivningens närhet till källtexten i detta avsnitt har även 
iakttagits av Ingólfsson (2002:218). Förklaringarna till den ovanligt källtext-
trogna återgivningen kan vara flera. För det första är det det första anförings-
avsnittet i kapitelgruppen 2–4, och möjligen är avvikelsen ett utslag av en 
översättningsmetod som ännu inte hittat sin nivå. För det andra är avsnittet 
ett brev, och det är tänkbart att avsnittet därigenom tillmätts en särskild 
status som historisk källa av översättaren och att det av den anledningen 
återgetts med en större källtextnärhet. Det inleds med en hälsningsfras, så 
som i (27). 

(27) Alexandreis II.20–21  Alexanders saga 19.11–12 
     

Rex regum 
Darius 
consanguineus
que deorum / 
Scribit 
Alexandro 
famulo: 

Darius, 
kungarnas kung 
och gudarnas 
frände skriver 
till slaven 
Alexander: 

1 Darius, 
kungarnas kung, 
gudarnas frände, 
sänder detta brev 
till sin träl 
Alexander. 

Darius konungr 
konunga frennde 
guðanna sendir 
þetta bref 
Alexandro þion 
sinom. 

 (A2ad:1) 

Astås (1987:292) visar att översättning av specifika källor i Stjórn kan vara 
mer källtexttrogen än andra avsnitt (jfr 1.4.3), och det är tänkbart att över-
sättaren av Alexanders saga har vägletts av samma princip i detta fall. Det 
kan förmodligen finnas fler tänkbara förklaringar, men det är svårt att slå fast 
vilken som är den viktigaste. Även de två övriga fallen av avvikande hög 
grad av överensstämmande återgivning är svåra att förklara. Avsnittet A4f 
innehåller ett tal, där Alexanders general Parmenio argumenterar för att 
Alexander ska acceptera ett fredsbud från den slagne Darius. Jag bedömer att 
det är den relativt enkla språkliga strukturen i källtexten i detta tal som gör 
att återgivningen präglas av överensstämmelse. Om översättaren strävade 
efter en enkel framställning erbjöd källtexten i detta fall inte några större 
svårigheter. Det sista avsnittet med avvikande hög andel överensstämmelse, 
A4h, är ett svar som Alexander ger till den budbärare som levererat Darius 
begäran om fred. Talet är retoriskt effektivt – vilket det även har gemensamt 
med Darius ovan diskuterade smädebrev – och möjligen har översättaren 
ansett det värt att återge som det är av den anledningen. En av Alexanders  
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(28) Alexandreis IV.163–168  Alexanders saga 61.26–62.2 
     

Que trans 
Eufraten 
consistunt 
omnia, 

Ni bjöd också 
oss som hemgift 
allt 

198 Ni bjöd också 
från hans sida 

þer buðut mer oc 
af hans halvu 

  199 att jag som 
hemgift för hans 
dotter skulle ta 
alla de länder 

at ec scyllda taka 
íheimanfylgio 
með dottor hans 
aull þau laund 

nobis / In 
dotem offertis, 

som finns 
bortom Eufrat, 

200 som ligger på 
floden Eufrats 
andra sida, 

er liggia oðro 
megen arennar 
Evfratén. 

unde et uos 
arbitror esse / 
Oblitos 

varav jag tror ni 
glömt 

201 och av den 
anledningen tror 
jag 

oc fire þa soc 
hygg ec 

 
 202 att ni har 

<glömt> 
at þer havet 
<gleymt> 

ubi 
colloquimur. 

var vi talar. 203 var vi talas vid. hvar ver taulomz 
viðr. 

  204 Kom ihåg Hvgset sva 
mea transiit 
ala / Eufraten. 

Mina trupper 
har gått över 
Eufrat. 

205 att mina trupper 
har kommit över 
Eufrat, 

at fylkingar minar 
ero komnar yvir 
Evfraten. 

metam dotis 
mea castra 
relinquunt. / 

Mina läger 
lämnar det som 
var utmätt till 
hemgift. 

206 och grekernas 
härläger står nu 
framom den 
gräns 

oc herbuðer 
Grickia standa nu 
fire framan þat 
ende mark 

 

 207 som ni satte för 
mig i möns 
hemgift. 

er þer settvð mer 
iheimanfylgio 
meyiarennar. 

Pellite abhinc 
regem 
Macedum 

Slå bort 
makedoniernas 
kung härifrån 

208 Jaga bort 
grekernas 
konung härifrån, 

Rekit abrott 
heðan konung 
þeira Grickianna. 

ut uestrum 
sciat esse / 

så han vet det 
vara ert 

209 så att han inser 
det vara ert 

at hann vite þat 
yðart vera 

Quod sibi 
donatis. 

som ni ger 
honom. 

210 som ni ger 
honom. 

er þer gevit 
honom. 

 (A4h:198–210) 

huvudpoänger i talet är en replik till erbjudandet från Darius om att Alex-
ander ska få allt land väster om Eufrat, vilket Alexander bemöter med 
konstaterandet att han redan korsat Eufrat i riktning österut så som i (28). 

Särskilt källtextnära är replikens slutord i raderna 208–210. Min tolkning 
är att man helt enkelt uppfattade det som bra sagt och värt att återge. 
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Würth (1998:112) har argumenterat för att avsnitt som är särskilt källtext-
nära bör tillmätas en särskild vikt i tolkningen av texten. Detta är en relevant 
utgångspunkt för tolkning i fråga om detta slags översättning, där hög käll-
textnärhet är ett markerat val. Men den ovanligt höga källtextnärheten i just 
de ovan nämnda avsnitten tror jag inte behöver föranleda att man ser dessa 
avsnitt som särskilt betydelsefulla. Snarare är det troligen språkliga och re-
toriska egenskaper som ligger bakom översättarens val. 

Inom kapitelgruppen 1 och 6–10 förekommer i två fall avvikande höga 
värden för relationstypen innehållsaddition. Fallet i A7b diskuteras i 6.3.2.3 
(bland annat utifrån (45)). Där menar jag att översättarens många tillagda 
satser i detta avsnitt förklaras av att händelseutvecklingen kring detta anför-
ingsavsnitt kunde vara svårbegripligt för läsarna/åhörarna av måltexten och 
att översättaren därför har lagt in olika förklaringar som motiverar händelse-
utvecklingen. I det andra fallet, A10c, håller Satan ett tal till sina underlyd-
ande, och där gjorde översättaren vissa förtydliganden till delvis dunkla 
formuleringar, och jag menar att det är detta som ligger bakom dessa tillägg, 
vilket resulterat i ett avvikande högt värde för innehållsaddition (A10c:55, 
60–62, 67). 

I dessa fall av avvikande värden inom överensstämmande återgivning och 
innehållsaddition tycks det alltså främst vara kvaliteter och problem hos text-
en som föranleder de avvikande värdena. 

Utifrån undersökningarna i 4.1.1 hävdar jag att anföringsavsnitten repre-
senterar en viss översättningsmetod, ett visst sätt att översätta, och värdena i 
Tabell 13 speglar denna metod. De fall som har avvikande värden är få. 
Orsakerna till avvikelserna i fråga om överensstämmelse är svåra att slå fast, 
medan avvikelserna i fråga om innehållsaddition förefaller lättare att motiv-
era utifrån problem i källtexten.  

5.1.2 Referensvärden för variationen 
I inledningen till 5.1 bestämdes att variationsvidden hos värdena i anförings-
avsnitten – dels inom de båda kapitelgrupperna, dels hos alla kapitel till-
sammans – skulle användas som referensvärden för att diskutera variationen 
i de övriga avsnittstyperna. Variationsvidden anges i regel med lägsta re-
spektive högsta värde, som i Tabell 13, men man kan också beskriva dess 
omfattning. Variationsvidden 35–60 procent kan alltså även beskrivas som 
en variationsvidd med omfattningen 25 procentenheter. 

Variationsviddens omfattning i kapitel 2–4 varierar mellan de olika rela-
tionstyperna från som lägst 15 procentenheter (innehållsutelämning) till som 
högst 40 procentenheter (obunden återgivning). I jämförelse med detta är 
variationsviddens omfattning i kapitel 1 och 6–10 som lägst 30 procent-
enheter (omtolkande återgivning) upp till som högst 45 procentenheter (inne-
hållsaddition). De högsta värdena för variationsviddens omfattning i båda 
grupperna, 40 respektive 45 procentenheter, bör därmed i princip kunna tole-
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reras som en acceptabel omfattning på variationsvidden hos relationstyperna 
inom en översättningsmetod.160 

Den högsta tolererade nivån av variationsvidd för en översättningsmetod 
bör också jämföras med den lägsta nivån för variationsvidd hos alla kapitel 
gemensamt. Variationsviddens omfattning i alla kapitel gemensamt är som 
lägst 35 procentenheter (omtolkande återgivning och innehållsutelämning) 
och som högst 50 procentenheter (för obunden återgivning). Detta bör sam-
tidigt utgöra en gräns för en variationsvidd som kan rymma två eller flera 
olika översättningsmetoder. 

Värdena överlappar således varandra och en variationsvidd med en om-
fattning på 35–45 procentenheter får utgöra ett gränsområde. Lägre än 35 
procentenheters omfattning på variationsvidden för relationstyperna betrak-
tas som acceptabelt för en översättningsmetod. Högre än 45 procentenheters 
omfattning på variationsvidden hos relationstyperna betraktas som för högt 
för en översättningsmetod. När det ges värden mellan dessa gränsvärden får 
detta diskuteras. 

5.1.3 Kommentar till återgivningen av författarciterande 
avsnitt 
I de författarciterande avsnitten konstruerar sig översättaren explicit som för-
medlare genom att använda referatmarkören. Man skulle därför kunna för-
vänta sig en större källtexttrohet i dessa avsnitt, och det är också så återgiv-
ningen i dessa avsnitt uppfattats tidigare (se 1.4.3). Resultatmässigt skulle vi 
i ett sådant fall vänta oss stabilt höga värden för framför allt överensstäm-
melse och i viss mån omtolkning och låga värden för de övriga relations-
typerna. 

Avsnittens längd varierar stort, och det är därför inte möjligt att göra sta-
tistiskt relevanta jämförelser mellan dem alla. Men för att ge en översiktsbild 
redovisas först procentuella värden för alla avsnitt i Figur 22, och därefter 
diskuteras värdena i de avsnitt som består av fler än tio källtextsatser. 
(Observera att metatextuella tillagda satser i form av exempelvis referat-
markörer inte har räknats till innehållsadditioner. De redovisas och kommen-
teras separat i 7.2.) 

Resultaten i Figur 22 ger inte mycket skäl att tro att de författarciterande 
avsnitten skulle ha återgivits utifrån en gemensam översättningsprincip. I 
Figur 22 uppvisar värdena i staplarna stor variation, även om de mest ex-
trema avvikelserna återfinns i de allra kortaste avsnitten. En iögonenfallande 
skillnad är att överensstämmelse (vit stapel) har så höga värden i många av 
de första avsnitten (Fa, Fc, Fd, Fg), men bland dem finner vi också de allra  
 
                          
160 Jag räknar alltså inte in de avvikande höga värdena i respektive kapitelgrupp eftersom jag 
uppfattar dem som just avvikande. 
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Figur 22. Andelen relationstyper i författarciterande avsnitt med antal 
källtextsatser angivet ovanför varje avsnitts signum (se Tabell 3) och  
med kapitelnummer under 

kortaste avsnitten, som består av bara enstaka källtextsatser.161 Det första, 
niosatsiga avsnittets (Fa) nästan fullständiga överensstämmelse är dock an- 
märkningsvärd. Man kan också notera att de kortaste avsnitten i den senare 
delen (Fk, Fn, Fp, Fq) inte har samma dominans för överensstämmelse som 
de första avsnitten har. Skulle det motsvara en förändring i översättnings-
metoden skulle denna ha inträffat i och med kapitel 5, där vi finner avsnitt 
Fg – som dock har en något oklar status (se not till Tabell 3). I sådant fall 
skulle förändringen därmed ansluta till mönstret med de båda kapitelgrupp-
erna som beskrevs i 5.1.1.162 Men materialet är allt för litet för att kunna dra 
några säkra slutsatser om detta. 

Möjligen har de tidiga avsnittens källtexttrohet påverkat den tidigare 
forskningens uppfattning om att de författarciterande avsnitten är ovanligt 
källtexttroget återgivna. Man måste dock jämföra återgivningen i olika av-
snitt, vilket jag återkommer till i 5.2 nedan. I det följande ska jag dock enbart 
diskutera de avsnitt som är längre än 10 källtextsatser. 
                          
161 Fe, som bara består av en källtextsats med finit verb, återges också praktiskt taget med 
fullständig överensstämmelse om man ser till den infinita sats som den också innehåller. Den 
finita verbet videres ’man kunde se’ återges inte - medan dess andradeltagare i form av en in-
finit sats återges. 
162 Det lite längre avsnittet Fb avviker från mönstret att avsnitten i de tidigare kapitlen i texten 
skulle ha präglats av mer källtexttrogen återgivning. Dock härstammar nästan alla de satser 
som återges med obunden återgivning (mörkgrå stapel) i detta avsnitt från en avgränsad, 
starkt retorisk följd av satser. 
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Tabell 14. Variationsvidd hos avrundade värden i procent för olika rela-
tionstyper i författarciterande avsnitt som är längre än 10 källtextsatser 

Relationstyp Variationsvidd Kommentar om avvikande värden 
Överensstämmande återgivning 25–40 Avvikande höga värden på 55 % i Fb 

och 77 % i Fm. 
Omtolkande återgivning 0–30  
Obunden återgivning 0–20 Avvikande höga värden på 46 % i Fb 

och 57 % i Fh. 
Innehållsjusterad återgivning – Förekommer marginellt i Fr. 
Innehållsutelämning 0–20 Ett avvikande högt värde på 36 % i Fo. 
Innehållsaddition 10–30 Ett avvikande högt värde på 62 % finns 

i Fr. 

Variationsvidden har, som man kan se i Tabell 14, en relativt liten omfatt-
ning i förhållande till de referensvärden på 35 procentenheter som disku-
terades i 5.1.2. I alla kategorier utom omtolkning är omfattningen på varia-
tionsvidden 20 procentenheter eller mindre, men det finns också avvikande 
värden i enstaka eller flera avsnitt. De avvikande värdena återfinns dock 
framför allt i de kortaste avsnitten, dvs. Fb, Fh, och Fm som består av 11, 23 
respektive 13 satser. De övriga avsnitten, som inte innehåller avvikande 
värden, är väsentligt längre i de flesta fall – Fi har 35, Fl har 38, Fo har 33 
och Fr har 21 satser. De avvikande värdena för återgivande relationstyper 
kan alltså i viss utsträckning bero på att avsnitten hör till de kortare där be-
dömningen av en enskild sats får större genomslag i den statistiska beräk-
ningen.163 

Återgivningen i alla författarciterande avsnitt (Figur 22) antyder en brist 
på enhetlighet, men ser man till enbart de avsnitt som är längre än tio satser 
uppvisar åtminstone flera av de längsta avsnitten (Fi, Fl och Fo) en något 
större inbördes likhet, särskilt vad gäller graden av överensstämmande åter-
givning. Vad gäller omtolkning och obunden återgivning finns rätt stora 
skillnader mellan avsnitt Fo och de övriga två, vilket till stor del torde bero 
på att översättaren har utelämnat en ovanligt stor del av avsnittet. Den största 
delen av dessa utelämningar drabbar ett antal retoriska upprepningar.164 Det 
avvikande mönster vi finner i Fo tycks alltså i hög grad vara betingat av ute-
lämning av retorisk upprepning. 

I avsnitten Fb och Fh (och även Fj i Figur 22) finns avvikande höga värd-
en för obunden återgivning i jämförelse med de övriga avsnitten.165 I Fb  
 

                          
163 Även i undersökningen av anföringsavsnitten är de kortare avsnitten tydligt överrepresen-
terade bland de avsnitt som har avvikande värden: A2a, A4f, A7b och A10c består av mindre 
än 16 källtextsatser medan A4h är längre och består av 38. 
164 Fo:325–327, 329, 332–335 
165 Fj är bara 10 källtextsatser långt, men domineras nästan helt av obunden återgivning (se 
Figur 22), vilket beror på en obunden återgivning av en mytologiskt förankrad beskrivning av 
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Figur 23. Andel relationstyper i författarciterande avsnitt som är längre än 
tio satser med antal källtextsatser angivet ovanför varje avsnitts signum 
(se Tabell 3) och med kapitelnummer under 

beror detta på en sammanhängande beskrivning av kung Cyrus vars retoriskt 
laddade, anaforiska struktur i latinet skrivs om till en mer varierad och ned-
tonad framställning.166 I Fh finns tre fall av obunden återgivning i form av 
sammanfattningar, vilka är orsaken till de höga värdena. Innehållsligt angår 
de händelser under Roms storhetstid, en referens till olika romerska skalder 
och en retoriskt laddad beskrivning av vad som skulle kunna ske om Frank-
rike fick en kung som Alexander.167 

Det finns nästan inga exempel på innehållsjusterad återgivning i författar-
citerande avsnitt. Endast två sammanhängande satser i Fr har klassificerats 
som detta och de diskuteras i 6.1.2. 

Ser man till åtminstone de längre avsnitten, verkar alltså återgivningen 
vara mer homogen än vad det framstod i Figur 22. Den relativt stora varia-
tion som kan iakttas där beror alltså dels på att många avsnitt är korta, dels 
att vissa avsnitt innehåller särskilt mycket av inslag som vanligen tycks ha 
utelämnats i återgivningen, såsom upprepningar och starkt retoriska avsnitt. 
Dessutom kan det också spela in att de författarciterande avsnitten är en 
innehållsligt tämligen heterogen samling, vilket belystes i 3.1.2 och under-
söks vidare i 7.1.1. Skillnaden mellan avsnitten i den tidigare och den senare 
delen skulle också kunna tillskrivas att det tilllämpats olika översättnings-
metoder i kapitel 2–4 och de senare kapitlen. 
 

 
                                                                                                                             
att solen och månen saktar in dagen före natten då kung Darius ska tillfångatas. Att myto-
logiska beskrivningar inte återges i Alexanders saga har iakttagits av flera tidigare forskare 
(jfr 1.4.3). 
166 Fb:23–26, A II.536–539, AS 37.7–8. 
167 Fh:73–75, A V.494–497, AS 83.27; Fh:89–90, A V.504–506, AS 84.2–3; Fh:99–107, A 
V.512–520, AS 84.7. 
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Tabell 15. Variationsvidd hos avrundade värden i procent för olika 
relationstyper i längre beskrivande avsnitt 

Relationstyp Variationsvidd Kommentar om avvikande värden 
Överensstämmande återgivning 15–35  
Omtolkande återgivning 5–25 Ett avvikande högt värde på 59 % i Ba. 
Obunden återgivning 30–50 Ett avvikande lågt värde på 10 % i Ba. 
Innehållsjusterad återgivning – Enstaka fall i Bb och Be.  
Innehållsutelämning 10–25  
Innehållsaddition (20–85) Värdena är delvis glest utspridda inom 

ett stort spann: Bc 22 %, Bd 26 %, Be 
28 %, Bb 50 %, Bf 54 %, Ba 86 %. 

5.1.4 Kommentar till återgivningen av längre beskrivande 
avsnitt 
Som tidigare kommenterats i 3.1.3, har flera av de beskrivande avsnitten in-
ledningar eller efterord i måltexten som saknar motsvarighet i förlagan. Jag 
har inkluderat dem i den inledande statistiska redovisningen, men diskuterar 
dem särskilt, eftersom de starkt påverkar de procentuella värdena för inne-
hållsaddition. (De påverkar dock inte övriga värden.) 

Beskrivande avsnitt präglas, efter vad man kan se i Tabell 15, av en viss 
konformitet i återgivningen. För överensstämmande återgivning, omtolk-
ning, obunden återgivning och innehållsutelämning är variationsviddens om-
fattning maximalt 20 procentenheter. Det är långt under referensvärdena (se 
5.1.2). Innehållsaddition har som väntat en större spridning, mot bakgrund 
av iakttagelsen att de ibland innehåller längre, tillagda inledande eller avslut-
ande avsnitt (se 3.1.3). 

I det typiska fallet gör alltså översättaren, som man kan se i Tabell 16, en- 
och tvåsatsiga innehållsadditioner, medan längre tillägg är mer sporadiskt 
förekommande, även om de också förekommer i nästan alla avsnitt. Inne-
hållsligt utgör dessa längre tillägg främst metatextuella kommentarer som 
inleder och avslutar avsnitten eller kommenterar innehållet. De ger intryck 
av att översättaren har tagit kontroll över de beskrivande avsnitten och in-
passat dem i en ny struktur i sin framställning. Om man bortser från de 
sammanhängande innehållsadditioner som är längre än två satser balanseras 
statistiken något. Variationsvidden i de olika avsnitten blir då 5–35 pro-
cent.168 Det är en relativt stor variation, men visar på en väsentligt mer sam-
manhållen spridning än tidigare. Återgivningen av beskrivande avsnitt tycks 
alltså vara relativt enhetlig, men innehållsaddition varierar relativt mycket. 

Av resultaten i Figur 24 att döma är återgivningen annorlunda i avsnitt Ba 
i jämförelse med de övriga. I de övriga avsnitten finns ett relativt tydligt 
 
                          
168 De specifika värdena är då i Bb 3, i Bd 15, i Be 15, i Bc 22, i Ba 28 och i Bf 34,9 procent. 



 
 

 

 157

Tabell 16. Förekomst av innehållsadditioner av olika längd, räknat i antal 
satser, i samtliga berättande avsnitt 

 Antal satser i en sammanhängande innehållsaddition 
 1 2 3 5 6 11 
Antal förekomster av innehålls-
additioner av olika längd i 
samtliga undersökningsavsnitt 

29 12 4 2 3 1 

mönster där obunden återgivning (mörkgrå stapel) i de flesta fall är den stör-
sta kategorin medan omtolkande återgivning (ljusgrå stapel) utgör en mindre 
del. I Ba är dessa förhållanden omkastade. Jag har i 3.1.3 påpekat att Ba skil-
jer sig innehållsmässigt från flera av de övriga avsnitten. Det är en konkret 
beskrivning av Darius armé på marsch, medan flera av de övriga avsnitten 
präglas av en mer konstfull framställning. En sådan konstfull framställning 
kan ha föranlett översättaren att återge obundet genom uttolkningar och sam-
manfattningar hellre än att återge den rad för rad. En närläsning av dessa 
avsnitt visar att omtolkningen i avsnitt Ba till stor del motsvaras av ett slags 
förändring som även präglar den obundna återgivningen i Bb och Bd och 
som kan kallas byte av beskrivande perspektiv. Förändringen består i att 
återgivningen karaktäriseras av en perfektiv aspekt som inte finns i käll-
texten och därmed framställer det beskrivna som ett fullbordat faktum snar-
are än som något pågående och närvarande. Detta blir särskilt tydligt i Ba 
där källtexten realiserar härens olika delar som aktörer till materiella pro-
cesser, enligt mönstret ”först marscherar A, sedan marscherar B”, medan 
måltexten återger häruppställningen som ett resultat av kung Darius beslut. 
Denna förändring illustreras i (29): 

(29) Alexandreis II.120  Alexanders saga 22.19–21 
     

Hunc hastata 
decem 
precedunt 
milia, [...] 

Tiotusen 
spjutförsedda 
går före honom, 
[...] 

34 Framför sig hade 
kungen placerat 
tio tusen av det 
följe 

Framme fyrir ser 
hafðe konungr 
scipat .x. 
þusundum þes 
liðs 

  35 som helt var 
spjutförsett. 

er allt var spiotat. 

 (Ba:34–35) 

Medan framställningen i källtexten direkt beskriver truppen som aktör till 
den materiella processen precedunt ’går före’, är den i måltexten målet för 
kungens tidigare handlande genom uttrycket hafde konungr scipat ’hade 
kungen placerat’. Genom de materiella processerna konstruerar den latinska 
texten ett pågående förlopp, där den beskrivande rösten är nära det som be-
skrivs och nästan delaktig i det, medan det i översättningen blir en beskriv-
ning av ett fullbordat faktum och snarare konstruerar ett avstånd mellan den 
beskrivande rösten och det beskrivna. 
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Figur 24. Andelen relationstyper i längre beskrivande avsnitt, betecknade 
enligt signa i Tabell 5, med endast en- och tvåsatsiga innehållsadditioner 
medräknade och med kapitelnummer under 

En liknande strategi finns även i skildringen av Darius hustrus grav (Bd) 
på vilken den bibliska historien är framställd i bilder, och i skildringen av 
bilderna på Darius sköld (Bb). Medan den latinska texten lokaliserar bild-
ernas scener med hjälp av oavslutade relationella processer, ofta i presens, är 
processen i återgivningen perfektiverad vilket framställer scenen som ett 
fullbordat faktum snarare än något närvarande som i (30). 

(30) Alexandreis IV.268–269  Alexanders saga 64.29–30 
     

Vltima pars 
regnum Cyri 
[…] habet. 

Den yttersta 
delen [av ste-
nen] innehåller 
[historien om] 
Cyrus 
regeringstid. 

318 Ytterst på stenen 
var [historien 
om] kung Cyrus 
styre skildrat. 

Vtarst 
ásteinoenom var 
markat rike Ciri 
konungs. 

 (Bd:318) 

Översättaren skriver alltså om texten så att det beskrivna ska ses som ett 
resultat av en tidigare process i uttrycket var markat ’var beskrivet’, medan 
originaltextens berättare (eller snarare beskrivare) i stället befinner sig närm-
are det som beskrivs: Vltima pars [...] habet ’den yttersta delen innehåller’. 
Häruppställningen realiseras i latinet som en samtidigt pågående marsch, och 
vid bildframställningarna konstrueras berättaren som direkt närvarande vid 
bilden. Översättaren för i stället in en distans till det som skildras. 
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Jag tolkar dessa val hos översättaren som en princip som föreskriver att 
en viss diskurstyp ska återges med dess motsvarande omarkerade framställ-
ningsform. Diskurstyp beskrevs ovan (se not 102) som olika typiska sätt att 
använda språk i en viss funktion och med ett visst syfte, och den deskriptiva 
diskurstypen motsvarar syftet att beskriva något. Principen skulle alltså vara 
att när något ska beskrivas, ska beskrivningen inte språkligt utformas som en 
berättelse (dvs. i en narrativ framställningsform) utan just som en beskriv-
ning. I källtexten blandar däremot författaren markörer som visar att det är 
en beskrivning med språkliga uttryck som antyder en berättelse, där bilderna 
rör på sig och lever som i (31). 

(31) Alexandreis IV.199–202  Alexanders saga 62.32–63.2 
     

laborat / 
Archifaber. 

Arkbyggaren 
arbetade. 

201 Därefter var 
byggandet av 
arken skildrat, 
och Noas flod, 

þvinest var 
markat 
arkarsmiðen. oc 
Noa floð. 

genus omne 
animae 
clauduntur in 
arca. / 

Själarnas hela 
släkte 
instängdes i 
arken. 

202  

Post refugos 
fluctus replet 
octonarius 
orbem, / 

Efter flodens 
tillbakadragande 
återuppfyller 
åtta jorden. 

203   

Vinea 
plantatur, 

Vin planteras, 204 och därefter det 
hur Noa fann på 
att göra vin. 

oc þar eptir þat er 
Noe fann vin at 
gera. 

et inebriat uua 
parentem. / 

och druvan gör 
föräldern full. 

205   

 (Bd:201–205) 

I källtexten i (31) följer olika materiella processer på varandra som om de 
var en temporal sekvens av händelser. Ekfrasen – en litterär framställning av 
bilder – är kanske inte levande på samma djärva sätt som i sköldbeskriv-
ningen i Iliadens artonde sång och dess motsvarighet i Aeneidens åttonde 
sång, men det är samma genreanknutna poetiska teknik. I den fornväst-
nordiska översättningen vidmakthålls däremot den deskriptiva framställning-
en tydligare genom att den inordnas i konstruktioner som ”därefter var x 
skildrat”. 

Sättet att återge visar att översättaren tar kontrollen över framställningen 
och inpassar den i en ny form, och detta verkar vara ett återkommande inslag 
i just beskrivande avsnitt. Ett ytterligare exempel på hur översättaren tagit ett 
självständigt grepp om framställningen i beskrivande avsnitt kommer från 
avsnitt Bf, där underjorden och de personifierade dödssynderna beskrivs. 
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Översättaren skapar här ett schema för framställningen som han sedan upp-
repar för varje dödssynd, som man kan se i (32). 

(32) Alexandreis X.37–41  Alexanders saga 124.16–22 
     

  406 Där är också 
Superbia 

þar er oc 
Superbia. 

  407 – det är 
Övermodet. 

þat er drambsemi. 

Subsannans 
alias cunctis 
supereminet 
una / 
Dedignata 
parem 
flagrante 
Superbia 
uultu. / 

Superbia, 
hånande alla, 
överglänser 
ensam alla, 
föraktande 
jämliken med 
glödande 
uppsyn. 

408 Hennes syssla är 
att alltid håna 
andra, tycka sig 
över alla, inte 
vilja kännas vid 
sin jämlike. 

hennar athofn er 
sv at scelkía 
iafnan at oðrom. 
þikkiaz yfir ollom. 
vilia eigi vita sinn 
iafningia. 

  409 Där bor också 
Libido 

þar byggvir oc 
Libido. 

  410  – det är Lusten. þat er lostasemi. 
  411 Hon vältrar sig 

där i kokande 
lera 

hon velltiz þar í 
vellanda leire 

Mersa iacens 
ardente luto 
torquetur 

Liggande 
nersjunken i 
brinnande gyttja 
plågas 

412

  
et ardet / 
Pube tenus 
totis exhausta 
Libido 
medullis. / 

och brinner 
Libido vid 
könsorganen 
fullständigt 
tömd i det inre. 

413 och bränns 
plågsamt. 

oc brennr sarliga. 

  414 Ebrietas har 
också bostad där 

Ebrietas áþar oc 
bygð. 

  415 – det är 
Dryckenskap. 

þat er ofdryckia 

Nauseat 
Ebrietas, [...] 

Ebrietas är illa-
mående/kräks, 
[...] 

416 Hon kväljs 
mycket 

hon kligir mioc 

  417 och lyckas 
knappt stå på 
fötter. 

oc fęr varla staðet 
áretta fętr. 

 (Bf:406–417) 
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De återkommande satserna med utpekanden av dödssynderna samt översätt-
ningarna av deras namn (i 406–407, 409–410 och 414–415) skapar en struk-
tur som inte har en motsvarighet i källtexten.169 Detta kan jämföras med vad 
Würth (1998:74) iakttar i fråga om karaktärsbeskrivningar av kungapersoner 
i Breta sögur, en av de andra antiksagorna. Även där skapas ett schema just i 
beskrivningar av karaktärer, och möjligen ingår det alltså som ett inslag i en 
mer spridd översättningmetod. 

Sammanfattningsvis uppvisar de beskrivande avsnitten ett särpräglat 
mönster med en dominans för obunden återgivning och relativt stora inslag 
av innehållsaddition. Normalt läggs bara enstaka satser till, men i viss ut-
sträckning finns exempel på längre tillagda avsnitt som med metatext intro-
ducerar, avslutar eller kommenterar den övriga framställningen. Ett gemen-
samt inslag i återgivningen av beskrivande avsnitt är att översättaren tycks 
ha tagit ett självständigt grepp om hela framställningen. Det sker bland annat 
genom metatext, byte av berättande perspektiv, tematisk omstrukturering 
och genom att en schematisk disposition i beskrivningen påförs framställ-
ningen. 

5.1.5 Kommentar till återgivningen av narrativa avsnitt 
Narrativa avsnitt har tidigare valts ut från två delar av texten som har olika 
höga återgivningsindex (se 3.1.4). I 4.1.4 visar det sig att de tidigare av-
snitten har en genomsnittligt högre andel innehållsaddition och en genom-
snittligt lägre andel innehållsutelämning än de senare avsnitten, vilket delvis 
kan förklara skillnaderna i återgivningsindex. Genom det höga värdet för 
innehållsaddition framstår översättaren som aktiv och självständig i förhåll-
ande till källtexten, särskilt i de tidigare avsnitten. Ett problem med de narra-
tiva avsnitten är att de är få i respektive grupp, men de är samtidigt alla täm-
ligen långa i jämförelse med avsnitten i övriga avsnittstyper. Alla är omkring 
30 källtextsatser eller längre. Dock blir variationsvidd ett tveksamt värde i de 
fall då det bara finns två värden i en viss kategori, och jag noterar det med 
kommatecken i stället för långt bindestreck mellan värdena i Tabell 17. 

Även om det är problematiskt att diskutera variationsviddens omfattning 
när värdena är så få, framträder värdena i den tidigare gruppen av avsnitt 
(Na–Nc) som relativt homogena i Tabell 17. Spridningen omfattar 5–20 pro-
centenheter i de olika kategorierna, och endast i fråga om just innehålls-
addition finns ett avvikande värde (i Na). Värdena i den senare gruppen har 
en motsvarande eller något större spridning, men Nd och Ng har också av-
vikande värden, och värdena för innehållsutelämning är splittrade med två 
 
                          
169 Översättarens kontroll av framställningen kommer också fram i att urvalet av dödssynder 
visserligen stämmer överens i de flesta fall men i något fall inte (jfr A X.31–54, AS 145.10–
35, Bf:396–449). Proditio ’Svek’ namnges av någon anledning inte i måltexten, och beskriv-
ningen av Hypocrisis ’Hyckleri’ är helt utelämnad. 
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Tabell 17. Variationsvidd hos avrundade värden i procent för olika 
relationstyper i två olika grupper av narrativa avsnitt 

Relationstyp Variationsvidd 
i Na–Nc 

Variationsvidd 
i Nd–Ng 

Kommentar 

Överensstämmande 
återgivning 

35–50 15–45  

Omtolkande 
återgivning 

10–25 5–10 Ett avvikande högt värde på 
29 % i Ng 

Obunden återgivning 15–20 5–10 Ett avvikande högt värde på 
29 % i Ng. 

Innehållsjusterad 
återgivning 

0–5 0, 5 Avsnitt Nd och Nf saknar helt 
innehållsjusterad återgivning. 

Innehållsutelämning 10–30 25, 35, 
resp. 50, 50 

I Nd-Ng är värdena uppdelade 
mellan två grupper som 
avviker från varandra. 

Innehållsaddition 60, 75 35–50 Avvikande lågt värde på 43 % 
i Na. Ett avvikande lågt värde 
på 22 % i Nd. 

avsnitt på 25 och 35 procent och två avsnitt på 50 procent. Resultaten ger 
sammantaget ett intryck av ett något mer konsekvent tillvägagångssätt i de 
tidigare avsnitten än i de senare. I båda fallen är dock omfattningen på 
spridningen långt under referensvärdena omkring 40 procentenheter (5.1.2). 

Återgivningen av narrativa avsnitt domineras i flertalet avsnitt av över-
ensstämmelse, innehållsutelämning och innehållsaddition medan omtolkning 
och obunden återgivning ofta spelar en mindre roll, vilket man kan se i Figur 
25. Det blir inte minst tydligt om man jämför med återgivningen av de 
beskrivande avsnitten i Figur 24. I de senare narrativa avsnitten (Nd–Ng) 
verkar översättaren vara mindre intresserad av att återge källtexten, eftersom 
återgivningen i hög grad präglas av innehållsutelämning. I narrativa avsnitt 
spelar innehållsjusterad återgivning, liksom i andra avsnittstyper, en undan-
skymd roll, men samtidigt förekommer exempel på denna relationstyp i alla 
avsnitt utom två, vilket är en väsentligt högre frekvens än i andra avsnitts-
typer. Innehållsjusterad återgivning diskuteras vidare i 6.1. 

De avvikande värden som återfinns i Tabell 17 menar jag till stor del för-
klaras av särskilda egenskaper hos respektive källtextavsnitt. I Na finns ett 
avvikande lågt värde för innehållsaddition. Närläser man de olika fallen av 
innehållsaddition i avsnitten Na, Nb och Nc verkar de främst fylla funk-
tionen att förtydliga och fylla i vad som kan kallas luckor i händelseutveck-
lingen. (Detta är också ett resultat i 6.3 där innehållsadditioner analyseras.) 
Variationen i värdet för innehållsaddition tycks vara betingad av graden av 
oklarhet i källtexten, och det låga värdet för innehållsaddition i Na skulle 
kunna förklaras av att källtexten beskriver ett relativt okomplicerat skeende. 
Samma förklaring kan ges till det avvikande låga vädret för innehållsaddi-
tion i avsnitt Nd. De höga värdena för omtolkande och obunden återgivning i 
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Figur 25. Andelen relationstyper i narrativa avsnitt, betecknade enligt 
signa i Tabell 7, med kapitelnummer under 

Ng kompletteras av en låg andel innehållsaddition, och det tyder på att inne-
hållet i detta avsnitt har setts som mer intressant än andra. Samma mönster 
finner vi i jämförelseavsnittet Nz och det som förenar dessa båda avsnitt är 
att det är stridsskildringar. 

Sammanfattningsvis finns det en skillnad mellan återgivningen i de tidig-
are narrativa avsnitten och de senare, framför allt genom att andelen inne-
hållsutelämning ökar och innehållsaddition minskar. Det finns dock en viss 
likhet i mönstret mellan den tidigare och den senare delen genom att återgiv-
ningen i hög grad präglas av relationstyper där måltexten fjärmas från käll-
texten, dvs. innehållsadditioner, innehållsutelämningar och innehållsjusterad 
återgivning. Fördelningen mellan dem är dock olika i de båda kapitelgrupp-
erna med högre andel innehållsaddition i den tidigare gruppen än den senare 
och högre andel innehållsutelämning i den senare än i den tidigare.  

5.2 Analys av variationen mellan avsnittstyperna 
I presentationen av återgivningen i de olika avsnitten framgår det att värdena 
för olika relationstyper visserligen varierar, men vanligen inom ett spann på 
högst 20 procentenheter. Från detta finns det några undantag, men generellt 
visar sig alltså variationsviddens omfattning vara långt under referensvär- 
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Tabell 18.Variationsvidd hos avrundade värden i procent för alla rela-
tionstyper utom innehållsjusterad återvininge inom olika avsnittstyper 

 Anföringsavsnitt Narrativa avsnitt 
Relationstyp Kap. 2–4 Kap. 1, 

6–10 

Författar-
attrib. 
avsnitt 

Beskriv. 
avsnitt Kap. 2 Kap. 8–9 

Överens- 
stämmelse 

35–601 15–45 25–403 15–35 35–50 15–45 

Omtolkande 
återgivning 

15–40 5–35 0–30 5–257 10–25 5–1011 

Obunden 
återgivning 

0–40  10–50 0–204 30–508 15–20 5–1012 

Innehålls-
utelämning 

0–15  5–35 0–205 10–25 10–30 25, 35, 
50, 50 

Innehålls-
addition 

0–35  0–452 10–306 (20–85) 
/5–359 

60, 7510 35–5013 

1Avvikande höga värden på 79 % i A2a, 73 % i A4f och 74 % i A4h. 2Avvikande höga värden 
på 58 % i A7b och 77 % i A10c. 3Avvikande höga värden på 55 % i Fb och 77 % i Fm. 
4Avvikande höga värden på 46 % i Fb och 57 % i Fh. 5Avvikande högt värde på 36 % i Fo. 
6Avvikande högt värde på 62 % finns i Fr. 7Avvikande högt värde på 59 % i Ba. 8Avvikande 
lågt värde på 10 % i Ba. 9Spridningen i denna kategori är inte sammanhängande enligt de 
kriterier som givits för övriga värden, jfr Tabell 15. 10Avvikande lågt värde på 43 % i Na. 
11Avvikande högt värde på 29 % i Ng. 12Avvikande högt värde på 29 % i Ng. 13Avvikande 
lågt värde på 22 % i Nd. 

dena 35–45 procent som beräknades utifrån anföringsavsnitten i 5.1.2. Olika 
egenskaper i återgivningen av de olika avsnittstyperna har framträtt. I följ-
ande avsnitt ska jag diskutera om de skiljer sig från varandra systematiskt. I 
denna diskussion utelämnar jag innehållsjusterad återgivning, vilken jag 
återkommer till utförligt i 6.1. 

Som man kan se i Tabell 18 är det, bland relationstyperna, innehållsaddi-
tion som präglas av den största variationen och, bland avsnittstyperna, anför-
ingsavsnitten som sammantaget präglas av störst variation. Att variationen är 
störst i anföringsavsnitt skulle kunna tolkas som att återgivningen har varit 
mindre reglerad i anföringsavsnitten, men det kan också vara ett utslag av att 
anföringsavsnitten är betydligt fler än avsnitten i de övriga avsnittstyperna. 
Det gäller särskilt kategorin narrativa avsnitt som bara består av få avsnitt i 
de båda grupperna. 

Att innehållsaddition har den största variationen förvånar inte, eftersom 
det är en kategori som inte regleras kvantitativt av källtexten. De övriga rela-
tionstyperna kan bara variera mellan 0–100 %, och ökar en relationstyp min-
skar utrymmet för en annan. Innehållsaddition har inte någon övre gräns och 
dess utrymme påverkas inte av om någon annan ökar. Det är därför inte 
oväntat att det är en större större variation i denna grupp. Innehållsaddi-
tionernas funktion och karaktär kommer som helhet att analyseras i 6.3.  
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Tabell 19. Medelvärde för alla relationstyper utom innehållsjusterad 
återgivning i procent i olika undersökta avsnittstyper 

 Anföringsavsnitt Narrativa avsnitt 
Relationstyp Kap. 2–4 Kap. 1,  

6–10 

Författar-
attrib. 
avsnitt 

Beskriv. 
avsnitt Kap. 2 Kap. 8–9 

Överensstämmande 
återgivning 

52 30 44 23 41 30 

Omtolkande åter-
givning 

28 21 19 20 19 14 

Obunden återgivning 16 28 22 34 17 13 
Innehållsutelämning 4 20 13 21 19 40 
Innehållsaddition 14 26 25 20 59 38 

Skillnader i nivå kan lättare illustreras med medelvärden, även om man i 
flera fall här måste tolka resultaten med försiktighet, eftersom det är få av-
snitt inom varje kategori. Medelvärden i kombination med spridningsvärden 
och med reservationer för mängden observationer kan dock utnyttjas för att 
illustrera skillnader mellan de olika avsnittstyperna. I Tabell 19 redovisas 
medelvärden som är beräknade utifrån samtliga värden, alltså även de som i 
de tidigare redovisningarna av variationsvidd hållits för sig, för att de defini-
erats som avvikande höga eller låga.170 (Observera att det är ett medelvärde 
beräknat på procentvärden för respektive avsnitt. Tabellen visar alltså hur 
stor andel av respektive relationstyp som översättaren genomsnittligt har an-
vänt i varje avsnitt i respektive kapitel. Det är inte ett medelvärde av det 
totala antalet satser i ett kapitel som är klassade som respektive relationstyp.) 

Vid jämförelsen mellan medelvärdena inom olika avsnittstyper i Tabell 
18 stärks intrycket att översättaren arbetat efter olika principer i olika av-
snittstyper. Några mönster har redan diskuterats tidigare i kapitlet, som de 
olika kapitelgrupperna av anföringsavsnitt. Men resultaten visar också på an-
dra mönster som inte belagts tidigare. Jag ska peka på några sådana mönster. 

De författarciterande avsnitten har ett jämförelsevis högt medelvärde för 
överensstämmelse, och beaktar man det faktum att nästan alla härstammar 
från kapitelgruppen 6–10 (se Figur 23), framstår det som att översättaren 
varit särskilt mån om en källtextnära återgivning i de författarciterande 
avsnitten. Räknar vi enbart de avsnitt som hör till kapitel 6–10 är medel-
värdet för överensstämmande återgivning rentav något högre, 46 procent. I 
dessa kapitel är annars medelvärdet för andelen överensstämmande återgiv-
ning 30 procent i både anföringsavsnitt och narrativa avsnitt. Skillnaden 
mellan anföringsavsnitt och författarciterande avsnitt är också signifikant vid 
p<0,05.171 Detta är den lägsta nivån av signifikans, men det styrker ändå in-
                          
170 För innehållsutelämning i beskrivande avsnitt har värden beräknats utan ett antal särskilt 
långa sammanhängande innehållsadditioner, eftersom dessa annars påverkar medelvärdena på 
ett oproportionerligt sätt (se 3.1.3 och 6.2). 
171 Signifikansnivån prövas med Mann-Whitney-test så som i 4.1.1.b 
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trycket av att de författarciterande avsnitten hanteras på ett särskilt sätt av 
översättaren. 

I kapitel 2–4 finns också ett antal författarciterande avsnitt, varav de flesta 
är korta, i flera fall bara enstaka satser (se Figur 22). Men, trots att de är så 
korta, tycks de vittna om en osedvanligt hög grad av överensstämmande 
återgivning. Det gäller inte minst det niosatsiga avsnittet Fa, i vilket alla 
satser utom en har räknats som överensstämmande. Det verkar alltså som att 
återgivningen i kapitel 2–4 delar principen med återgivningen i den senare 
kapitelgruppen att de avsnitt som märks ut med referatmarkör och Galterus 
namn också återges med en högre grad av källtexttrogen återgivning i jäm-
förelse med andra avsnitt. I Tabell 18 framgår det också att just värdena för 
relationstyper i författarciterande avsnitt generellt har en relativt liten varia-
tionsvidd. Normen skulle därmed vara något mer entydig för denna avsnitts-
typ än andra. 

Det som utmärker återgivningen av de beskrivande avsnitten är ett osed-
vanligt högt medelvärde för obunden återgivning. Ser vi till spridningen, 
ligger den övre nivån (50 procent) inte högre än vad vi finner i anförings-
avsnitten, men den lägsta nivån (30 procent) antyder att det här är frågan om 
ett väsentligt mer centralt inslag i återgivningen än i de övriga, och i 5.1.4 
framgick också att översättaren generellt tar ett mer självständigt grepp om 
framställningen. Det gäller på redaktionell nivå, men också i hög grad på 
språklig nivå. 

Återgivningen av de narrativa avsnitten uppvisar en delvis egen profil 
med relativt höga medelvärden för överensstämmelse, innehållsutelämning 
och innehållsaddition. I stället är omtolkning ofta lägre, och obunden åter-
givning har också relativt låga värden, även om värdet för obunden återgiv-
ning i kapitel 2 är på samma nivå som i anföringsavsnitten i samma kapitel. I 
narrativa avsnitt tycks alltså översättaren ha brytt sig om något slags kärna 
som han återger källtextnära, samtidigt som det mellanskikt (som annars 
kunde ha återgetts med omtolkning och obunden återgivning) i stället ute-
lämnas. På samma gång utökas återgivningen med nya tillagda satser. Trots 
att narrativa avsnitt alltså manipuleras i hög grad med innehållsutelämning 
och innehållsaddition, ligger värdena för överensstämmelse faktiskt på sam-
ma nivå som i anföringsavsnitten i respektive kapitelgrupp. 

Anföringsavsnitten visar en låg grad av innehållsutelämning och en hög 
grad av överensstämmelse. I kapitel 1 och 6–10 är värdena för överensstäm-
melse lika höga som i narrativa avsnitt, men översättaren har återgett anför-
ingsavsnitten fullständigare och med mindre egna tillägg. Anföringsavsnitt 
tycks vara den avsnittstyp som återges mest källtextnära efter författar-
citerande avsnitt. Huruvida de berättande och de narrativa avsnitten präglas 
av den friaste återgivningen är en definitionsfråga, men att de båda hanterats 
friare än anföringsavsnitten och de författarciterande avsnitten är klart.  

Sammanfattningsvis vittnar undersökningen om olika tillvägagångssätt i 
olika avsnittstyper: författarciterande avsnitt återges mer källtextnära än an-
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dra, narrativa avsnitt återges med relativt stora ingrepp genom innehålls-
utelämning och innehållsaddition. I fråga om anföringsavsnitten skiljer sig 
kapitelgrupperna åt. I kapitel 2–4 är graden av överensstämmelse avvikande 
hög och innehållsutelämning låg i jämförelse med andra avsnitt i samma 
kapitel. Men även om anföringsavsnitten i kapitel 1 och 6–10 inte utmärker 
sig på samma sätt skiljer de sig ändå från narrativa avsnitt i fråga om inne-
hållsutelämning. Skillnaden mellan de båda är faktiskt signifikant vid 
p<0,05, trots att narrativa avsnitt är så pass få. Beskrivande avsnitt domi-
neras av obunden återgivning på ett sätt som i ingen annan avsnittstyp. Det 
tycks dessutom finnas en samstämmighet mellan metoderna i de två kapitel-
grupperna även om den övergripande nivån av källtextnärhet är högre i kapi-
tel 2–4 än i de övriga kapitlen. Antagandet utifrån tidigare forskning att för-
fattarciterande avsnitt och anföringsavsnitt skulle uppvisa en högre grad av 
källtextnärhet har alltså bekräftats genom undersökningen, och samma upp-
fattning tycks ha gällt i båda kapitelgrupper även om den generella nivån för 
källtextnärhet är olika. 

5.3 Resultatdiskussion 
Resultatet av undersökningen är en positiv bekräftelse på frågeställningen 
huruvida det i Alexanders saga finns en systematisk olikhet i återgivningen 
mellan olika avsnittstyper. Även om värdena överlappar varandra i olika av-
snittstyper tycks det möjligt att urskilja olika framträdande drag i återgiv-
ningen som är typiska för respektive avsnittstyp. Om översättaren inte hade 
gjort skillnad mellan avsnittstyperna, menar jag att vi inte hade kunnat se 
exempelvis mönstret i beskrivande avsnitt, med en hög grad av obunden 
återgivning, eller skillnaderna mellan författarciterande avsnitt och narrativa 
avsnitt. Återgivningens principer är alltså i viss utsträckning knuten till de 
olika avsnittstyperna. De nivåer vi ser var naturligtvis inte kalkylerade av 
översättaren, men den systematiska olikheten mellan avsnittstyper kan tolkas 
som ett visst sätt att översätta – en översättningsmetod – och som ett uttryck 
för föreställningar om översättning. 

Undersökningsresultatet är också samstämmigt med iakttagelser i tidigare 
forskning om andra fornvästnordiska översättningar. Astås (1987:292) men-
ade att återgivningen av specifika källor, som vidhängs en referatmarkör av 
typen ”segir x”, i Stjórn är särskilt källtextnära, vilket kan jämföras med den 
markerat källtextnära återgivningen av författarciterande avsnitt. Vidare har 
den källtextnära återgivningen av anföringsavsnitt i Alexanders saga en 
parallell i flera olika texter (1.4.3), bland annat i Rómverja saga. Det är 
särskilt intressant, eftersom Würth (1998: 254), utifrån olika iakttagelser, har 
föreslagit att översättningen i Rómverja saga kunde ha tjänat som modell för 
de övriga antiksagorna. Oavsett om det funnits ett direkt samband, är det 
åtminstone rimligt att tro att översättarna av dessa texter har delat vissa före-
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ställningar om översättning. Möjligen öppnar det rentav för att tala om före-
komsten av en viss översättningskultur, alltså att det existerat gemensamma 
värderingar i det fornvästnordiska samhället om översättning och hur över-
sättning skulle utföras. Betydligt fler studier skulle krävas för att man skulle 
kunna argumentera för något sådant. De resultat som framkommit av under-
sökningarna i denna avhandling gör det dock motiverat att undersöka om fler 
översättningar är producerade utifrån liknande värderingar. 

Olikheterna i återgivningen mellan avsnittstyperna antyder en flexibel 
översättarroll som växlade mellan olika grader av självständighet. Exem-
pelvis tycks översättaren ha tagit ett självständigt grepp om framställningen i 
beskrivande avsnitt, medan han däremot har intagit rollen att förmedla käll-
texten i de författarciterande avsnitten. Att det finns en systematisk skillnad 
mellan de olika avsnittstyperna talar dock för att översättarrollen inte bara är 
obestämt föränderlig, utan att den snarare ska beskrivas som flexibel och 
motiverad utifrån karaktären på det avsnitt som översättaren skulle återge. 

Huvudresultaten av det här analyskapitlet är dock att översättningsmetod-
en innebar att olika typer av avsnitt skulle återges olika. I de båda kapitel-
grupperna är dessutom det grundläggande mönstret likformigt, även om den 
generella nivån av källtextnärhet är olika. 
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6 Översättarens roll i återgivningen av 
Alexanders saga 

I den teoretiska modellen för att analysera fri översättning (se 1.5.2) antogs 
att översättaren kan inta två olika roller i sitt textskapande: den första är 
rollen som förmedlare av källtexten, den andra är rollen som självständig 
textskapare. I de tidigare analyskapitlen har jag kommenterat undersöknings-
resultaten utifrån detta begreppspar. Det har dock inte varit huvudsyftet med 
dessa kapitel att bestämma vilken roll översättaren har intagit i översätt-
ningen av Alexandreis. I de kapitlen har det i stället prövats om återgiv-
ningen speglar ett systematiskt arbetssätt, och jag har tolkat resultaten som 
att en sådan systematik finns och att den kan beskrivas som en översättnings-
metod. (En sammanfattning av resultaten presenteras i kapitel 8.) I det här 
kapitlet söks dock svar på frågeställningen: vilken översättarroll har över-
sättaren intagit i sitt textskapande arbete? I tolkningen av källmaterialet an-
vänder jag här de båda begreppen förmedlare respektive självständig text-
skapare, men jag ser dem snarare som ytterpunkter på var sin sida av en 
skala än som två enbart uteslutande kategorier. Jag återkommer till detta, 
särskilt i 6.3. 

I de tidigare undersökningarna har källmaterialet utgjorts av de under-
sökta texterna som helhet. Här riktar jag in analysen mot vissa relationstyper 
som jag menar särskilt kan belysa vilken roll översättaren har valt. De är 
innehållsjusterad återgivning, innehållsutelämning och innehållsaddition. 
Källmaterialet för det här analyskapitlet utgörs alltså av samtliga satser som 
klassificerats som dessa relationstyper i alla undersökta textavsnitt. Var och 
en av dessa tre relationstyper ägnas en separat undersökning nedan, men jag 
ska först redovisa hur jag ser på respektive relationstyp i förhållande till 
vilken översättarroll som de kan förknippas med. Alla de tre relationstyperna 
är tecken på en översättare som tar sig friheter gentemot källtexten genom att 
ändra, utelämna eller lägga till. Men de kan samtidigt vara uttryck för både 
den ena och den andra översättarrollen i olika hög grad. 

 Innehållsjusterad återgivning menar jag är ett tecken på att översättaren 
har intagit den självständige textskaparens roll, eftersom han i dessa fall för-
ändrar innehållet i källtexten på ett avgörande sätt (jfr 2.5.1.4). I 6.1 disku-
teras förekomsten av innehållsjusterad återgivning i analysmaterialet samt 
om det går att se en orsak till varför översättaren gör dessa manipulationer. 

Även innehållsutelämningar betraktas som ett uttryck för en översättare 
som intar en självständig roll i förhållande till källtexten. En innehålls-
utelämning utgör visserligen inte i sig ett självständigt textskapande, men de 
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kan ingå i en övergripande strategi av självständigt textskapande genom att 
översättaren systematiskt undviker vissa språkliga fenomen och ett visst 
innehåll för att anpassa måltextens helhet för nya syften. I 6.2 analyserar jag 
i vilken utsträckning innehållsutelämning förekommer och vad det är över-
sättaren utelämnar. 

Innehållsaddition svarar inte lika entydigt på vilken roll översättaren har 
intagit. Vissa tillägg expliciterar enbart vad som är underförstått i källtexten, 
medan andra har karaktären av rent nyförfattande. Tillägg som främst är ex-
pliciterande kan ses som ett uttryck för en översättarroll som huvudsakligen 
drar mot förmedlarens roll, eftersom översättaren försöker tillgängliggöra 
källtextens innehåll för måltextläsaren. Tillägg som kan förstås som ett rent 
nyförfattande är däremot ett uttryck för översättaren i rollen som den själv-
ständige textskaparen. I 6.3 preciseras en analysmodell för olika slags inne-
hållsadditioner för att beskriva detta, och där undersöks om innehålls-
additionerna i samtliga måltextavsnitt tenderar åt det ena eller andra hållet. 

6.1 Innehållsjusterad återgivning 
Det framgår i beskrivningarna av återgivningen i de olika avsnittstyperna 
(kapitel 5) att innehållsjusterad återgivning är en synnerligen begränsad före-
teelse. Att översättaren förändrar innehållet i en given källtextsats på ett av-
görande sätt är ett starkt markerat undantag. Detta talar i sig för att över-
sättaren inte intagit den självständige textskaparens roll. Men för att belysa 
vad som gjort att översättaren ändå i vissa fall valt att göra detta slags för-
ändringar presenterar jag dem här i olika kategorier. 

Det slags avvikelse mellan källtext och måltext som innehållsjusterad 
återgivning syftar på kan ha en lång rad olika förklaringar: den kan bero på 
att avvikande varianter i översättarens förlaga i förhållande till huvudtexten i 
Colker (1978), på marginalanteckningar som tolkade innehållet på ett visst 
vis, på felläsningar av översättaren eller avskrivare eller på medvetna mani-
pulationer av översättaren eller av sekundära bearbetare. I de allra flesta fall 
går det inte att utröna vem eller vad som ligger bakom en viss avvikelse, 
men det kan ändå vara intressant att se om olika förändringar kan ses som ett 
uttryck för ett visst intresse i översättningen. 

Det är också intressant att observera var de olika typerna av innehålls-
justerad återgivning förekommer. I kapitel 5 har det framkommit att vissa av 
avsnittstyperna – författarciterande avsnitt och anföringsavsnitt – verkar vara 
återgivna med en högre grad av källtexttrohet än andra. Man kan därmed 
hypotetiskt anta att vi kommer att hitta färre exempel på innehållsjusterad 
återgivning i des avsnittstyper där återgivningen är mest källtextnära. 

Vid en närläsning av samtliga fall av innehållsjusterad återgivning har jag 
delat in dem i fyra grupper, varav de två första är av mindre vikt för fråge-
ställningen om översättarrollen än de två senare. Den första gruppen inne-
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håller oklara fall, den andra omfattar ändringar av perifera detaljer, den 
tredje gruppen omfattar fall som uttrycker en omsorg om andliga ämnes-
områden och den fjärde innehåller fall som uttrycker en omsorg om bilden 
av Alexander.  

6.1.1 Oklara fall 
I flera fall är det osäkert om en innehållsjusterad återgivning ska uppfattas 
som resultatet av en avvikande variant i källtexten, en felläsning av över-
sättaren eller en felöversättning. I ett fall finns det en variant i Colker (1978) 
som har en bättre överensstämmelse med översättningen, och den diskuteras 
i 2.5.1.4 (exempel (17) och (18)) . I ett annat fall skulle man kunna supplera 
källtexten med en emendation för att få en bättre överensstämmelse med 
måltexten. I (33) beklagar Darius sitt och de sinas öde och översättaren för-
ändrar referensen hos ett pronomen. 

(33) Alexandreis IV.32–33  Alexanders saga 56.31–57.2 
     

  9 Och jag tycker 
mig veta 

En vita þyckiomz 
ec 

ludibria cruda 
meorum 
/Affers atque 
ipsis omni 
grauiora 
flagello / [...] 

Du bringar det 
grymma hånet 
av de mina, för 
dem själva 
tyngre än varje 
gissel [...] 

10 att du kan 
berätta om den 
förskräckliga 
behandlingen av 
mina människor,

at þu kant segia 
hervilegar viðfarar 
minna manna. 

  11 som skulle 
tyckas tyngre för 
mig än varje 
annan olycka 

þr er mer mono 
þungare þyckia en 
hvert annat afelle 
þat 

  12 som jag har 
drabbats av 
hittills. 

er ec hefi fenget 
hertil. 

 (A4a:9–12) 

I latinet säger Darius i rad 10 att hånet av hans närstående är tyngre för dem 
själva än alla andra plågor, medan han i översättningen får säga att det är 
tyngre för honom själv. Det kan vara en feltolkning av referensen hos pro-
nomenet ipsis ’för dem själva’, men det skulle också kunna förklaras med att 
översättarens källtexthandskrift haft varianten ipsi ’för honom själv’.172 Det 
kan också vara en medveten förändring hos översättaren, men syftet är 
oklart. 

                          
172 En sådan variant saknas dock i de handskrifter som givits ut inklusive Engelbergensis 86. 
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Ett liknande fall, där det kan vara en felöversättning och där jag inte lyck-
ats finna någon alternativ variant som stämmer med översättningen, finns i 
(34). Det är från ett avsnitt i Philotas försvarstal (A8d), där Philotas försvarar 
sig mot anklagelsen att ha planerat att mörda Alexander. För läsaren är det 
oklart vilken roll Philotas spelat i detta, men det läsaren får veta är att 
Philotas fick bud om en sammansvärjning mot Alexander men underlät att 
föra det vidare. Budbäraren förde det dock vidare på eget initiativ, och 
Philotas fängslades därför, misstänkt för att vara sammansvärjningens led-
are. I (34) försvarar han sig genom att resonera kontrafaktiskt om vad han 
skulle ha kunnat göra när han nåddes av budet, om han verkligen hade 
stämplat mot kungen. 

(34) Alexandreis VIII.258–261 Alexanders saga 123.9–11 
     

  209 Och sedan, när 
han hade sagt 
mig,  

oc siðan er hann 
hafðe mer sagt. 

huius 
moliminis ad 
me / Delato 
indicio, post 
detectam 
michi fraudem 
/ 

Sedan bevis 
framförts till 
mig om dessa 
bemödanden, 
gick jag, efter 
att förräderiet 
upptäckts av 
mig 

210 gick jag till 
kungens 
sovkammare 
med mitt följe i 
full beväpning. 

geck ec til 
konungs 
herbergia með 
mina sveit 
alvapnaða. 

Qua periturus 
eram, 

genom vilket jag 
skulle gå under, 

211   

ferro 
comitante 
penates / 
Secretos adii 
regisque 
cubilia solus. 

ensam till de 
privata husen 
och kungens 
sovkammare 
med svärdet 
som följeslagare.

212   

 (A8d:209–212) 

I den latinska texten hävdar Philotas att han skulle ha kunnat gå till kungens 
sovkammare solus ferro comitante ’ensam med svärdet som ledsagare’ 
medan översättaren skriver att han gick með mina sveit alvapnaða ’med mitt 
följe i full beväpning’. På något sätt har solus fallit bort och comitante blivit 
till Philotas följe, men det är oklart hur och varför. 

Slutligen finns ett fall i en stridsskildring där hundra vagnar med män 
beväpnade med projektiler i källtexten blir till fyra hundra bågskyttar i mål-
texten.173 Förändringen i antal är troligen en översättningsmiss, eftersom den 
latinska satsen  innehåller uppgifter om två olika stridsenheter, varav den ena 

                          
173 Nz:574–575, A IX.181–183, AS 134.7–9. 
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består av 4000 riddare och den andra av 100 vagnar med bågskyttar. Trolig-
en har uttrycket för ’fyra’ i källtexten av misstag uppfattats som gällande 
även för bågskyttarna i vagnarna. 

De oklara fallen är ytterst få, vilket tyder på att översättaren har arbetat 
med en handskrift som inte varit defekt i någon större utsträckning. Samma 
intryck ges även i analysen i 3.3, där källtexten inte visar sig innehålla någon 
av de lakuner som handskrifterna i Colker (1978) har. Det visar också att 
översättarens förståelse av källtexten var god, vilket bekräftar en tidigare be-
dömning (Jónsson 1925:XVI). 

6.1.2 Ändring av perifera detaljer 
De flesta fallen av innehållsjusterad återgivning innebär en ringa förändring 
av källtextens innehåll. De berör perifera detaljer och det är svårt att uttolka 
ett gemensamt syfte med dem.174 Ett typiskt exempel kan hämtas från be-
skrivningen av kung Darius här, där det anges i källtexten att en skulpterad 
örn på toppen av kung Darius vagn har gyllene vingar, medan måltexten 
framställer örnen som helt förgylld.175 Det syftar kanske till att göra Darius 
rikedom mer imponerande för måltextens läsare/åhörare, men det är en be-
gränsad förändring. 

I de författarciterande avsnitten förekommer innehållsjusterad återgivning 
endast i ett fall. I källtexten beskrivs Alexanders grav som ett litet skulpterat 
hus av fem fots längd, vilket sedan jämförs med hans allomfattande anspråk 
under sitt liv, men i måltexten sägs det att ”den jord som är fem fot lång nu 
räcker åt honom att ligga på”.176 Förändringen handlar alltså endast om att 
källtexten omnämner en byggnad medan måltexten endast jämför med 
jorden Alexander ligger på. Att innehållsjusterad återgivning bara före-
kommer en enda gång i de författarciterande avsnitten och att det dessutom 
gäller en i sammanhanget perifer detalj förstärker intrycket att översättaren i 
denna avsnittstyp intagit rollen av förmedlare. Även i anföringsavsnitt och 
narrativa avsnitt förekommer ändringar av perifera detaljer. Ett exempel är 
när kungen, efter att ha vaknat upp från medvetslöshet, stödjer sig på arm-
bågen i stället för att han, som det står i källtexten, bara reser på huvudet.177 
Det kan möjligen tolkas som att man i måltexten velat visa på en större 
styrka hos Alexander. 

                          
174 Ba:30, A II.119, AS 22.15; Ba44, A II.125, AS 22.28–29; Ba 59, A II.137, AS 23.7–8 (kan 
eventuellt vara ett fel i traderingen); Bb:86, A II.497, AS 36.11; Bb:114, A II.23, AS 36.24–
25. 
175 Ba:30, A II.119, AS 22.15. 
176 Fr:428–429, A X.449–451, AS 154.30–31. 
177 Na:39, A II.204, AS 25.10–11. 



 
 

 

 174 

6.1.3 Omsorg om andliga ämnesområden 
På olika sätt framträder en särskild omsorg om andliga ämnesområden i de 
förändringar som görs inom innehållsjusterad återgivning. Det kan vara i 
detaljer som när Alexander möter judarnas gud i en uppenbarelse. Dennes 
spektakulärt utsmyckade dräkt beskrivs i källtexten som typisk för en sacer-
dos ’präst’, medan översättaren har ändrat detta till biskup en ’biskop’.178 
Visserligen är sacerdos inte ett entydigt begrepp, men översättaren har 
bestämt sig för att den praktfulla dräkten tydligt bör associeras med en funk-
tionär av högre rang i den kyrkliga hierarkin. Vidare anpassas den antika 
mytologin på flera ställen till en mer kristet färgad terminologi. Elysii campi 
’de elyseiska fälten’ byts i översättningen ut mot himinríki ’himmelriket’.179 
och på ett annat ställe beskrivs den ordning som sägs styra himlakropparna 
som fata ’ödena’ i källtexten, medan översättning kallar den gúðlig skipan 
’en gudomlig ordning’.180 Ett exempel från skildringen av den bibliska 
historien på kung Darius sköld i Bb visar hur översättaren tolkar och mani-
pulerar texten utifrån sin bibelkunskap. 

(35) Alexandreis II.523–526  Alexanders saga 36.24–27 
     

in sacro 
libantem 
Balthasar auro 
/ 
Scribentisque 
manum 
conuersaque 
fata notantis / 
Aspicias, 

Man skulle 
kunna se 
Belshassar göra 
dryckesoffer 
bland heligt 
guld, och den 
skrivandes hand 
som noterar det 
förändrade ödet,

113 På en tredje 
plats var det 
beskrivet 

I þriðia stað var 
þat scrifat 

  114 hur kung 
Belshassar drack 
ur de guldkärl 

er Baltasar 
konungr drack or 
gullkerom þeim 

  115 som 
Nebukadnessar 
hade tagit ur 
Templum 
Domini, 

er 
Nabogodonosor 
hafðe teket ór 
templo domini. 

  116 och handen 
tycktes skriva på 
hallens vägg det 

oc hondin syndiz 
rita áhallar 
vegginom þat 

cuius 
occultum 

vars dunkla gåta 
åtråns man 

117 som ingen 
lyckades förstå 

er engi fek scilt 
nema Daníel 

                          
178 A1e:325, A I.519, AS 17.7 
179 A1e:285, A I.492, AS 16.21. 
180 A3c:26, A III.504, AS. 54.27. 
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enigma 
resoluit / Vir 
desiderii. 

löser. förutom 
profeten Daniel. 

spamaðr. 

 (Bb:113–117) 

Översättaren har, i rad 115, uttolkat sacrum aurum ’heligt guld’ korrekt som 
de guldkärl som kung Nebukadnessar tagit från judarnas tempel, men den 
visuellt präglade framställningen libantem in sacro auro ’görande dryckes-
offer/läppjande bland heligt guld’ har förändrats eller förtydligats. Jag tolkar 
in sacro auro ’i/bland heligt guld’ som ett platsbeskrivande adverbial till 
processen i görande dryckesoffer alternativt läppjande och menar att det i 
första hand beskriver den omgivning i bilden som Belshassar befinner sig i, 
medan hans interaktion med guldföremålen inte preciseras.181 Översättning-
ens framställning, i rad 114, följer däremot bibeltexten (Daniel 5:1–4), där 
det beskrivs att Belshassar drack ur de heliga guldkärlen. 

Exemplen är inte många, men de sammanhålls av att de kan motiveras ut-
ifrån ett intresse för andliga ämnesområden. Även några av de exempel som 
förts till gruppen omsorg om bilden av Alexander (6.1.4) rör för övrigt också 
andliga ämnesområden. Detta intresse kan möjligen sättas i samband med 
uppfattningen att måltextens stil har tendenser till en klerikal prägel (Sveins-
son 1972:18–20, Würth 1988:116). Iakttagelserna av innehållsjusterad åter-
givning skulle därmed stärka intrycket av att det är en kyrkligt anknuten 
person som utfört översättningen. Just att innehållsjusterad återgivning är en 
undantagslösning antyder också att detta område var särskilt viktigt för dem 
som deltog i måltextproduktionen. 

6.1.4 Omsorg om bilden av Alexander 
De tydligaste exemplen på förändringar som tycks vara samordnade i ett 
gemensamt syfte gäller de fall där översättaren manipulerar återgivningen 
för att göra bilden av Alexander mindre problematisk och mer fördelaktig för 
läsarna/åhörarna. När Alexander tar det olyckliga badet i staden Tharsus  be-
skrivs det i källtexten att han dras upp ur vattnet livlös, medan han i mål-
texten själv simmar iland.182 Detta framställer kungen som mindre svag. När 
Alexander senare ska ta emot en läkedryck som han misstänker kan vara 
förgiftad står det i källtexten att han först inmundigar drycken och sedan 
prövar läkarens lojalitet.183 Översättaren måste ha uppfattat det som oklokt 
att först utsätta sig för risken att förgiftas och sedan utröna om den miss-
tänkte läkaren var en förrädare och lönnmördare, och han låter därför Alex-
ander endast ta emot drycken, varpå han prövar läkarens lojalitet innan han 
                          
181 En liknande sätt att framställa bildinnehåll finns i Alexandreis IV.210 i skildringen av att 
Faraos armé drunknar i Röda havet, vilket Jolly (1968:118, not 30) kommenterar. 
182 Na:17–20, A II.145–171, AS 23.27–24.10, se (16), s. 85. 
183 Nb:67, A II.229–230, AS 26.9–12. 
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dricker.184 I ett tredje fall, när en person avrättas misstänkt för förräderi, 
framställer källtexten denne som fälld på oklara grunder och att Alexander 
hade ett tydligt ansvar för detta. I måltexten avbördar däremot översättaren 
på olika sätt Alexander från ansvaret för ett felaktigt domslut (se (46), s. 
200). Alla dessa tre förändringar kan tolkas som att översättaren försöker 
göra bilden av Alexander mindre problematisk genom att han ger läsaren 
mindre anledning att ifrågasätta honom eller hans handlingar och beslut. 

Några fall i denna kategori gäller också hur relationen mellan kungen och 
hans undersåtar konstrueras. Alexanders beslutsrätt förtydligas i ett fall, där 
man i ett rådslag diskuterar om man ska återlämna Darius gisslantagna fru 
och mor mot pengar. Några i rådet menar att de ska kräva pengar för gisslan, 
men Alexander argumenterar mot detta och vill att man i stället ska låta dem 
återvända fritt. Men vem som har rätten att avgöra om de över huvud taget 
ska återlämnas eller ej skiljer sig åt mellan källtext och översättning, vilket 
kommer fram i (36).  

(36) Alexandreis IV.138  Alexanders saga 60.32–33 
     

si reddendos 
fore constat, / 
[...] 

Om det bestäms 
att dessa ska 
återlämnas, [...] 

154 Om jag vill Ef ec vil 

  155 att det 
tillfångatagna 
följet skulle vara 
återlämnat åt 
kung Darius, 
[...] 

at hertekit lið se 
golldet aptr Dario 
konunge [...] 

 (A4g:154–155) 

Vem som har beslutsrätten antyds i villkorssatsen i rad 154, och i latinet är 
det formulerat med en opersonlig konstruktion si […] constat ’om det be-
stäms’ medan översättningen har Ef ec vil ’om jag vill’. I latinet framstår det 
som om det är rådet som bestämmer och att Alexander endast är en del av 
dem som kan besluta. Översättningen framställer i stället Alexander som en-
väldig i frågan. 

I ett annat avsnitt talar Alexanders mannar till honom för att få honom att 
lägga ner vapnen, åtminstone så att han kan återställa sin egen hälsa. I (37) 
konstrueras Alexanders karaktär något olika i källtext och måltext. 

(37) Alexandreis IX.523  Alexanders saga 143.9–10 
     

  124 Och gärna vill vi en giarna viliom 
ver 

                          
184 Astås (1987:488 samt not 255 i kapitlet ”Kildebruk og redigering”) menar att översättaren 
av Stjórn gjorde förändringar för att undvika orimligheter i källtexten och att detta även före-
kommer i Rómverja saga. (Det ges dock inte några direkta exempel.) 
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[...] Omnibus 
obice nos 
terrae 
pelagique 
periclis / [...] 

[... och] utsätt 
oss för alla 
jordens och 
havets faror [...] 

125 att du ännu leder 
oss i så mången 
och stor fara 

at þu leiðir oss 
enn ísva margan 
oc mikinn hasca 

  126 som det passar 
dig. 

sem þer licar. 

 (A9k:124–126) 

I källtexten uppmanar hären honom, i rad 125, att han ska utsätta dem för 
nya faror medan översättningen formulerar det som att de vill att han leder 
dem in i nya faror. Betydelseskillnaden är inte stor, men översättaren låter 
talarna beskriva Alexander inte bara som en hänsynslös furste, utan som en 
som delar de risker han utsätter andra för. 

När Alexander sedan svarar sina mannar, tillbakavisar han deras begäran 
efter att ha försäkrat dem sin tacksamhet, och han beskriver sedan de tidigare 
framgångarna. I källtexten och måltexten framställs dock Alexanders upp-
fattning om vem framgångarna tillhör olika, vilket kan ses i (38). 

(38) Alexandreis IX.562–563  Alexanders saga 144.3–4 
     

Tracas 
Asiamque 
subegi. / 

Jag har besegrat 
Asien och 
trakerna. 

177 Vi har besegrat 
Asien, 

Ver hofum sigrat 
Asiam 

Proximus est 
mundi michi 
finis, [...] 

Världens ände är 
nära mig, [...] 

178 och vi har nu 
nästan kommit 
till världens 
ände. 

oc ervm nu 
nalega komnir til 
heimsenda. 

 (A9l:179–180) 

I källtexten formulerar Alexander det som sina egna framgångar, men i över-
sättningen blir det till Alexanders och härens gemensamma framgångar. I ex-
emplet kan det inte heller vara fråga om majestätsplural, eftersom Alexander 
talar om sig själv i första person singular både före och efter de citerade sats-
erna. Alexanders självupptagenhet i källtexten tonas ned till förmån för en 
mer ödmjuk hållning i förhållande till sina undersåtar. 

Slutligen tillskrivs Alexander egenskaper som är fördelaktiga ur ett kristet 
perspektiv, även om det också görs klart att han lever före Jesu ankomst. Ex-
empelvis formuleras gravinskriften till det monument Alexander låter resa åt 
Darius i enlighet med en profetia i profeten Daniels bok. Enligt källtexten är 
det den judiske monumentkonstnären Apelles som känt till denna bibeltext 
och som utformat gravinskriften i enlighet med den. Men i översättningen är 
det i stället Alexander som är den bibelkunnige och som ligger bakom grav-
inskriftens formulering.185 Jag kan inte se denna förändring som något annat 
                          
185 Be:380, A VII.421, AS 112.21–22. 
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än som en vilja att tillskriva Alexander bibelkunskap. Konstnären Apelles 
lovordas på andra håll för sin konstskicklighet, så det kan knappast vara av-
sett att missunna honom äran av inskriften. 

Vidare, när Alexander möter judarnas gud i en uppenbarelse, låter över-
sättaren honom reagera med fruktan på ett sätt som i viss mån avviker från 
källtexten.186 Det kan tyda på en vilja att framhålla även Alexander som 
någon som faktiskt fruktar den kristne guden, trots hans okunnighet om 
denne och hans återkommande övermod. 

Omskrivningar som på olika sätt förbättrar Alexanderkaraktären är aldrig 
avgörande för historien, utan påverkar snarare det samlade intryck han ger. 
De tolkningar som föreslagits här riskerar i många fall att vara anakronist-
iska, eftersom det är svårt att avgöra vad medeltidens läsning av Alexandreis 
såg som problematiskt respektive fördelaktigt. Men något måste ha moti-
verat förändringarna, och det kan tyckas relativt okontroversiellt att kropps-
lig styrka var mindre problematisk än svaghet hos en kung, att klokt hand-
lande var mindre problematiskt än oklokt, att en ödmjuk attityd till under-
såtarna var mindre problematiskt än en självupptagenhet hos härskaren och 
att egenskaper som anpassade Alexander till kristna ideal ansågs göra karak-
tären mer tilltalande för publiken. De tydligaste ingreppen återfinns i de 
narrativa avsnitten, vilket stämmer väl överens med de tidigare iakttagels-
erna att det är i denna avsnittstyp som översättaren agerar mest självständigt 
(se 5.2). 

Würth (1998:240–243) diskuterar skillnaden mellan bearbetningen i Alex-
anders saga och i Ulrich von Etzenbachs Alexander, vilken också bygger på 
Alexandreis, och framhåller att Ulrichs genomgripande bearbetning helt 
uppenbart har haft syftet att göra Alexandergestalten mindre problematisk 
för den tilltänkta publiken, medan Alexanders saga i stället bevarar käll-
textens Alexanderbild. Ställda bredvid varandra är Würths analys relevant, 
och den belyser en skillnad i översättarroller i de båda texterna. Men ana-
lysen av innehållsjusterad återgivning i Alexanders saga tycks dock visa att 
även i Alexanders saga finns en tendens till att bearbeta bilden av Alexander, 
även om den kommer till uttryck i en betydligt mindre skala och på ett 
subtilare sätt. 

6.1.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis utgör fallen av innehållsjusterad återgivning en synner-
ligen begränsad företeelse i undersökningsmaterialet med bara enstaka före-
komster i vissa av undersökningsavsnitten (jfr statistik till enskilda avsnitts-
typer i 5.1.1–5.1.5). Den ringa förekomsten talar för att översättaren gene-
rellt inte intagit den självständige textskaparens roll, eftersom förändringar 
av detta slag skulle vara ett tydligt uttryck för detta. 
                          
186 A1e:341, A I.530–531, AS 17.15–16 
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Att innehållsjusterad återgivning är en undantagslösning understryks av 
att en relativt stor del rör perifera detaljer. Vissa av fallen ligger på gränsen 
till att ens definieras som innehållsjusterad återgivning, och skulle kräva sär-
skild granskning för att klargöra bakgrunden. I undersökningen har två ten-
denser dock kunnat spåras i var sin samling fall av innehållsjusterad åter-
givning. Den ena antyder ett särskilt intresse för andliga ämnesområden, 
vilket ligger i linje med att tidigare forskare beskrivit måltextens stil som 
klerikalt präglad. Det skulle i sådant fall tala för att översättningen till-
kommit i en kyrklig/monastisk sfär. Att innehållsjusterad återgivning fram-
står som en undantagslösning understryker också betydelsen av dessa för-
ändringar för förståelsen av översättningens tillkomst. Den andra tendensen 
handlar om ingrepp som gör Alexanderkaraktären mindre problematisk och 
mer fördelaktig. Detta talar å sin sida för att översättningen anpassats för en 
kunglig publik, vilket också har framförts (Ashurst 1997). Jag återkommer 
till detta i slutdiskussionen i kapitel 8. 

6.2 Innehållsutelämning 
Innehållet i de avsnitt som utelämnats i Alexanders saga har kommenterats 
av tidigare forskare. Helgason (1966:XXX) lyfter fram att översättaren ute-
lämnat jämförelser, digressioner, beskrivningar, retoriska inslag och emo-
tionella reaktioner. Würth (1998:110) menar att inslag som är perifera för 
berättelsen drabbas av utelämningar och att ett syfte varit att skynda på 
händelseförloppet. Tidigare (4.1.3) framgick det även att homeriska liknelser 
utelämnas från och med kapitel 5. 

Som framgår i Tabell 18 varierar andelen innehållsutelämning i de olika 
avsnittstyperna, och i vissa anföringsavsnitt och författarciterande avsnitt 
saknas rentav utelämningar helt. Inga hela avsnitt utelämnas dock med 
undantag för beskrivningarna av Asien och Indien (jfr 3.1.3). I det följande 
ska jag undersöka hur innehållsutelämning utnyttjas som lösningstyp i olika 
anföringsavsnitt för att närmare belysa översättarens tillvägagångssätt i fråga 
om denna relationstyp. Jag undersöker därför dels utelämningarnas längd i 
satser räknat, dels vilket slags innehåll som utelämnas. 

I anföringsavsnitten finns det, som framgår i 5.2, en relativt stor skillnad i 
andel innehållsutelämning mellan å ena sidan kapitel 2–4 och å andra sidan 
kapitel 1 och 6–10. Den förra gruppen har signifikant lägre värden för inne-
hållsutelämning. Vid en analys av utelämningarnas längd, mätt i antal sam-
manhängande satser, framträder också en skillnad mellan dessa kapitel-
grupper. 

Som man kan se av Tabell 20 gör översättaren normalt utlämningar som 
är en eller två satser långa, medan längre utelämningar är mer sporadiskt före-
kommande. Tabellen bekräftar skillnaden mellan de båda kapitel grupperna 
2–4 respektive 1 och 6–10 genom att utelämningar som är tresatsiga och läng-  
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Tabell 20. Översikt över antal utelämningar av olika längd i satser räknat i 
anföringsavsnitt i de olika kapitlen 

 Antal sammanhängande satser i en utelämning 
Kapitel 1 2 3 4 5 6 7 14 
1 22 5 2 – 1 – – 1 
2 8 2 – – – – – – 
3 1 – – – – – – – 
4 8 2 – – – – – – 
5 2 – – – 1 – – – 
6 22 6 – 1 – 1 – – 
7 18 – – – – – – – 
8 18 7 4 5 1 – 2 – 
9 10 1 – 4 – – – – 
10 9 2 2 – – – – – 

re helt saknas i den tidigare gruppen medan de förekommer i alla andra kapi-
tel med undantag för kapitel 7. I vissa kapitel förekommer längre uteläm-
ningar i högre grad, och det gäller särskilt kapitel 8. 

Innehållsligt urskiljer jag några kategorier bland de utelämnade satserna i 
anföringsavsnitten. Den första kategorin är utelämning av upprepningar och 
exempelsamlingar, dvs. när källtextförfattaren genom en anaforisk struktur 
belyser något med en samling exempel. Denna kategori av utelämningar före-
kommer i hela texten och tycks svara mot en princip i översättningsmetoden. 

En annan kategori gäller olika slags konstruktioner som använder anför-
ingsverb, tankeverb eller förnimmelseverb, där huvudverbet i den överord-
nade, fria satsen är utelämnat medan det som sägs, tänks eller förnims i en 
underordnad sats är behållet. Även denna kategori förkommer i hela texten. 

En tredje kategori hör ihop med innehållsadditioner, och diskuteras i 
6.3.2.5 som exempel på kategorin alternativ framställning. Den innebär att 
översättaren ger en egen version i måltexten av några satser i källtexten. 
Kategorin ligger nära relationstypen obunden återgivning, men källtext och 
måltext bedöms vara mer olika varandra än vad kriteriet för obunden åter-
givning kräver (jfr 2.5.1.3). Denna kategori återfinns i hela texten liksom de 
tidigare. 

En fjärde kategori består av satser som på olika sätt beskriver och karak-
täriserar något i en annan sats, ofta i form av en relativsats. Denna kategori 
uppfattar jag vara vanligare i kapitelgruppen 1, 6–10. 

Den femte och sista kategorin av innehållsutelämningar i anföringsavsnitt 
är en tämligen heterogen grupp och den återfinns endast i kapitelen 1 och 6–
10. Den utgörs av olika slags argumentativa, utredande och retoriska inslag 
avsedda att förstärka talarens framställning. De flesta av de längre innehålls-
utelämningarna hör till denna kategori. Ett exempel ges i (39). 
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(39) Alexandreis VI.281–283  Alexanders saga 93.15–16 
     

Exulibus 
tandem 
fortuneque 
ultima passis / 
Est aliquid 
patrio se 
reddere posse 
sepulchro. / 

Sedan 
landsflyktiga 
uthärdat det 
yttersta ödet, är 
det något att 
kunna återge sig 
åt förfädernas 
grav. 

142 Fredlösa män 
tycker sig 
mycket givet 

Vtlogðom 
monnom þickir 
ser mikit veitt. 

  143 om de bara 
skulle lyckas föra 
sina ben till sin 
fosterjord. 

at þeir nae bera 
beín sin at eins 
afauðorleifð 
sinne. 

Mollius ossa 
cubant 
manibus 
tumulata 
suorum. / 

Ben vilar 
mjukare 
begravda av 
deras egna 
händer. 

144   

 (A6d:142–144) 

Raderna 142 och 143 kategoriserar jag som obunden återgivning medan 144 
är utelämnad. Källtextsatsens ordspråksliknande uttryck har översättaren an-
sett sig kunna utelämna. Min tolkning av varför översättaren gjorde detta 
slags utelämningar är att han ansåg att poängen redan hade gått fram och att 
det inte krävdes ytterligare argument eller utredning. Syftet med uteläm-
ningen kunde exempelvis vara att skapa en mer förtätad framställning. 

I anföringsavsnitten respekterar alltså översättaren källtexten i olika hög 
grad i de olika kapitelgrupperna. I kapitel 2–4 kunde upprepningar och be-
skrivande inslag utelämnas. Om mer innehållsrika satser skulle utelämnas 
gavs en alternativ version till det utelämnade innehållet. I den andra kapi-
telgruppen gjorde översättaren samma slags utelämningar som i kapitel 2–4, 
men tillät sig också att göra kraftigare ingrepp och utelämna sådant som inte 
var väsentligt för att poängen skulle gå fram. I dessa kapitel har översättaren 
uppenbarligen sett sig som en mer självständig textskapare än i kapitel 2–4, 
vilket bekräftar tidigare iakttagelser. 

I de författarciterande avsnitten är utelämningarna generellt korta. En tre-
satsig utelämning i Fr kommenterar jag i anslutning till (52) (s. 210) i sam-
band med den innehållsaddition som ersätter de utelämnade satserna. Två 
fyrsatsiga utelämningar förekommer i Fo, vilka innehåller retoriska upp-
repningar av andra källtextsatser som har översatts.187 Alla tre härstammar 
från den senare kapitelgruppen 6–10, där de flesta av de författarciterande 
avsnitten förekommer (se 3.1.2). För övrigt förekommer 14 ensatsiga och två  
 
                          
187 Fo:325–329, 332–335 
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Tabell 21. Förekomst av innehållsutelämningar av olika längd i samtliga 
längre beskrivande avsnitt 

 Antal satser i en sammanhängande utelämning 

 1 2 3 4 6 
Antal förekomster av utelämningar  
av olika längd i beskrivande avsnitt 

24 6 1 2 1 

tvåsatsiga innehållsutelämningar, och de rör retoriska uttryck och upprep-
ningar. I de författarciterande avsnitten i kapitelgruppen 2–4 är endast två 
satser utelämnade. En stor del av innehållet i den ena av dessa satser (Fe:49, 
citerad i (54), s. 221) är dessutom återgivet i måltexten. Den andra satsen ut-
gör en innehållslig variation på innehållet i den intilliggande källtextsatsen.188 
Iakttagelserna ger intrycket av att översättaren varit restriktiv med uteläm-
ningar i dessa avsnitt och att endast sådant som varit perifert för resone-
manget har utelämnats. Analysen är också i linje med de tidigare (5.2) iakt-
tagelserna av en högre grad av källtexttrohet i kapitelgruppen 2–4 och en 
lägre grad i 6–10.  

I längre beskrivande avsnitt har innehållsutelämning en tämligen jämn 
spridning i de olika avsnitten (se 5.1.4). Liksom i fråga om anförings-
avsnitten är de korta utelämningarna vanligare än de längre, vilket framgår 
av Tabell 21. 

Det typiska för innehållsutelämning i längre beskrivande avsnitt är så-
ledes ensatsiga och i viss mån tvåsatsiga utelämningar. Längre utelämningar 
hör däremot till undantagen. 

Det är framför allt två olika slags kategorier av innehåll som utelämnas i 
beskrivande avsnitt. Det ena kategorin består av satser som upprepar ett 
innehåll som ges i en annan sats som i anföringsavsnitten. Den andra kate-
gorin är satser med ett mer självständigt innehåll. De förekommer främst i 
beskrivningen av Darius hustrus gravmonument (Bd), där den bibliska his-
torien beskrivs. I denna beskrivning har relativt stor mängd mindre centrala 
bibliska episoder utelämnats.189 Av de två längsta utelämningarna rör den ena 
hänvisningar till den persiska kungahistorien, medan den andra är en be-
skrivning av konstruktionstekniken i Darius gravmonument.190 De beskriv-
ande avsnitten drabbas därmed i högre grad än andra avsnittstyper av att 
                          
188 Jfr Ff:54+56 och Ff:57. Avsnittet Ff (A IV.313–315, AS 66.11–13) kommenterar att Alex-
ander blir rädd vid anblicken av den persiska hären. Möjligen är utelämningen av Ff:54+56 
(que cuncta uiro [...] Incussere metum ’Alla dessa injagade fruktan hos mannen [Alexander]’) 
ett utslag av en omsorg av bilden av Alexander (jfr 6.1.4). Den utelämnade satsen uttrycker på 
ett mer direkt sätt att Alexander blev rädd, medan den sats med liknande innehåll (Ff:57) som 
inte utelämnats säger detta på ett mer överslätande sätt som samtidigt intygar Alexanders 
mod: facilemque ad nobile pectus / Corque gyganteum reor ascendisse pauorem ’och jag tror 
att en lättvållad rädsla steg i det ädla bröstet och det gigantlika hjärtat/modet’. 
189 Exempelvis berättelsen om Achan i Josua 7:1.18 (Bd:227), Ruts bok (Bd:239), berättelsen 
om Jesebel Andra Konungaboken 9:30-37 (Bd:272) etc.  
190 Bb:107–112 respektive Be:341–344 
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satser med ett mer självständigt innehåll utelämnas. Det ansluter till det tid-
igare redovisade intrycket (5.1.4) att översättaren tar ett relativt självständigt 
grepp om de längre beskrivande avsnitten. 

Förutom utelämningarna inom beskrivande avsnitt utelämnades även två 
hela beskrivande avsnitt, nämligen de två geografiska och etnografiska be-
skrivningar av Asien (I.396–426) respektive Indien (IX.9–34). Utelämningar 
av deras längd är exceptionellt i översättningen – oavsett avsnittstyp – och 
motsvaras bara av utelämningen av källtextens inledning vilken är ersatt av 
en ny inledning i måltexten.191 Motivet till utelämningen av de geografiska 
avsnitten skulle kunna vara att översättaren hellre prioriterade berättelsen 
och berättartempot, men det motsägs av att andra beskrivande avsnitt åter-
gavs som är lika långa eller längre. Würth (1998:10) diskuterar hur över-
sättaren hanterar geografiska beskrivningar i allmänhet och menar att över-
sättaren anpassade framställningen efter publikens förväntade intresse och 
geografiska bakgrundskunskap. Det finns dock en annan geografisk skildring 
som åtminstone delvis återges i övrsättningen, nämligen världskartan på 
Darius gravmonument.192 Där beskrivs i källtexten kortfattat hur världen är 
avbildad på monumentet och olika länder, floder och folk lyfts fram tillsam-
mans med någon karaktäriserande utsaga. Av detta återgav översättaren 
världsbeskrivningen men omnämner bara att uppräkningen av platser och 
folk finns. Det finns dock en ontologisk skillnad mellan världsbeskrivningen 
på Darius monument och Asien- och Indienbeskrivningarna, som möjligen 
kan ha haft betydelse för översättarens val att återge respektive att utelämna: 
Medan världsbeskrivningen var en dekoration på Darius monument som 
existerar i den berättade världen, är Asien- och Indienbeskrivningarna bara 
utredningar i källtexten som inte utgör något som någon karaktär förnimmer 
eller utsäger. De står för sig själva i texten och både inleds och avbryts 
relativt abrupt. Till och med källtextförfattarens egen avslutning till Asien-
beskrivningen antyder att avsnittet står för sig: 

Totque Asiae partes, quas si meus exaret omnes 
Aut seriem scindet stilus aut fastidia gignet. 

(Alexandreis II.425–426) 

[Och så många är Asiens områden, att om min stylus skulle skriva upp alla 
skulle det antingen avbryta sammanhanget eller orsaka leda.] 

Det går inte att utröna orsaken till utelämningen av dessa avsnitt, men min 
tolkning är att översättaren såg Asien- och Indienbeskrivningarna som omo-
tiverade och oförankrade i berättelsen, medan världsbeskrivningen på monu-
mentet var motiverad, eftersom den i form av en dekoration på ett monument 
var en del av den historiska verklighet som berättelsen omtalade. Det finns 
  
                          
191 Översättarens hantering av textens inledning kommenteras i början av kapitel 7. 
192 Be:355–378; A VI.396–414, AS 112.14–21. 
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Tabell 22. Förekomst av innehållsutelämningar av olika längd i samtliga 
narrativa avsnitt 

 Antal satser i en sammanhängande utelämning 
 1 2 3 4 9 10 
Antal förekomster av utelämningar 
av olika längd i Na, Nb och Nc 

8 3 – – – 1 

Antal förekomster av utelämningar 
av olika längd i Nd, Ne, Nf och Ng 

15 4 2 2 1  

Totalt 23 7 2 2 1 1 

andra fall där översättaren utelämnar sådant som i källtexten sägs inte exi-
stera i den berättade världen. Exempelvis säger författaren att monument-
konstnären inte utsmyckade gravmonumentet med avbildningar av en rad 
olika historier som var komprometterande för bland andra några av de hebre-
iska kungarna, samtidigt som han räknar upp dessa kungar och de aktuella 
händelserna. Översättaren omnämner att Apelles förbigick vissa händelser, 
men han låter bli att räkna upp dem.193 Enligt denna tolkning skulle alltså 
översättaren i första hand vara intresserad av den historiska verkligheten som 
berättelsen rapporterade om, och följa en princip att utelämna det som inte 
hörde till den berättade världen. 

I narrativa avsnitt är variationen i kategorin innehållsutelämning relativt 
stor (se 5.1.5). I nedanstående tabell redovisas samtliga innehållsuteläm-
ningar uppdelade på hur många satser de omfattar i rad. 

Tabellen visar att de en- och tvåsatsiga utelämningarna sammantaget 
utgör ungefär hälften av alla utelämningar i satser räknat. De långa ute-
lämningarna drabbar tre homeriska liknelser194, en idyllisk och mytologisk 
beskrivning av ett landskap195, en samtidsjämförelse196, två personbeskriv-
ningar197 och en beskrivning av en känsloreaktion198. Det visar sig alltså att 
längre utelämningar i narrativa avsnitt drabbar korta, avgränsade och be-
skrivande inslag. De längre utelämningarna förekommer också företrädesvis 
i avsnitten från den senare kapitelgruppen (Nd–g). Detta är helt i linje med 
mönstret för återgivningen av homeriska liknelser (se 4.1.3), eftersom de just 
utgör korta beskrivande inslag i narrativa avsnitt, vilka utelämnas konse-
kvent från och med kapitel 5. Utelämning av beskrivande inslag som ingår i 
narrativa avsnitt tycks alltså vara en tillämpad princip i översättnings-
metoden i den senare delen av verket. 

 
 

                          
193 Bb:104–111 och Bd:267–273. 
194 Nc:225–229, Nf:380–388 och Ng:464–467. 
195 Nc:220–224. 
196 Nd:261–264. 
197 Nd:285–293 och Ng:523–526. 
198 Nf:391–393. 



 
 

 

 185

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Na Nb Nc Nd Ne Nf Ng

utelämningar som är tre satser
eller längre
utelämningar som är två satser
eller kortare

 

Figur 26. Värden för utelämningar av olika längd i olika narrativa avsnitt 

Iakttagelserna av utelämningarnas omfattning och distribution i texten 
kan också belysa den tidigare diskussionen om hur återgivningsindex ut-
vecklas i de narrativa avsnitten i texten som helhet. Tidigare i Figur 15 
kunde det iakttas att återgivningsindex för enbart narrativa avsnitt har en 
fallande tendens, och i 4.1.4 påvisades att förändringen förmodligen berodde 
på en kombination av en minskning av kategorin innehållsaddition och en 
ökning av kategorin innehållsutelämning i de senare avsnitten. Ser man till 
de längre sammanhängande utelämningarna i narrativa avsnitt, klarnar bilden 
av vilken förändring i återgivningen som orsakar de fallande värdena för 
återgivningsindex. 

Om man enbart ser till utelämningar som är två satser eller kortare i Figur 
26 (tätt sgrafferad stapel), är variationen inte så stor mellan de tidigare 
avsnitten Na–c och de senare avsnitten Nd–Ng, bortsett från avsnitt Ne. De 
genomsnittliga värdena för andel en- och tvåsatsiga innehållsutelämningar är 
i Na–c 13 procentenheter och i Nd–g 18 procentenheter. Den stora 
skillnaden mellan de båda grupperna av avsnitt ligger istället i de längre 
utelämningarna (glest sgrafferad stapel i diagrammet). I 4.1.4 beräknades 
medelvärdet för andel innehållsutelämningar som helhet, och då var 
medelvärdet i de tidigare avsnitten 19 procentenheter och i den senare 40 
procentenheter. Slutsatsen är att även om det förekommer en viss ökning av 
en- och tvåsatsiga innehållsutelämningar mellan de båda grupperna, skapas 
den helt avgörande skillnaden genom utelämningar av längre avsnitt. 
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De narrativa avsnitten skulle behöva analyseras mer i detalj för att klar-
göra vad som sker i återgivningen och när, men analyserna här antyder att 
översättaren i kapitelgruppen 6–10 tycks ha följt principen att utelämna fler-
satsiga beskrivande inslag i narrativa avsnitt. Detta torde i hög grad förklara 
den fallande tendens för återgivningsindex efter kapitel 6, både i narrativa 
avsnitt (Figur 15) och i texten som helhet (Figur 2). Att det sker en gradvis 
minskning av återgivningsindex fram till kapitel 8, där det landar på en läg-
sta nivå, kan förklaras av att det antingen blir vanligare med beskrivande 
inslag eller att översättaren blir mindre och mindre benägen att inkludera 
beskrivande inslag i återgivningen. 

När det gäller de en- och tvåsatsiga utelämningarna i narrativa avsnitt, kan 
man se exempel på att retoriska upprepningar utelämnas konsekvent, men 
majoriteten hör inte till denna grupp. Det är svårt att samla alla exempel 
under en kategori, men man kan säga att de enstaka utelämnade satserna i 
typfallet är del av satskomplex och att de där hör till de mer perifera delarna 
(bundna och inbäddade satser) eller att de utgörs av fria satser som är mindre 
betydelsefulla för skeendet. Exemplet i (40) från en stridsskildring får illu-
strera detta. 

(40) Alexandreis IX.209–210  Alexanders saga 135.5–6 
     

ruit ictus 
Aristonis ense 
/ Rubricus 

Rubicus störtar 
(störtade) 
huggen av 
Aristonis svärd, 

624 Ariston dödar 
den man 

Ariston drepr 
þann mann 

  625 som hette 
Rubicus. 

er Rvbicus het. 

et proprio 
rubricauit 
sanguine 
terram. 

och han 
rödfärgade 
jorden med sitt 
eget blod. 

626   

 (Nz:624–626) 

Jag ser måltextsatsen i rad 624 som en omtolkad version av källtextsatsen på 
samma rad, medan källtextsatsen i rad 626 är utelämnad. Trots att det fanns 
ett direkt överensstämmande idiomatiskt motsvarighet i fornvästnordiskan – 
rjóða till rubrico ’rödfärga’ – lät översättaren bli detta. Satsen i 626 kan inte 
beskrivas som en upprepning, men samtidigt är det mer perifert för händelse-
förloppet än det som beskrivs i rad 624. 

I de narrativa avsnitten tycks översättaren ha rensat måltexten från inslag 
som inte är narrativa och som är mindre väsentliga för händelseförloppet. 
Genom detta skapade översättaren en ny framställning som är tydligare präg-
lad av den narrativa framställningsformen. I detta fall är det tydligt att över-
sättaren i hög grad arbetade som en självständig textskapare. 
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Sammantaget visar sig användningen av innehållsutelämning i de olika 
avsnittstyperna främst drabba enstaka satser. Längre utelämningar, upp till 
ett tiotal satser långa, är ovanliga. Vanligen utelämnas bara vissa typer av 
innehåll tycks utelämnas. Den mest framträdande kategorin är upprepningar, 
som utelämnas generellt i alla avsnittstyper. Generellt kan de utelämnade 
satsernas innehåll beskrivas som perifert i textsammanhanget. Intrycket från 
tidigare undersökningar i avhandlingen om skillnader mellan avsnittstyper 
och mellan kapitelgrupper bekräftas. I narrativa och beskrivande avsnitt an-
vänds utelämningar för att omskapa källtexten till en ny text. I författar-
citerande avsnitt förekommer de bara undantagsvis. I anföringsavsnitt före-
kommer längre och i textsammanhanget mer innehållsrika utelämningar i 
kapitel 1, 6–10 medan kapitelgruppen 2–4 bara innehåller korta. Allt detta 
stämmer helt överens med den bild som framträdde av jämförelsen mellan 
avsnittstyper i 5.2. 

Innehållsutelämningarna har fyllt en funktion i ett omskapande av 
källtexten, men översättaren har agerat olika fritt i olika avsnittstyper. Jag 
uppfattar att översättaren i narrativa och berättande avsnitt drar mot den 
självständige textskaparens roll, i författarciterande avsnitt har han snarare 
intagit förmedlarens roll och i anföringsavsnitten befinner sig översättaren 
mellan dessa roller och lite olika beroende på kapitelgrupp: i kapitel 2–4 drar 
han mot förmedlarens roll och i kapitel 1 och 6–10 mot den självständige 
textskaparens roll. 

6.3 Innehållsadditionerna 
Denna undersökning utgår från antagandet att innehållsadditionerna kan visa 
hur översättaren ser på sin textskapande roll generellt. I en översättning där 
översättaren har intagit rollen som självständig textskapare antas tilläggen 
vara annorlunda än om översättaren intagit rollen som förmedlare. Översätt-
aren i förmedlarens roll antas göra innehållsadditioner som underlättar för 
måltextläsaren att tillgodogöra sig innehållet i källtexten. Sådana tillägg 
förekommer även i moderna, källtextnära översättningar, och de har inom 
översättningsvetenskaplig forskning uppmärksammats med begreppet expli-
citering.199 Explicitering syftar på att måltexten realiserar något som i käll-
texten är implicit, och det kan gälla både innehåll som är grammatiskt dolt i 

                          
199 Som begrepp för en lösningstyp lanseras explicitering av Vinay & Darbelnet (1958), men 
det har diskuterats och undersökts i relativt hög grad framför allt sedan 1980-talet. Hos Vinay-
Darbelnet ges definitionen: ”A stylistic translation technique which consists of making expli-
cit in the target language what remains implicit in the source language because it is apparent 
from either the context or the situation” (1991:342 (övers.); original 1958). En översikt över 
begreppets historia finns i Klaudy (1998) liksom Baker (2001c), och i konferensvolymen 
Mauranen & Kujamäki (2004) diskuteras det som en av flera översättningsuniversalier. Feno-
menet har belysts i flera undersökningar, exempelvis Blum Kulka (1986), Vanderauwera 
(1985) och Baker (1993, 2000). 
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källtexten (exempelvis genus på pronomen) liksom källkulturspecifikt inne-
håll.200 Till denna typ av tillägg räknar jag dock en vidare krets av tilläggs-
typer som också vittnar om att översättaren tenderar mot förmedlarens roll, 
nämligen de tillägg vars funktion är att understödja det som hävdas i käll-
texten. Det kan exempelvis röra sig om att lägga till argument för något som 
hävdas i källtexten. I dessa fall gör alltså översättaren tillägg för att få mot-
tagarna att inte bara förstå utan också acceptera det som sägs i källtexten. 

Den självständige textskaparens innehållsadditioner är svårare att defini-
era på förhand utifrån exempelvis funktion, eftersom den självständige text-
skaparens syfte är okänt och öppet. Denna kategori måste därför bli negativt 
definierad, dvs. den självständige textskaparens innehållsadditioner är så-
dana som inte motsvarar förmedlarens innehållsadditioner. Funktion och syf-
te får i stället bli något som utforskas i undersökningen. Därmed väljer jag 
att i en första sortering skilja ut relativt oproblematiska fall där det är uppen-
bart att tilläggen fyller funktionen att förtydliga och understödja måltexten, 
och därefter försöka tolka de återstående fallen vars funktion är mindre 
uppenbar. 

I den inledande sorteringen av materialet skiljer jag på varifrån innehålls-
additionerna kan härledas. För det första kan vissa härledas enbart ur den 
explicita informationen i källtexten. I (41) gör översättaren ett sådant tillägg. 
Rad 49 föregås i källtexten omedelbart av ett avsnitt i direkt anföring där 
Thiriotes rapporterar nyheter till kung Darius. 

(41) Alexandreis IV.40–41  Alexanders saga 57.10–12 
     

Tunc uero in 
gemitum et 
planctum 
conuersa 
uideres / 
Castra. 

Då kunde man 
verkligen se 
lägret förvänt i 
sorg och klagan.

49   

                          
200 Diskussionen om explicitering har efter Blum-Kulka (1986) och Baker (1993) kommit att 
föras inom diskussionen om översättningsuniversalier, och det har därmed blivit en kognitivt 
orienterad kategori som tänks integrerad i den mentala processen vid översättning (Seguinot 
1988, Malmkjær 2007). Här förstås explicitering snarare som uttryck för en roll hos över-
sättaren som översättaren kan inta. Det finns experiment som stöder att översättare som upp-
märksammas på de föreslagna universalierna kan frångå dem (Jääskeläinen 2004). Jag ser det 
alltså som en fakultativ kategori, även om den kan vara automatiserad och utanför den med-
vetna reflektionen. Översättningsuniversalier syftar på fler strategier än explicitering, enligt 
Baker (2001c) exempelvis förenkling (mindre lexikal variation i översättningar, förenklad 
syntax), undvikande att återge upprepningar i källtexten, normalisering (anpassning till 
konventionalitet på olika nivåer) och interferens. De har också delats in i sådana som har att 
göra med skillnader mellan källtext och måltext och sådana som har att göra med skillnader 
mellan översättningar och originaltexter inom samma språk (Chesterman 2004). Begreppet 
har kritiserats för de vida anspråken, bland annat av Tymoczko (1998), och konkurrerande be-
grepp har också förekommit parallellt, exempelvis hos Toury (1995, 2004:29). Flera av uni-
versalierna representerar ändå mönster som har kunnat observeras empiriskt i analyser av 
större korpusar.  
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  50 Just när Thiriotes 
hade sagt nyheten,

þegar er Thiriothes 
hafðe sagt 
tiðenden. 

  51 förvändes kung 
Darius hela 
härläger i sorg 
och gråt, [...]  

snuaz allar 
herbuðer Darij 
konungs ísorg oc 
grat. [...]  

 (Fe:49–51) 

Eftersom Thiriotes rapportering precis föregått textexemplets rad 49, kan det 
tidsbestämmande innehållet i måltextens rad 50 därmed sägas vara förutsatt i 
källtexten och det kan härledas ur enbart källtexten.201 Det krävs ingen kon-
textkunskap för att göra en sådan inferens. Dessa slags innehållsadditioner 
menar jag helt hör till en förmedlande översättarroll genom att han under-
lättar för måltextläsaren att tillgodogöra sig källtexten. Jag kallar denna 
grupp innehållsadditioner för källtexthärledda, och den inledande sorter-
ingen syftar till att skilja ut de källtexthärledda innehållsadditionerna. 

Den andra gruppen innehållsadditioner kallar jag kontexthärledda, och i 
dessa fall kan alltså inte informationen härledas direkt ur källtexten utan har 
sitt ursprung i någon del av kontexten, exempelvis översättarens kontext-
kunskap eller personliga uppfattning, genrekonventioner, externa källor, 
textsyfte eller något annat. Exemplet i (42) är hämtat från skildringen av 
bibelhistorien på Darius hustrus grav. 

(42) Alexandreis IV.212  Alexanders saga 63.11–12 
     

Lex datur, [...] Lagen ges, [...] 218 och [Gud] gav 
Mose lagen på 
det berg 

oc gaf Moysi log 
áfialli þvi 

  219 som heter Sinai. 
[...] 

er Sina heitir. 
[...] 

 (Bd:218–219) 

Uppgiften om platsen och dess namn (berget Sinai) i rad 219 är inte härlett 
ur källtexten utan har snarare sitt ursprung i översättarens bibelkunskap. 
Funktionen hos kontexthärledda innehållsadditioner kan vara olika. I (42) 
skulle det kunna ha varit att öka läsarens möjligheter att identifiera vilken 
historia i Bibeln som avses, men syftet kan också ha varit undervisande. 
Funktionen måste diskuteras utifrån det sammanhang där tillägget ingår. 

De kontexthärledda innehållsadditionerna kan fylla samma funktion som 
de källtexthärledda – att hjälpa läsaren att förstå eller att acceptera källtexten  
  
                          
201 Till viss del är det också uttryckt med adverbet tunc ’då’, men dess temporala referens är 
snarare samtidig med processen i rad 49 än att det syftar bakåt mot det som skett precis före 
denna process, vilket måltextsatsen i rad 50 refererar till. 
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Figur 27. Analysmodell för olika slags innehållsadditioner och deras 
samband med olika översättarroller 

– och de kan därmed också vara ett uttryck för översättaren som förmedlare. 
Därför diskuteras de närmare i 6.3.2. Men för att skilja på olika funktioner 
hos kontexthärledda innehållsadditioner använder jag mig av begreppet sam-
syn för att skilja de fall där jag tolkar att tilläggen är anpassade efter käll-
texten i jämförelse med dem där översättaren agerar helt självständigt. Sam-
syn innebär, som jag diskuterar i 1.5.2, att översättaren agerar i lojalitet med 
källtextförfattarens intressen, även om hans textskapande strategi här har ett 
relativt stort inslag av nyförfattande. 

I Figur 27 presenteras analysmodellen för innehållsadditioner grafiskt. 
Det innehåll som lagts till kan alltså härledas från antingen källtexten eller 
kontexten. Källtexthärledda innehållsadditioner är ett uttryck för en förmed-
lande översättarroll, och det är även kontexthärledda när de är i samsyn med 
källtexten. När de inte är i samsyn med källtexten är de ett uttryck för över-
sättaren som självständig textskapare. Mellan de båda rollerna får man tänka 
sig en skala av olika tydligt markerade roller. 

I tidigare forskning om Alexanders saga har man lyft fram exempel på 
tillägg i form av metatextuella inslag (korsreferenser, hänvisningar, text-
strukturerande markörer samt kommentarer till de egna bearbetningarna, 
oklarheter i källtexten och uppgifter i källtexten), förklaringar (av myto-
logiska och allegoriska personer, geografiska platser och situationer), klar-
göranden (otydliga händelseförlopp och orsakssamband) och manipulation 
av texten för en stilistisk effekt.202 Likartade beskrivningar av översättares til-
lägg i undersökningar av andra texter (exempelvis hos Halvorsen 1959:112–
115, Almazan 1988:224–227, Wolf 1995:CII–CV). Det jag ska göra här är 
dock en mer systematiserad undersökning av tilläggen utifrån avsnittets 
frågeställning.  

                          
202 Jónsson (1925:XIII–XVII), Helgason (1966:XXX–XXXI), Wolf (1988:375–379), Würth 
(1998:108–116) 

översättaren i rollen 
som förmedlare 

översättaren i rollen som 
självständig textskapare 

i samsyn 
med källtexten

inte i samsyn 
med källtexten 

kontexthärledda 
innehållsadditioner

källtexthärledda 
innehållsadditioner 
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I analysen presenterar jag i 6.3.1 en översikt över hur de olika formerna 
av innehållsadditioner fördelar sig mellan olika avsnittstyper för att se hur de 
tidigare mönstren slår igenom i detta material. I 6.3.2 vidtar sedan en diskus-
sion om den grupp innehållsadditioner som har analyserats som kontext-
härledda. 

6.3.1 Översikt över huvudgrupperna av innehållsadditioner  
i undersökningsavsnitten 
I Tabell 23 presenteras resultatet av en sortering av innehållsadditionerna i 
kategorierna källtexthärledda och kontexthärledda. I två fall har jag tagit 
hänsyn till att en avsnittstyp innehåller enstaka, avvikande långa tillagda 
innehållsadditioner som förrycker medelvärdena för respektive avsnittstyp. 
Det gäller dels de författarciterande avsnitten (se 5.1.3), dels de beskrivande 
avsnitten (se 5.1.4). I dessa fall har de långa additionerna utelämnats i beräk-
ningarna i Tabell 23, men jag kommenterar i resonemangen nedan vad denna 
utelämning innebär. Procentvärdena är, precis som i tidigare beräkningar, 
relaterade till källtextens satser och uttrycker hur mycket måltexten utökar 
källtexten. 

Resultaten av analysen, som finns redovisade i Tabell 23, bekräftar 
mönster från tidigare undersökningar i avhandlingen. Exempelvis vet vi 
sedan tidigare (5.2) att översättaren återger med en hög grad av källtexttrohet 
i anföringsavsnitten i kapitel 2–4 jämfört med andra grupper av avsnitt och 
avsnittstyper, och därmed överraskar inte det låga värdet (3 procent) för kon-
texthärledda innehållsadditioner i dessa avsnitt. Översättaren avstår alltså 
nästan helt från att föra in innehåll som inte direkt kan härledas ur källtexten 
i anföringsavsnitten i kapitel 2–4. Medelvärdena för båda kategorierna i 
anföringsavsnitten i kapitel 6–10 ligger som väntat högre, och värdena för 
kapitel 1 ansluter till dessa. Åter framstår kapitel 1 som överensstämmande 
med den senare gruppen av kapitel. 

I de författarciterande avsnitten har, som ovan nämnts, två avvikande 
långa innehållsadditioner utelämnats i beräkningen i Tabell 23. Om dessa 
skulle tas med i beräkningen, skulle medelvärdet för kontexthärledda inne-
hållsadditioner i författarciterande avsnitt hamna på 13 procent i stället för, 
som i tabellen, 1 procent. De framräknade värdena för författarciterande av-
snitt är snarast jämförbara med värdena i anföringsavsnitten i kapitel 2–4, 
samtidigt som nästan alla författarciterande avsnitt härstammar från kapitel 
5–10 (se 5.1.3). Jämfört med anföringsavsnitten i dessa kapitel (eller, mer 
precist, i kapitel 6–10) är alltså översättaren väsentligt mer restriktiv med att 
lyfta in nytt innehåll i de författarciterande avsnitten, och han intar där mer 
tydligt förmedlarens roll. 

De beskrivande avsnitten har ett relativt lågt värde för kontexthärledda 
innehållsadditioner, vilket till stor del hänger samman med att de långa sam- 
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Tabell 23. Medelvärden för andelen källtexthärledda och kontexthärledda 
innehållsadditioner i procent i olika avsnittstyper 

 
Källtexthärledda 
innehållsadditioner 

Kontexthärledda 
innehållsadditioner 

Anföringsavsnitt, kap. 1 14 12 
Anföringsavsnitt, kap. 2–4 12 3 
Anföringsavsnitt, kap. 6–10 15 11 
Författarciterande avsnitt 14 1 
Beskrivande avsnitt 15 8 
Narrativa avsnitt, kap. 2 (Na–c) 36 25 
Narrativa avsnitt, kap. 8–9 (Nd–g) 20 21 

manhängande additionerna har utelämnats i beräkningen. Dessa hör snarast 
hemma där, men bortsett från dessa särskilda ingrepp framstår alltså beskriv-
ande avsnitt som avsnitt där översättaren låter bli att skriva in nytt innehåll 
som inte kan härledas ur källtexten. Men så som iakttagits tidigare, i 5.1.4, 
tar översättaren ofta ett självständigt grepp om just de beskrivande avsnitten, 
inte minst genom de långa tilläggen. 

I de narrativa avsnitten finner vi höga värden för båda kategorierna. De 
relativt höga värdena för kapitel 2 (avsnitt Na–c) överraskar, särskilt i kon-
trast till anföringsavsnitten i kapitel 2–4. Att döma av resultaten från denna 
undersökning tar sig översättaren väsentligt större friheter gentemot käll-
texten i narrativa avsnitt än i direkt anföring i både den tidigare och den sen-
are kapitelgruppen. Analysresultaten bekräftar de tidigare iakttagna mönst-
ren. 

Resultaten talar för att översättaren växlar mellan olika roller i olika av-
snittstyper. Särskilt tydligt blir det i fråga om hur mycket kontexthärledda 
innehållsadditioner som används i olika avsnittstyper och i olika delar av 
måltexten. Hittills tycks mönstren samvariera med vad som tidigare iakt-
tagits om olika avsnitts källtextnärhet. Det krävs dock en särskild analys av 
de kontexthärledda innehållsadditionerna för att avgöra om översättaren i 
dessa fall verkligen agerar oberoende eller i samsyn med källtexten. Analys-
en visar dock att kontexthärledda innehållsadditioner är något som översätt-
aren praktiskt taget helt undviker i vissa avsnittstyper, vilket understryker att 
kategorierna speglar något som har betydelse för översättaren i hans ställ-
ningstaganden till sitt arbete. 

6.3.2 Kontexthärledda innehållsadditioner 
I detta avsnitt ska de kontexthärledda innehållsadditionerna diskuteras ut-
ifrån uppdelningen mellan de som är i samsyn med källtexten och de som 
inte är det. Men det sker inom ramen för en analys av deras funktion och  
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Figur 28. Innehållsadditionernas funktion och karaktär i förhållande till 
språklig kontext 

karaktär i förhållande till tilläggets omgivande satser. I Figur 28 visas en mo-
dell som beskriver innehållsadditionernas funktion och karaktär i förhållande 
till den omedelbara språkliga kontexten. Kategorierna har utkristalliserat sig 
vid en närläsning av materialet, men de är delvis relaterade till kategorier 
inom den systemisk-funktionella grammatikens logiska metafunktion, som 
gäller hur betydelse utvecklas mellan olika satser.203 

Modellen innehåller två huvudgrupper av innehållsadditioner och ett antal 
kategorier inom dessa. I den första gruppen – komplettering – ryms sådana 
fall där innehållsadditionen kompletterar källtexten vid vad som kan 
beskrivas som en lucka i källtextens framställning. Denna kategori ligger 
helt nära de källtexthärledda innehållsadditionerna, men med den skillnaden 
att informationen inte är härledd från källtexten utan från kontexten. Det kan 
röra sig om att översättaren fyller i ett steg i en narrativ framställning exem-
pelvis med hjälp av informationen i en marginalanteckning. Syftet med detta 
slags innehållsaddition skulle kunna ha vara att göra framställningen mindre 
implicit vilket kan öka acceptansen för texten genom en ökad begriplighet. 

                          
203 Den logiska metafunktionen beskrivs i Halliday & Matthiessen (2004, kap. 7) och för 
svenskans del i Holmberg & Karlsson (2006, kap.5). Inom gruppen komplettering motsvaras 
normalt utfyllnad av narrativa steg av satser med den logiska relationen TILLÄGG eller 
SPECIFICERING till samordnad eller överordnad sats, medan klargörande av omständighet eller 
identitet vanligen motsvaras av satser med de logiska relationerna SPECIFICERING respektive 
UTVECKLING till en överordnad eller samordnad sats. Inom gruppen utökning motsvaras til-
lägg och alternativ framställning av just TILLÄGG, men de skiljer sig alltså innehållsmässigt 
från TILLÄGG inom gruppen komplettering, vilket beskrivs i brödtexten ovan. Satserna i kate-
gorierna metakommentar och värdering karaktäriseras inte av specifika logiska relationer till 
sin språkliga kontext, utan av att de manifesterar en åsikt eller ett synsätt. Sådana språkliga 
funktioner har inom den sociosemiotiska traditionen på senare tid beskrivits inom det så 
kallade Appraisal-systemet (Martin & White 2005).  
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Den andra gruppen, utökning, gäller innehållsadditioner som utökar käll-
texten med innehåll som inte kan sägas svara mot en lucka i källtexten utan 
mot andra behov som översättaren ser i måltexten. Det rör sig för det första 
om innehållsadditioner som förhåller sig till det framställda genom meta-
kommentarer eller värderande utsagor. För det andra handlar det om en 
vidare kategori av dels rena tillägg, dels fall där översättaren ger en alter-
nativ framställning till en sats eller ett avsnitt i källtexten. Denna sista kate-
gori ligger på gränsen till lösningstypen obunden återgivning, men saknar 
den motsvarighet i innehåll mellan källtext och måltext som varit ett krav för 
denna kategori (jfr 2.5.1.3). Syftet med dessa slags tillägg kan variera, och 
det ska diskuteras nedan utifrån de olika exemplen.  

Jag utgår från denna uppdelning av innehållsadditionerna i olika funk-
tioner för att diskutera i vilken mån översättaren arbetar i samsyn med käll-
texten och därmed om han intar förmedlarens roll eller den självständige 
textskaparens roll. 

6.3.2.1 Komplettering 
Både utfyllnad av narrativa steg och klargörande av omständighet eller iden-
titet är en vanlig kategori i narrativa avsnitt och ovanlig i de flesta andra.204 
Syftet verkar främst vara att göra framställningen mindre implicit. Den latin-
ska textens knappa framställning realiserar ofta bara detaljer i ett händelse-
förlopp, medan översättaren tycks föredra en mer komplett realiserad kedja 
av händelser. Den besläktade kategorin klargörande av omständighet eller 
identitet är också en vanlig kategori i de narrativa avsnitten. Även om exem-
plen i båda dessa kategorier inte kan infereras ur källtexten, är de i praktiskt 
taget alla fall i samsyn med källtextens framställning av händelseförlopp och 
karaktärer. 

De kompletterande innehållsadditionerna vittnar alltså å ena sidan om en 
vilja hos översättaren att manipulera matrisen så att framställningen blir 
mindre implicit. Å andra sidan visar de på en lojalitet med författaren och 
dennes text i det att de tillägg som görs är i samsyn med källtexten. I dessa 
fall tycks alltså översättaren till en helt dominerande del orientera sig mot 
rollen som förmedlare. 

6.3.2.2 Utökning: metakommentar 
Innehållsadditioner i form av metakommentarer är inte många, men de ger 
uttryck för översättarens förhållningssätt till sin förlaga och till sin publik. 
En grupp utgörs av direkta kommentarer av källtextens framställning, och en 
annan grupp angår uppgifternas trovärdighet i källtexten. (Metatextuella 
kommentarer analyseras vidare i kapitel 7.) 

                          
204 Undantag finns i A9b20–21, A6c:43. 
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I den första gruppen förhåller sig översättaren explicit till källtextens 
framställning. I de författarciterande avsnitten anger översättaren på olika 
sätt att det är Galterus som talar och ibland också vem han talar till. (Samt-
liga referatmarkörer redovisas i Tabell 26.) I de narrativa avsnitten påpekar 
översättaren vid två tillfällen att källtextens framställning av händelseförlopp 
är oklar.205 I de beskrivande avsnitt som återger bildframställningar av histor-
iska händelser (Bb och Bd) kommenteras vid två tillfällen att återgivningen 
av händelserna är kortfattad: er her erv stvttlega brevat ’som här är kortfattat 
upptecknat’ respektive sem her er nu nokot brevat af ’som här är upptecknat 
något av’.206 (Vid det senaste exemplet infogas även ’men det är långa berätt-
elser om de är utredda helt hållet’.207). I slutet av beskrivningen av Darius 
grav finns en kommentar som reder ut innebörden av ett kryptiskt formulerat 
epigram.208 Würth tolkar dessa metatextuella kommentarer som ett uttryck 
för att översättaren upplevde sig som en självständig upphovsman till texten. 

An verscheidenen Stellen, wo der Übersetzer auf Veränderungen des ihm vor-
liegenden Textes hinwies, wird deutlich, daß er sich als selbständig arbeitender 
Autor und nicht nur als Diener seiner Vorlage fühlte. (Würth 1988:108)209 

Würth har definitivt en poäng med sin tolkning eftersom översättaren här på-
pekar att han har agerat fritt gentemot källtexten. Men det faktum att över-
sättaren faktiskt gått in och kommenterat exempelvis oklarheter hellre än att 
bara korrigera dem utan kommentar uppfattar jag snarare som ett uttryck för 
en översättare som i det omarkerade fallet har antagit uppgiften att förmedla 
källtexten än att han uppfattade sig som en självständig textskapare. En 
självständigt arbetande författare skulle snarare ha kunnat skriva om eventu-
ella oklarheter och förkorta framställningen utan att kommentera det. 

Även om översättaren med de metatextuella kommentarerna skjuter fram 
sin egen position i texten, handlar det enbart om klargöranden för måltext-
läsaren och aldrig om att översättaren exempelvis evaluerar källtextens inne-
håll. Jag återkommer till dessa kommentarer i 7.2 där de utgör ett centralt 
källmaterial för analysen. 

Den andra gruppen av metatextuella kommentarer fyller funktionen att 
öka trovärdigheten hos någon uppgift i källtexten. Det mest slående exem-
plet är den långa argumentationen för trovärdigheten i beskrivningen av 
Darius, vilken citeras i sin helhet i (60), s. 230. Denna argumentation på-
minner om de försäkringar om berättelsens trovärdighet som det finns mot-
svarigheter till i riddarasögur och fornaldarsögur (Hallberg 1982:6–11). Det 

                          
205 Nf:428–430. 
206 Bd:327 och Bb:124. 
207 Bb:125–126.  
208 Be:385–391. 
209 [På olika ställen där översättaren hänvisade till förändringar av texten i fråga, blir det tyd-
ligt att han uppfattade sig som en självständigt arbetande författare och inte bara som en tjän-
are till sin förlaga.] 



 
 

 

 196 

här är det enda exemplet i Alexander saga på detta slags argumentation, och 
det är inte helt klart varför översättaren upplevde att just härbeskrivningen 
skulle kunna bli satt i fråga. Översättaren återgav källtextens uppgifter om 
den numerärt imponerande hären utan att överdriva dem – vilket annars inte 
är ovanligt i äldre översättningar av härbeskrivningar.210 Den argumenter-
ande innehållsadditionen som följer på avsnittet vittnar om att översättaren 
misstänkt att beskrivningen kunde ifrågasättas som fantastisk, och han gar-
derar sig därför genom en hänvisning, inte till något som direkt intygar sann-
ingen i beskrivningen, men till en annan beskrivning av en här av samma 
mått i en auktoritativ källa. Det intressanta är att översättaren alltså är mån 
om att vara både korrekt enligt källan och att uppgifterna ska uppfattas som 
trovärdiga. Det visar på att han värderar källtextens innehåll högt och att han 
vill förmedla det. Även i Bb:128 finns exempel på en metatextuell innehålls-
addition som tycks avsedd att stärka vederhäftigheten i källtextens uppgifter 
med hänvisningar till annan litteratur. Det berättas där att drottning Thamaris 
besegrade den store persiske kungen Cyrus i strid er hvervetna er getið 
ábokom ’vilket är återgivet överallt i böcker’.211 Översättaren kan ha miss-
tänkt att åhörarna skulle tvivla på att en kvinna skulle kunna slå den mäktige 
kung Cyrus, och han skulle därför ha lagt till en hänvisning till andra 
källor.212 Även dessa metatextuella kommentarer kommer att behandlas i 7.2, 
där de ingår i det källmaterial som används för att diskutera hur översättaren 
föreställer sig hur mottagarna uppfattade hans roll. 

Metakommentarerna menar jag huvudsakligen visar på att översättaren i 
normalfallet inte agerar som en självständig textproducent. Han gör meta-
kommentarer dels för att precisera talare och adressat i de författarciterande 
avsnitten, dels för att säga att han förkortat ett avsnitt i de beskrivande av-
snitten, dels för att hävda trovärdigheten hos källtextens uppgifter. Översätt-
aren tycks snarare ha gjort dessa tillägg i rollen som förmedlare av käll-
texten. 

6.3.2.3 Utökning: värdering 
Innehållsadditioner som värderar något i källtexten är ett synnerligen sällsynt 
inslag i de narrativa och berättande avsnitten. Översättaren ger alltså nästan 
aldrig direkt uttryck för sina egna åsikter och värderingar. Desto vanligare är 
det att han låter olika karaktärer uttrycka sina värderingar i innehålls-
additioner i anföringsavsnitten. Han kan alltså föra fram åsikter indirekt. 

Ett av de fåtaliga exemplen i materialet på att översättaren evaluerar något 
i källtexten i en innehållsaddition återfinns i ett avsnitt när Alexander fångat 
                          
210 I Ba:55 (A II.135, AS 23.4–6) sammanräknas en del av hären så att det skulle vara hundra 
tusen, vilket inte stämmer med uppgifterna om de olika delarnas antal, och denna samman-
räkning har också utelämnats av översättaren. 
211 Bb:128. 
212 Övriga referenser till andra texter i Alexanders saga har en identifierande funktion eller ger 
upplysningar om var en viss företeelse är omskriven (AS 12.14, 48.28, 8.23–24.) 
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in kungaförrädaren Bessus. Alexander håller ett kort aggressivt tal till Bes-
sus, innan han lämnar över honom till bödlarna. Omedelbart efter Alex-
anders tal följer kommentaren i (43). 

(43) Alexandreis VIII.348  Alexanders saga 125.19–20 
     

Hec ait, [...] Han sade detta 
[...] 

338 Och när han 
sedan hade givit 
denne man 
många onda ord 
och föraktfulla 

oc siðan er hann 
hafðe gevet 
þessom manne 
morg ill orð oc 
heðilig 

  339 såsom var 
passande, [...] 

sem maklect var. 
[...] 

 (Ne:336–337) 

Med den tillagda satsen i 339 uttrycker översättaren en åsikt om Alexanders 
uppfattning, genom vilken antipatin mot kungaförrädaren Bessus förstärks 
och textens mottagare inbjuds att hålla med. Ett annat tillägg som uttrycker 
en värdering hos översättaren framställer soldaternas plikt gentemot Darius 
och uttrycker en värdering kring hur deras beteende borde vara.213 Annars rör 
tillagda värderingar mer neutrala teman som uppskattning av prakt eller mili-
tär kapacitet eller också är de en understrykning av värderingar som redan 
uttrycks i källtexten.214 Sammantaget är översättaren ytterst restriktiv med att 
ge uttryck för sin åsikt om olika företeelser i källtexten. De värderingar som 
kommer fram i dessa exempel uppfattar jag också vara i samsyn med käll-
texten. Översättaren för alltså inte in ett värderande perspektiv med en av-
vikande värdegrund. 

När det gäller karaktärerna i berättelsen, låter översättaren dem däremot 
gärna uttrycka värderingar. Översättaren kan alltså indirekt framföra värder-
ingar om olika fenomen. I de flesta fall tycks dock dessa innehållsadditioner 
fylla uppgiften att förtydliga den inställning som karaktären redan har. Addi-
tionen är alltså i samsyn med inställningen hos textens talare. Dessa tillägg 
kan exempelvis komma fram i direkta påståenden, som i (20) s. 88, där 
soldaten Techilus i översättningen får inleda sitt tal med att uttrycka sitt 
missnöje med den föregående talarens uppfattning. Det kan också komma 
fram på ett mer indirekt sätt som i (44), där Alexander uttalar sig om stabili-
teten i sitt eget nyvunna rike. 

(44) Alexandreis VII.487–488  Alexanders saga 114.14–15 
     

Sed nouus est Men maktens 
status är ny, 

246 Men eftersom 
riket är ungt 

En þviat rikit er 
ungt. 

nec adhuc och ännu hålls 247 och inte står på oc stendr eigi ásva 

                          
213 Bd:244–245. 
214 Exempel är Ba:38, Bb:80–81, respektive Nc:239 och Fl:243. 
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firma radice 
tenetur / 
Imperii status, 
[...] 

den inte med 
fasta rötter, [...] 

så fast grund sterkom stofne 

  248 som det skulle [...] sem scyllde. [...] 
 (A7g:246–248) 

Den adderade satsen i rad 246 uttrycker i kombination med det komparativa 
så fast i rad 245 en inställning hos Alexander som kan karaktäriseras som 
bekymmer eller missnöje. Jag har dock inte hittat något exempel på att över-
sättaren använder sin frihet för att förändra den inställning som karaktären 
redan tycks ha. 

I ett fall kan man tolka tillägget av värderingar som ett försök från över-
sättaren att förebygga ifrågasättande hos läsaren. I början av källtextens 
sjätte kapitel förföljer Alexander den flyende persiske kungen Darius och 
resterna av hans armé för att besegra honom slutgiltigt. Men när Alexander 
nås av budet att Darius fängslats av upprorsmakare i de egna leden, ändras 
omedelbart hans plan till en räddningsaktion för Darius. Denna helomvänd-
ning är något förbryllande för läsaren och motiveras inte i källtextens narra-
tion där den beskrivs. I ett tal som Alexander håller strax efter motiverar han 
dock sina förändrade mål. Det börjar med följande ord: 

(45) Alexandreis VII.107–110  Alexanders saga  104.9–15 
     

Est brevis iste 
labor 

Denna möda är 
kort, 

59 Nu är det inte 
långt kvar på vår 
möda, 

Nu er scamt eptir 
erveðes vars. 

  60 och det ser ut oc horvir til þess 
et premia 
magna laboris 
/ 

och belöningen 
[är] stor för 
mödan 

61 som om mödans 
lön ska bli 
mycket stor. 

at erveðes launen 
mone verða mioc 
mikil. 

Qui superest, 
socii. 

som återstår 
kamrater. 

62   

  63 Vi har fått de 
nyheter 

Ver hovum spurt 
þau tiðende 

  64 – som dock är 
mycket 
beklagansvärda – 

er þo ero mioc 
harmande. 

Darium non 
hinc procul, 
inquit / 
Destituere sui 

De har övergivit 
Darius inte 
långt härifrån, 
säger han, 

65 att usla män har 
svikit den gode 
fursten. 

at vandir menn 
hava svikit goðan 
hofðengia. 

 

 66 Kung Darius har 
fått den  
 

Darius konungr 
hevir þau giolld  
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belöningen för den 
goda omsorg 

teket ímote goðo 
yvirlęte þvi 

 

 67 som han har givit 
sina följesmän 

er hann hevir veitt 
villdar monnum 
sinom. 

uinctumque 
suprema 
reseruant / Ad 
mala fortunae, 
finem 
metamque 
malorum. / 

och bunden 
förvarar de 
honom för 
ödets yttersta 
olyckor, 
olyckornas slut 
och mål.  

68 att de har satt 
honom i fängsel 
inte långt 
härifrån. 

at þeir hava settan 
hann íbond scamt 
ibrott heðan. 

 (A7b:59–68) 

I källtexten framställs det som att Alexander kan ta det för givet att hans män 
accepterar att ändra inställning till Darius, men i översättningen motiveras de 
ändrade planerna mer utförligt. Även om kungaförräderi hörde till de hårdast 
bedömda brotten, torde Alexanders helomvändning, från sin skoningslösa 
jakt på Darius till en räddningsaktion för densamme, ändå ha kunnat framstå 
som överraskande. Fängslandet av Darius framställs tidigt i talet i översätt-
ningen som något som upprör Alexander genom additionerna i raderna 64 
och 66–67. Lite senare i talet beskrivs upprorsmakarna som de er sva 
nesvlega lecv við hann ’som hanterade honom så nesligt’(A7b:74). Först i 
slutet ger källtexten en motivering till Alexanders nya projekt, då han i all-
männa ordalag förklarar att det är lika eftersträvansvärt att skona den beseg-
rade som att besegra den upproriske. Att det finns flera adderade satser i 
detta relativt korta anföringsavsnitt, vilka verkar ha syftet att förtydliga tal-
arens värderingar menar jag är ett tecken på att avsnittet har setts som pro-
blematiskt av översättaren. Faktum är att just detta avsnitt har en extremt hög 
andel innehållsadditioner (jfr svart stapel för 7b i Figur 17) och att återgiv-
ningsindex för detta avsnitt faktiskt är högre än för alla andra anförings-
avsnitt (jfr 7b i Figur 20). Helt klart måste avsnittet ha vållat översättaren 
bekymmer. De tillägg han gjorde är dock inte svårförenliga med källtexten, 
utan verkar snarare ha varit avsedda att förebygga en protest hos läsaren 
genom att expliciticera och motivera Alexanders nya inställning till Darius. 
Översättaren valde alltså att inte förändra den något egendomliga händelse-
utvecklingen utan i stället att försöka få läsaren att acceptera den genom för-
klarande och motiverande tillägg som är i samsyn med källtexten. 

De tillagda värderingar som kommer till uttryck i anföringsavsnitten tycks 
alltså ha haft syftet att förtydliga, men också att legitimera personernas hand-
lande, så som det beskrivs i källtexten. Denna tendens kommer också fram i 
de fall där Alexanders handlingar i källtexten framställer honom själv i dålig 
dager, och översättaren trädde in och rättfärdigade dem. Alexander gör vid 
flera tillfällen moraliskt tveksamma domslut i jakten på mer eller mindre 
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inbillade förrädare.215 I den första av dessa historier är det en bikaraktär, som 
heter Sisenes, som avrättas misstänkt för förräderi. Medan källtexten antyder 
att ansvaret är Alexanders, sprider källtexten ut ansvaret på en större grupp. 

(46) Alexandreis II.269–271  Alexanders saga  27.22–31 
     

  123 Det skedde nu, Þat geriz til 
tiðenda 

  124 medan Alexander 
uppehåller sig i 
denna stad 

meðan Alexander 
konungr dvels 
iþesse borg 

  125 som redan 
nämnts, 

er fyR var nefnd 

At Sysenes, Men Sisenes, 126   
  127 att inför honom 

var den man 
baktalad 

at sa maðr er 
borenn irog við 
hann 

quia rem 
tacite 
suppresserat, 

eftersom han 
hade tyst 
undanhållit en 
sak, 

128   

  129 som hette 
Sisenes. 

er Sisenes hét. 

  130 Han hade varit 
mycket kär för 
kungen, 

hann hafðe verit 
harðla køR 
konunge. 

auro / 
Creditur a 
Dario furtim 
corruptus, 

tros lönnligen 
mutad av Darius 
med guld, 

131 men nu 
anklagades han 
för [det] 

en nu var honom 
þat kent 

  132 att han hade 
tagit emot medel 
av kung Darius 
för att svika 
Alexander. 

at hann hefðe 
teket fe til af 
D(ario) konunge 
at svikia 
Alexandrum. 

  133 Och det stöddes 
av 

En þat var til þess 
haft. 

  134 att han gömde at hann leyndi 

                          
215 I kapitel 8 återfinns historien om Philotas, som nekar med ett långt och övertygande för-
svar, men som tvingas bekänna under tortyr. Både käll- och måltext kommenterar det dock 
med att han kanske bara bekände för att förkorta plågan, och Jolly (1968:207, not 8) menar 
det vara tydligt att Galterus inte var övertygad om Philotas skuld. Vidare refereras det kort i 
början av kapitel 9 att Clitus, Hermolaus och en icke namngiven lärare till Alexander (Calli-
sthenes, enligt Curtius) dör på ett oklart sätt genom kungens vållande, och översättaren kom-
menterade detta med att händelseutvecklingen inte är klart framställd (se avsnitt 7.2). 
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ett brev, brevi nockoro 
  135 som en av kung 

Darius riddare 
hade sänt honom, 

þvi er honom hafðe 
sent einn af 
riddorom Darí 
konungs. 

eumque / 
Mors iniusta 
ferit, non 
ignorante 
tyranno. 

och en orätt 
död drabbade 
honom med en-
våldshärskarens 
kännedom. 

136 och därför 
dräptes han med 
kungens vetskap 
på grund av 
lögnen 

oc fyr þa sk var 
hann drepinn at 
vitanda konunge 
fyr logna soc 

  137 i enlighet med vad 
de flesta tyckte. 

at þvi sem flestir 
ętloðo. 

 (Nb:123–137) 

Källtexten framställer Sisenes som misstänkt för bestickning på grund av att 
han undanhållit något (rad 128) och därefter dömd till mors iniusta ’en orätt 
död’ (rad 136). Måltexten framhåller dock att Sisenes först blev baktalad och 
att anklagelsen om förräderi faktiskt understöds av att han gömt brevet. Som 
avslutning (rad 138) lägger han till kommentaren att man var ense om 
domen, och därmed avbördar han Alexander från en del av ansvaret för det 
eventuellt orättfärdiga domslutet. Ursprunget till dessa förändringar bör vara 
information i marginalanteckningar. I en av de handskrifter som Colker 
(1978) har gett ut finns följande notis till denna historia: 

Quia Darius miserat litteras ad pacem faciendam cum Alexandro, quas Sysenes 
recepit et suppressit ad tres dies, unde illo comperto arguit eum Alexander. Vel 
aliter potest dici: Quia Narbazanes Darii famulus, iam cogitans de proditione 
domini, misit Syseni, qui erat de familia Alexandri, litteras in quibus ut sibi 
mores Alexandri describeret et eius statum eum rogauit. Sperabat enim recipi 
ab Alexandro. Sysenes, incertus status Alexandri propter morbum, suppressit 
litteras acceptas per triduum, unde quia a Dario fugerat, de proditione argue-
batur et tamen iniuste. (Colker 1978:283) 

[Eftersom Darius hade sänt ett brev för att utverka fred med Alexander, vilket 
Sisenes mottog och undanhöll under tre dagar, varför Alexander anklagade 
honom sedan detta blivit känt. Eller på annat sätt kan det sägas: Eftersom 
Narbazanes, Darius tjänare, som redan överlade förräderi mot sin herre, sände 
ett brev till Sisenes, som tillhörde Alexanders familj, i vilket han bad att han 
skulle beskriva Alexanders seder och hans tillstånd. Ty han hoppades att 
återtas av Alexander. Sisenes, som var osäker om Alexanders tillstånd på 
grund av sjukdomen, undanhöll det mottagna brevet under tre dagar, varför 
han anklagades för förräderi, eftersom han hade flytt från Darius, och likväl 
orätt.] 

Vilken marginalanteckning översättaren förhållit sig till går inte att klargöra, 
men båda de varianter som föreslås i den citerade notisen framställer Sisenes 
som oskyldigt dömd. Översättaren valde dock att framställa rättsprocessen 
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som mindre betänklig än i källtexten och att förminska Alexanders ansvar 
för domslutet. I detta menar jag att innehållsadditionen inte är i samsyn med 
källtexten och översättaren snarare intar rollen av en självständig textprodu-
cent. 

Översättaren visar sig ha varit synnerligen restriktiv med att lägga in sina 
egna värderingar i narrationen. När han gjorde innehållsadditioner som ut-
trycker olika karaktärers åsikter och värderingar, tycks syftet främst ha varit 
att förtydliga en inställning eller rättfärdiga något i källtexten som läsaren 
annars skulle ha kunnat ifrågasätta. Normalt verkar alltså översättaren ha 
velat ha ambitionen att förmedla källtexten, men när det gäller Alexanders 
karaktär verkar han ha kunnat gå förbi källtexten och i stället agera som en 
självständig textproducent. Detta stämmer överens med iakttagelser av hur 
innehållsjusterad återgivning har använts (jfr 6.1.4). 

6.3.2.4 Utökning: tillägg 
Innehållsadditioner som klassificerats som tillägg är en delvis heterogen 
samling exempel, men det finns ändå ett mönster i de syften som de upp-
fyller. En grupp av dessa innehållsadditioner tolkar jag ha syftet att öka den 
emotionella responsen hos läsarna eller publiken i fråga om exempelvis 
spänning, sympati, förfäran eller avsky. En annan grupp av dessa tillägg 
finns i anföringsavsnitten, och dessa karaktäriseras av att översättaren går in 
och förstärker talarens framställning så att talaren ska ha bättre utsikter att 
uppnå sitt retoriska mål. I båda typerna uppvisar översättaren en lojalitet mot 
författaren genom att låta sina tillägg vara i samsyn med källtexten. 

Ett exempel på de innehållsadditioner där översättaren uppenbarligen för-
söker intensifiera skeendets effekt på åhörarna finns i (47), där texten 
beskriver lägrets reaktion på att Alexander blivit sjuk vid badet i Tharsos. 

(47) Alexandreis II.171–172  Alexanders saga  24.11–13 
     

oritur per 
castra 
tumultus / 
Flebilis, 

En klagande oro 
drar genom 
lägret, 

22 och i härlägret 
uppstår en stor 
klagan. 

en i herbuðom 
geriz gratr mikill. 

  23 Den ene säger till 
den andre 

segir hver oðrum 

  24 att kungen skulle 
dö. 

at konungr er at 
komenn bana. 

et Graium ruit 
in lamenta 
iuuentus: [...] 

och grekernas 
ynglingar störtar 
i klagan: [...] 

25 Och några tar så 
till orda: [...] 

Oc sva taka sumir 
til orðz. [...] 

 (Na:22–25) 
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Översättaren konkretiserade genom sitt tillägg av satser i rad 23–24 de käns-
lor som händelsen väcker. (Delvis kan det vara härlett ur källtextsatsen i rad 
25, men jag ser det som fristående.) Jag tolkar detta och liknande tillägg som 
att översättaren försökte skapa en större emotionell respons hos läsaren gen-
om att konkretisera exempelvis det hot och de känslor händelsen väcker. Ett 
annat exempel på detta kan anföras från en beskrivning av elefanterna i 
slaget mot den indiske kungen Porus, där man i källtexten får veta att deras 
åsyn injagade inte lite fruktan i grekerna.216 I översättningen intygas dock att 
de inte bara var hemska att se utan att de var ännu värre att höra. Slutligen 
finns också exempel på att tilläggen verkar ha syftet att öka sympatin för en 
viss karaktär som redan är sympatiskt framställd.217 Förstärkande tillägg har 
också iakttagits i Stjórn av Astås (1987:512). 

I anföringsavsnitt kan den talandes situation förtydligas i form av för-
hoppningar, farhågor eller rent faktiskt hur läget är. I ett tal där Alexander 
beskriver sina planer på krigståg lät översättaren Alexander få konstatera: 
lidscortr man mer alldregi verða ’Manskapsfattig ska jag aldrig bli’.218 Ex-
emplen är inte särskilt många, men de är alla tydligt anpassade till karaktären 
så som den framställs i källtexten och tydliggör personens inställning, käns-
lor, farhågor eller förhoppningar.219 

I beskrivande avsnitt dominerar denna kategori av innehållsadditioner 
med förstärkande effekt. Ett tydligt exempel är beskrivningen av vagnen 
med Tors/Jupiters avbild i beskrivningen av Darius häruppställning, som i 
översättningen får en utvidgad beskrivning.220 En annan grupp härstammar 
från beskrivningen av de sju dödsynderna utanför underjordens portar, där 
olika dödssynder beskrivs med delvis nya egenskaper som på olika sätt fram-
häver och förstärker deras motbjudande karaktär (jfr (32) s. 160). 

I den andra gruppen av fall inom kategorin tillägg bistod översättaren tal-
aren med argument, exempel eller idiomatiska uttryck, som exempelvis ord-
språk, för att understödja talaren att uppnå sitt retoriska mål. I (48) försöker 
upprorsmakaren Narbazones övertala Darius att överlämna makten till den 
försvurne Bessus. 

(48) Alexandreis VI.402–403  Alexanders saga  96.15–17 
     

 
 263 Nu skulle detta 

vara mitt råd 
Nv vere þat mitt 
rað 

Omnibus est 
temptanda 
modis fortuna, 

Lyckan bör 
prövas på alla 
sätt, 

264 att du sökte 
henne på flera 
sätt 

at þv leitaðer 
hennar á fleire 
vega 

 
                          
216 Nz:678–679. 
217 Nb:127, Nf441. 
218 A9l:196. 
219 A7a:4. 
220 Ba:2–7. 
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nouisque / Est 
opus 
ominibus. 

och det behövs 
nya omen. 

265   

 

 266 och dricker ur 
mindre kärl ett 
tag. 

oc dryckir ur 
smęrom kerom vm 
stundar sakir. 

 (A6g:263–266) 

I stället för det ganska abstrakta ”och det behövs nya omen” i rad 265 tar 
översättaren till ett uttryck i rad 266 som i retoriskt effektiva, metaforiska 
ordalag säger det som strax ska sägas i klartext.221 Jag uppfattar det som att 
översättaren solidariserade sig med talaren och försökte bistå talaren i det 
han vill utverka genom sitt tal. Samma slags understödjande tillägg före-
kommer som argument till uppmaningar, som i (49) som är hämtat från in-
ledningen av Aristoteles lärotal till Alexander. 

(49) Alexandreis I.82  Alexanders saga  4.13–14 
     

  25 Eftersom din håg 
är till det stora, 

Með þviat þer se 
stort i hug. 

Indue mente 
uirum, 
Macedo puer, 

Iför dig en 
vuxen mans 
sinne, 
makedonske 
pojke! 

26 pryd dig då först 
med klokhet. 

þa pryddu þic 
fyrst með 
raðspekinne. 

 (A1b:25–26) 

Sist men inte minst, läggs också ordspråk och ordspråksliknande satser till, 
uppenbarligen med syftet att stärka den talandes retoriska mål.222 I (50) 
argumenterar Alexander för att han och hären inte kan återvända hem till 
fäderneslandet utan att de måste stanna i det nyvunna riket för en tid fram-
över. 

(50) Alexandreis VII.490–491  Alexanders saga  114.18–20 
     

Ergo breui 
nobis opus 
assuetudine 
donec / 
Barbara 
mollescant 
accepto 

Alltså [är] det 
nödvändigt med 
en kort 
tillvänjning till 
oss tills 
barbariska 
hjärtan mjuknar 

256 Och därför 
anstår det oss 

Oc fyr þvi byriar 
oss 

                          
221 Förslaget till Darius att ”dricka ur mindre kärl” i rad 266 i (48) tolkar jag som en omskriv-
ning för att han bör frånsäga sig kungavärdigheten och inta en något lägre plats i makt-
hierarkin. 
222 Jónsson (1914:69, 74, 76, 82, 100, 204) nämner sex ordspråk som förekommer i Alexand-
ers saga. 
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tempore corda 
/ [...] 

sedan läget 
accepterats, [...] 

  257 som väntande har 
segelvind men de 
hetsiga rodd i 
motvind,  

þar sem biðendr 
eigo byr. en braðir 
androða. 

  258 att tukta dessa 
folk under vår 
vistelse med 
några sedvänjor, 
[...] 

at maka þessar 
þioðir iváRi dvol 
með nockvoRi 
veniv. [...] 

 (A7g:256–258) 

Rad 257 saknar motsvarighet i källtexten och tycks alltså tillkommen för att 
stärka Alexanders argumentation. Det förekommer relativt många sådana 
tillagda, färgstarka uttryck till stöd för det talaren försöker säga och uppnå, i 
alla fall i kapitelgruppen 6–10. Jag har inte funnit något exempel i den tid-
igare kapitelgruppen (2–4), utan de tre fall i dessa kapitel där talaren går in 
och stärker argumentationen är mer diskreta och de har också framstått som 
gränsfall i kategorin.223 I båda kapitelgrupperna visar sig dock översättaren 
lojal mot den talande och försöker således inte ändra hans syften. Den för-
ändring som sker är möjligen att den talandes sak framstår som mer rätt-
färdig än vad som kanske var avsett i källtexten. Det gäller inte minst upp-
rorsmakaren Narbazanes tal (6g) som citerats ovan. Översättaren gör därmed 
inte skillnad på ond och god eller huvud- eller bikaraktär i detta avseende. I 
det tal Narbazones håller till Darius försöker han förmå Darius att förstå det 
rationella i att frivilligt lämna ifrån sig makten till Bessus, och översättaren 
engagerade sig i att framställa detta så väl underbyggt som möjligt. Eventu-
ellt kan det förklaras av att det därmed framstår som än starkare av Darius att 
motstå förrädaren och upprorsmakaren, men å andra sidan verkar det vara en 
integrerad del av översättarens metod. En stor mängd retoriska förstärk-
ningar är koncentrerade till den skytiske ambassadörens tal (8g). Jag ska 
återkomma i kapitel 8 till detta faktum. 

De innehållsadditioner som klassificerats som kategorin tillägg fyller allt-
så en förstärkande funktion både i narrativa och beskrivande avsnitt och i an-
föringsavsnitt. I narrativa och beskrivande avsnitt tolkar jag avsikten vara att 
öka framställningens effekt på läsaren så att redan emotionellt laddade före-
teelser intensifieras. I anföringsavsnitt gäller förstärkningarna snarare att 
retoriska mål understöds. I båda dessa fall är tilläggen i samsyn med käll-
texten och översättaren drar därför snarare mot förmedlarrollen i dessa til-
lägg. 

                          
223 De är A2g:103, A2j250, A4a:12. 
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6.3.2.5 Utökning: alternativ framställning 
Den sista kategorin kontexthärledda innehållsadditioner, alternativ framställ-
ning, gäller fall där det visserligen finns något slags motsvarighet mellan 
satser i källtext och måltext men där måltexten ändå framställer innehållet 
avvikande. Det kan vara både händelseförlopp och tolkningar av något i käll-
texten. Kategorin ligger nära lösningstypen obunden återgivning, men över-
sättaren går ett steg bort från den motsvarigheten vad gäller innehållet som 
varit ett krav för denna kategori. 

Ett exempel på kategorin kan hämtas från en stridsskildring där Alexander 
för krig mot indierna. Där finns ett relativt svårbegripligt resonemang i käll-
texten om varför de indiska bågskyttarna vid ett tillfälle inte kunde attackera 
grekerna.224 Jag tolkar källtextens förklaring som att grekerna gör snabba 
reträtter och att de indiska bågskyttarna har synnerligen kraftiga bågar som 
kräver att man tar spjärn mot marken för att kunna skjuta, vilket i sin tur 
kräver att man står still. Grekernas snabba, taktiska rörelser gör därmed att 
bågskyttarna inte får tid att stå still så länge som de behöver för att kunna 
attackera.225 Måltexten har en annan förklaring som bara är aningen mindre 
invecklad och som utgår från att jorden har blivit blöt av ett tidigare regn och 
att bågskyttarna därmed inte kan spänna bågarna mot marken utan att de 
glider ner i gyttjan. Det är svårt att veta varför översättaren har valt den för-
klaring som han valt, men möjligen ville han undvika att framställa grek-
ernas krigföring som baserat på taktiska reträtter. När det framställs att de 
ryggar tillbaka, är det ofta med inskränkningar.226 

Ett annat exempel på kategorin alternativ tolkning rör motiven till Alex-
anders aggressiva politik som kommenteras i slutet av kapitel 8, efter att han 
besegrat skyterna, och hela världen underkastar sig honom. I latinet står det 
att han inte hade fört krig på grund av vrede utan de virtutum motu ’av 
dygdens rörelse’. Måltexten har i stället förklaringen þviat íollom heiminom. 
villde hann øngan vera lata. sva at millde sem at rike sinn iafningia ’att han 
inte ville låta någon i hela välden vara såväl i mildhet som i makt sin 
jämbördige’.227 Ingen del av förklaringarna har stöd i vad som beskrivs och 
vad som händer tidigare i berättelsen.228 Skillnaden mellan de båda förklar-
ingarna är kanske inte så stor, men samtidigt gör måltexten det explicit att 
strävan efter mildhet och makt inte utesluter varandra utan att de kan vara 
likvärdiga drivkrafter för en furstes agerande. Båda dessa ambitioner ryms 

                          
224 Nz:652, 655–56 
225 Detta är den förklaring som ges i Curtius VIII.14.19. 
226 Exempelvis i Nz:648 och 652. I AS 136.3–4 kommenterar översättaren en reträtt bland 
grekerna med: er faheyrt í þesse saugu at lið Alexandri tecr at losna. oc fysiz at flyia ’det är 
sällan hört i denna berättelse att Alexanders följe börjar rivas upp och längtar efter att fly ’. 
227 Nf:421, A VIII.513, AS 129.26–28. 
228 Det som har skett är att Bessus, som förrått den persiske kungen Darius sägs ha knutit 
bland annat skyterna till sig. Alexander jagar och fångar Bessus. Därefter sägs det att Alex-
ander länge ”ha törstat” efter skyternas rike (A VIII.358–359) varpå fälttåget inleds. 
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kanske i begreppet virtus, men det skulle inte vara en nödvändig tolkning. 
Eftersom den här innehållsadditionen rör översättningens konstruktion av 
kungaideologi, är det inte en obetydlig förändring, och jag ska återkomma 
till den i kapitel 8. 

I denna kategori finns också fall som är vanligare i anföringsavsnitten, där 
översättaren ersätter ett idiom i källtexten med ett idiom i måltexten som del-
vis men inte helt motsvarar varandra. De faller in i samma kategori av för-
stärkningar som de som diskuteras i 6.3.2.4 där de alltså fyller funktionen att 
stärka talarens argumentation. Ett exempel på detta finns i (21) s. 89. 

I de författarciterande avsnitten är kontexthärledda innehållsadditioner 
ytterst fåtaliga. Som det beskrevs i 6.3.1, härrör nästan alla satser som hör till 
denna grupp från två långa sammanhängande additioner i två avsnitt. Båda 
kan föras till gruppen alternativa tolkningar, och eftersom de är så exceptio-
nella inslag i de författarciterande avsnitten ska jag redogöra för dem. Sär-
skilt intressant är det att översättaren här anger att det är Galterus ord som 
framställs, medan han i själva verket framställer sina egna ord och åsikter. 

Det första kommer från ett avsnitt där staden Babylon och dess pro-
stitution får förklara den moraliska upplösningen hos Alexander och hans 
här, när de slår läger där. Jag återger hela avsnittet i (51) eftersom åtmin-
stone de senare innehållsadditionerna är av ett ovanligt omfång och av sär-
skilt intresse.  

(51) Alexandreis VI.16–27  Alexanders saga  84.29–85.10 
     

Hos tamen a 
tenero scola 
quos 
inpresserat 
euo / Ornatus 
animi, 
poliendae 
scemata uitae, 
/ Innatae 
uirtutis opus 
solitumque 
rigorem / 

De saker som 
bildningen hade 
inpräntat från 
unga år – själens 
prydnad, ett 
program för att 
polera 
livsföringen, 
den medfödda 
dygdens verk 
och vanliga 
stadighet – 

142

  
  143 På grund av den 

rikhaltiga 
vällustslevnad 

At af margfallego 
munuðlive þvi. 

  144 som hade mer 
utrymme i borgen 
Babylon än på 
någon annan 
plats, 

er meira gang 
hafðe íþessaRe borg 
Babilón. en 
hvervetna íoðrom 
stoðum. 

  145 och av den stora oc af ugrynne fiar 
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mängd 
rikedomar 

þvi 

  146 som han fick där, er hann fek þar. 
Fregerunt 
Babilonis opes 
luxusque 
uacantis / 
Desidiae 
populi 

sönderbröt 
likväl Babylons 
rikedomar och 
folkets lyx som 
var öppet för 
liderlighet, 

147 förlorade han 
den rättfärdighet 
och den ära 

misti hann þess 
retletis oc þeira 
manndyrða 

  148 som han hade 
fått av sin 
mästare 
Aristoteles. 

er hann hafðe 
numet af meistara 
sinom Aristotili. 

quia nil 
corruptius 
urbis / 
Moribus illius. 

eftersom inget 
mer förrödande 
finns än denna 
stads seder. 

149

  
nichil est 
instructius illis 
/ Ad Veneris 
uenale malum 

Inga är mer mer 
öppna för Venus 
utbjudna onda 
än dem, 

150 Så skamlöst är 
detta folk 

Sva mioc er þat 
folc orscamma 

  151 som bebodde 
denna stad 

er þenna stað 
bygðe. 

cum pectora 
multo / 
Incaluere 
mero: 

då brösten blir 
varma av mycket 
vin. 

152 att när vinet 
förvillar 
människornas 
sinne 

at þa er vinet villir 
huge manna. 

  153 och blåser liv i 
den vidriga 
lustens åtrå, 

oc kveycir liotlega 
losta girnd. 

si tantum 
detur acerbi / 
Flagicii 
precium, 

Om blott ett 
pris ges för den 
bittra skammen,

154   

non uxores 
modo sponsi / 
Sed prolem 
hospitibus 
cogunt 
prostare 
parentes. / 

tvingar inte bara 
män sina 
hustrur utan 
även föräldrar 
sina barn att 
prostituera sig 
för gästen. 

155 bjuder de lata þeir 

  156 som säljer vinet er veita vinet 
  157 ut både sina 

hustrur och 
beðe falar við 
feno konor sinar 



 
 

 

 209

döttrar till salu, oc detr. 
  158 och om drycken 

gör penningen 
lättspenderad för 
dem 

oc ef dryckrenn 
gerir þeim 
úsparan 
peninginn  

  159 som vill köpa sig 
en kvinna, 

er ser vill kono 
kaupa 

  160 då prostituerar 
han henne under 
tvång, 

þa pytir hann 
hana nauðga 

  161 som säljer er fala lętr. 
  162 om hon inte vill 

självmant. 
ef hon vill eigi 
losteg. 

  163 Det är också sed i 
fråga om dryck 
där 

Þat er þar oc siðr 
við dryckenn. 

Sollempnes de 
nocte uident 
conuiuia ludos 
/  

Bankettgäster 
beskådar de 
vanliga/festliga 
lekarna om 
natten, 

164 att även ledarna 
själva liksom 
andra låter det 
dansas inför sig 
nästan hela 
nätterna. 

at iamvel 
hofðengiarnir 
sialvir sem aðrir 
lata leika fire ser 
allar ntr nalega. 

Quos patrio de 
more solent 
celebrare 
tyranni. / 

vilka tyranner 
brukade fira på 
förfädernas vis. 

165   

 (Fi:142–165) 

Tillägget på rad 144 innebär inte någon stor förändring, men översättaren 
valde att göra en jämförelse som förstärker beskrivningen av Babylons synd-
fullhet. Det är inte bara en syndfull stad i största allmänhet, utan en mer 
syndfull stad än andra. Det är en justering som ligger i linje med det retor-
iska mål som författaren har, nämligen att visa hur staden korrumperar Alex-
ander. Översättaren bidrar därmed till att göra händelseutvecklingen mer tro-
lig, eftersom Alexander därmed mötte det värsta exemplet på en genom-
korrumperad stad. 

Men mer intressant är att innehållsadditionerna i 156, 158–162 och 163 
hålls samman av en negativ syn på vin och vindrickande. I det första fallet 
preciserade översättaren kopplarna som vinförsäljarna, medan det enligt ori-
ginalet tycks vara så att vem som helst i staden bjöd ut sin familj. Det långa 
tillägget i 158–162 kommer oväntat och inskärper vindrickandets samband 
med koppleri och våldtäkt. Slutligen preciseras i 163 att det nattliga dans-
andet har med drickande att göra. Det tycks som om översättaren hade sett 
ett tillfälle att skriva in en fördömande syn på alkohol, och han gjorde det 
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med ett för översättningen ovanligt grepp. Uttryck för denna fördömande syn 
på berusningsdrickande kommer dessutom igen i flera olika sammanhang i 
översättarens bearbetning. I det tal där Aristoteles uppfostrar Alexander 
varnar Aristoteles sin lärjunge för att prodiga luxuries ’överdrivet överdåd’ 
ska förstöra hans karaktär, medan det moraliska hotet i översättningen 
preciserats till glutranarsama vindrickju ’överdrivet vindrickande’.229 Vidare 
beskriver källtexten i skildringen av den bibliska historien att Noa planterade 
vin och att han sedan blev onykter av druvan (se (2) s. 22), men det sista är 
utelämnat i översättningen, som om han ville undvika ämnet. Slutligen gjor-
de översättaren ett tillägg när dödsynden Dryckenskap beskrivs i avsnitt Bf. I 
källtexten beskrivs Dryckenskap som illamående, men översättaren tillade 
att hon knappt kan stå på fötterna (se rad 417 i (32) s. 160). Översättaren 
gjorde visserligen tillägg även i beskrivningen av några av de andra döds-
synderna, men exemplet faller in i den kritiska synen på berusningsdrickande 
som kommer fram på olika sätt.230 

Den andra stora omskrivningen av motsvarande omfattning inom de för-
fattarciterande avsnitten är i avslutningsdiskussionen (Fr). Översättaren ger 
där en alternativ version till ett avsnitt som beskriver människans fåfänga 
strävan efter rikedomar. Det kommer på en ytterst starkt markerad plats i 
verket där författaren Galterus ger sin sammanfattade tolkning av verkets 
inneboende mening. Temat den världsliga ärans och rikedomens förgäng-
lighet återkommer i hela verket, men här läggs texten ut för sista gången. 
Centralt är också temat fallet från den höga positionen. Alexander framhålls 
som ett exempel på detta. Men innan författaren kommer till jämförelsen 
med Alexander, ges några andra illustrerande exempel på situationer där en 
riskfylld strävan hos människan kan få ett oväntat slut. Exemplen är dels en 
farofylld handelsfärd på havet, dels hur en riskabel resa till Rom kan sluta 
med att resenären dör i en smärre feber när han hemkommen tror sig vara i 
säkerhet. Inget av dessa illustrerande exempel återges i översättningen. 
Översättaren låter i stället författaren resonera på en mer allmän moralisk 
nivå. 

(52) Alexandreis X.440–447  Alexanders saga  154.20–28 
     

[...] Verrimus 
equoreos 
fluctus 

[...] vi far över 
det böljande 
havet, 

407

  

                          
229 A I.164–165, AS 7.4–5. I handskrift AM 226 fol. och Stockh. Perg. 24 4to står det dock 
ofdryckju ’för mycket drickande’. 
230 Berusningsdrickande kritiseras på olika håll i norröna litteraturen (Møller-Christensen 
1958). Bagge (1996:71–74) menar att kung Sverres tal mot dryckenskap kan tolkas som hö-
visk kultur. I Konungs skuggsjá varnas vid upprepade tillfällen för ett överdrivet drickande 
(5.30, 56.27–33, 59.13–15, 64.34). I Den isländska homilieboken hävdas även dryckenskap 
vara en särskilt spridd synd i Norge. (Knudsen 1961:658, Homilíu-bók 212.35–37). Hur dessa 
spridda iakttagelser bör förenas låter sig inte utredas här, men omskrivningen i Alexanders 
saga ansluter till vad som verkar vara en diskurs om berusningsdrickande. 
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uitamque 
perosi / Et 
caput et 
merces 
tumidis 
committimus 
undis. / 

och hatande 
livet anförtror vi 
både huvud och 
varor åt hävande 
vågor, 

408

  
Cumque per 
Alpinas 
hiemes 
turbamque 
latronum / 
Romuleas 
arces et auare 
menia Rome / 
Cernere 
solliciti, si 
cursu forte 
beato / Ad 
natale solum 
patriumque 
reuertimur 
orbem, / 

och om vi 
händelsevis efter 
en lycklig resa 
genom alpinska 
vintern och 
stråtrövares 
hopar, ivriga att 
få se de 
romulusiska 
höjderna och 
Roms murar, 
återvänder till 
fädernesjorden 
och fädernas 
område/stad 

409

  
  410 [...] och för att vi 

ska få denna sak, 
[...] oc at ver faem 
þessa lute 

  411 bryr vi oss lite om hirðum ver lítt vm 
  412 vad vi vinner. hvat ver vinnum 

til. 
  413 Mången satsar 

livet 
margr leggr lifet á 

  414 och förlorar oc lętr fyr 
  415 innan han finner 

det 
en hann finne þat 

  416 som han vill. er hann vill. 
  417 Det kan också 

vara så 
Vera kann sva 

  418 att den giriga 
viljan finner allt 
det  

at agiarnn vile 
finne þetta allt 

  419 som den far för 
att finna, 

er hann fer at 
leita. 

  420 och mannen 
gläder sig nu åt 
berömmelse och 

oc maðrenn unir 
ser nu við fremð oc 
fe. við sømð oc sęlo. 
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rikedom, åt ära 
och lycka 

  421 som han har 
skapat åt sig. 

er hann hefir ser 
aflat. 

Ecce  Se! – 422 Se här. Se herna. 
  423 Då kommer en 

hastig död 
þa kemr sciotr 
dauðe. 

repentinae 
modicaeque 
occasio febris / 
Dissoluit toto 

en plötslig och 
liten feberattack 
upplöser 

424 och tar bort från 
människan allt 
det 

oc kippir fra 
manninum ollu 
þvi 

quecumque 
parauimus 
euo. / 

vad än vi samlat 
under hela livet. 

425 som han har 
stundat efter 
under hela sitt 
liv. 

er hann hefir til 
stundat alla sina 
ęfi. 

 (Fr:407–425) 

Om man ser till det övergripande temat i rad 407–409, har översättaren i rad 
410–421 hållit sig tämligen nära förlagan, och man kan därför ifrågasätta om 
det rör sig om en innehållsaddition i den mening som definierats tidigare. 
Men jag ser det snarare som en alternativ framställning av det övergripande 
temat, där vissa motiv helt har utelämnats. Översättaren har ersatt de båda 
konkreta exemplen med mer allmänna resonemang som betonar att girighet 
och tanklöshet kan ligga nära undergången. Ville översättaren inte låta 
handelssjöfart och pilgrimsfärder framstå i så dålig dager som de i viss mån 
gör i originaltexten? Detta går inte att besvara, men helt klart har översätt-
aren här tagit sig en frihet som faktiskt är exceptionell i återgivningen av 
författarciterande avsnitt i övrigt, och som troligen motiveras av avsnittets 
yttersta förklaringsgivande position i verket. 

I båda dessa exempel skriver alltså översättaren om källtexten under före-
spegling att det är Galterus ord som refereras. Detta ger ett intressant per-
spektiv på översättarrollen, eftersom han dels genom författarreferensen kon-
struerar sig själv som förmedlare, dels i återgivningen agerar som en själv-
ständig textskapare. 

Flera av fallen av alternativ version utgör det kanske tydligaste uttrycket 
för en översättare som ikläder sig rollen av självständig textproducent. I 
dessa tillägg följer inte översättaren källtexten utan utformar måltexten i 
enlighet med sina egna syften. 

6.3.3 Sammanfattning 
Analysen av fördelningen av källtexthärledda och kontexthärledda innehålls-
additioner i 6.3.1 bekräftade de mönster i återgivningen i olika avsnittstyper 
som iakttagits i de tidigare analyskapitlen. Kontexthärledda innehållsaddi-
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tioner, som representerar en större grad av frihet från källtexten, återfinns i 
liten utsträckning i de avsnittstyper eller grupper av avsnitt inom avsnitts-
typer som tidigare visats ha en särskilt källtextnära återgivning. Det gäller de 
författarciterande avsnitten samt anföringsavsnitten i kapitel 2–4. Däremot 
hittar vi kontexthärledda innehållsadditioner i betydligt högre grad i narra-
tiva avsnitt, i vilka vi tidigare sett att översättaren tycks ha intagit en friare 
position i förhållande till källtexten 

Kommentarerna i 6.3.2 är uppdelade mellan de olika typerna av kontext-
härledda innehållsadditioner. Jag ska sammanfatta dem nedan i en annan 
ordning, nämligen efter avsnittstyp. 

I de narrativa avsnitten tycks de kompletterande additionerna ha varit ett 
centralt inslag i översättarens metod, men han hade också möjlighet att utöka 
källtexten. Han undvek att föra in tillägg som är explicit värderande om olika 
fenomen, men kunde ändå påverka hur olika saker framställs. Att öka den 
emotionella laddningen i både hotfulla situationer och sympatiska beskriv-
ningar av karaktärer ingick som en del av översättarens hantverk. Även om 
dessa tillägg inte kan infereras ur källtexten står de i samklang med käll-
textens framställning. I ett fåtal fall presenterade översättaren alternativa 
tolkningar till det som sker, och som i viss mån avviker från källtexten. Den 
roll som översättaren iklädde sig tycks alltså huvudsakligen ha varit förmed-
larens roll. 

I de beskrivande avsnitten är det vanligare med längre kommentarer som 
har funktionen att introducera, avsluta eller kommentera ett avsnitt. Ofta har 
de alltså ett metatextförhållande till texten. Den dominerande typen av käll-
texthärledda innehållsadditioner utökar måltextens innehåll med en ofta 
oklar avsikt. I fråga om skildringen av bibelberättelserna kan man faktiskt 
tala om interpolation från Bibeln (och möjligen är det också fråga om det när 
Tors/Jupiters vagn beskrivs). I bibelinterpolationerna kommer också det and-
liga intresse fram som iakttagits i analysen av innehållsjusterad återgivning. 
Översättaren intog nästan genomgående en förmedlande roll, även om han 
tog kontroll över framställningen genom metakommentarerna. Meta-
kommentarerna är dock inte metoden för att manipulera texten, snarare att 
förtydliga framställningen och intyga att den framställning som föreligger i 
källtexten är sann. 

I de författarciterande avsnitten får vi en motsägelsefull bild av en över-
sättning som vanligtvis är mer källtextnära än i alla andra avsnittstyper och 
som nästan helt undviker att göra såväl innehållsjusterad återgivning som 
kontexthärledda innehållsadditioner. Översättaren intog alltså i hög grad 
rollen som en förmedlare i de författattribuerade avsnitten, men han kunde 
också i de två refererade fallen tillåta sig att göra tämligen omfattande för-
ändringar – fortfarande under förespegling av att det är Galterus ord som 
presenteras.  

Inom anföringsavsnitten är de viktigaste kategorierna utökning genom 
tillägg, alternativ framställning och värderingar. I anföringsavsnitten fyller 
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innehållsadditionerna en särskild funktion som framstår som en övergrip-
ande strategi, nämligen att ge uttryck för talarens perspektiv, värderingar, 
åsikter eller det retoriska mål som talaren har. Av analysen har det blivit tyd-
ligt att översättaren helt solidariserade sig med källtextens talare och anpass-
ade sin omskrivning efter den, snarare än att han påförde perspektiv och syn-
sätt i syfte att omskapa karaktären. Översättarens solidaritet med den talande 
är inte heller inskränkt till de goda karaktärerna i berättelsen och inte heller 
enbart till de mer betydande. Det tycks vara en integrerad del av översätt-
arens metod. En ovanligt stor mängd förstärkningar av argumentationen 
förekommer i den skytiske ambassadörens tal i kapitel 8, vilket jag ska 
återkomma till i slutdiskussionen i kapitel 8. 

Analysen av innehållsadditioner har huvudsakligen talat för att över-
sättaren sett sin uppgift som förmedlare och inte som en självständig text-
skapare. Endast i fallen med alternativ framställning och i något av fallen i 
kategorin tillägg kan man klart tala om att översättaren agerar som en själv-
ständig textskapare. I många fall är översättarens roll någonstans mellan 
dessa båda roller: översättaren skapar delvis en helt ny text, men han gör det 
samtidigt i samsyn med källtexten, och när satser läggs till är det i de allra 
flesta fall fråga om att understödja källtexten på olika sätt. 

6.4 Resultatdiskussion 
Innehållsjusterad återgivning, innehållsutelämning och innehållsaddition re-
presenterar de tre lösningstyper genom vilka översättaren hade störst möj-
lighet att inta en självständig position i förhållande till källtexten. I analysen 
har det framkommit att exemplen på innehållsjusterad återgivning är få, att 
innehållsutelämningarna i allmänhet är korta och begränsade till relativt peri-
fert innehåll och att innehållsadditionerna i de allra flesta fall är utformade i 
samsyn med källtexten med syftet att understödja källtextens framställning. 
Jag uppfattar därmed att översättarens grundläggande roll i återgivningen av 
Alexanders saga är förmedlarens roll. Samtidigt tar översättaren sig olika 
stora friheter i olika avsnittyper. I de författarciterande avsnitten är förmed-
larrollen mest tydlig. I de narrativa och de beskrivande avsnitten är däremot 
rollen som självständig textskapare mer framträdande. I anföringsavsnitten 
drar översättaren mot förmedlarrollen, men i högre grad i kapitel 2–4 än i 
kapitel 1 och 6–10. Resultaten från undersökningen talar alltså för en flex-
ibel översättarroll, som anpassar sig efter en uppfattning om hur olika typer 
av avsnitt ska återges. 

Omsorg om andliga ämnesområden och om bilden av Alexander kunde 
motivera översättaren att gå ifrån källtexten. Annars verkar omsorgen snarast 
gälla källtexten och dess innehåll. När översättaren någon gång för in värder-
ande perspektiv och synsätt som inte härstammar från källtexten, som exem-
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pelvis i frågan om berusningsdrickande, sker det på ett diskret sätt genom att 
han integrerar det i den berättande texten.231 

Resultaten från undersökningen ger också anledning till en reflektion om 
vilken text vi har bevarad i huvudhandskriften av Alexanders saga, dvs. AM 
519a. I den källkritiska diskussionen i 3.2 lyftes problemet att vi inte vet om 
det är översättarens version vi har bevarad i handskriften eller om texten har 
omarbetats av sekundära bearbetare från den ursprungliga översättningen. 
Det vi kan se av resultaten från analyserna i kapitel 5 och 6 är dock en sam-
variation mellan olika oberoende faktorer som antingen drar mot en åter-
givning som är närmare källtexten i vissa avsnittstyper och kapitelgrupper 
eller en återgivning som är mer oberoende av källtexten i andra avsnittstyper 
och kapitelgrupper. De mönster som framkom i analysen av relationstyper i 
kapitel 5 slår, som vi har sett, även igenom i de mer innehållsligt och funk-
tionellt inriktade analyserna i detta analyskapitel. De övergripande princip-
erna för återgivningen av de olika avsnittstyperna i kapitel 2–4 och i kapitel 
1 och 6–10 tycks också vara samstämmiga, även om den generella nivån av 
källtextnärhet är högre i den förra gruppen av kapitel och lägre i den andra: I 
båda grupperna återges författarciterande avsnitt med högst grad av överens-
stämmelse samtidigt som få ingrepp görs med innehållsjusterad återgivning, 
innehållsutelämning och innehållsaddition. Återgivningen av beskrivande 
och narrativa avsnitt är på olika sätt friare och manipuleras i högst grad med 
de tre fria relationstyperna. Anföringsavsnitten befinner sig slutligen någon-
stans mellan dem. De olika undersökta variablerna motsvarar alltså en logisk 
helhet i respektive samling kapitel. Jag menar att detta talar för att texten i 
den form den finns bevarad i AM 519a är resultatet av en texttillblivelse-
process, nämligen översättningen (om än möjligen uppdelad mellan två olika 
översättare). Texten skulle enligt denna tolkning inte vara resultatet av flera 
överlagrade omskrivningar. En alternativ tolkning är att kapitel 2–4 skulle 
motsvara den ursprungliga översättningen och att de övriga kapitlen skulle 
ha bearbetats sekundärt, så som exempelvis Thorleifsdóttir (2004) har upp-
fattat återgivningen i Ívens saga. Men då måste bearbetarna ha följt samma 
principer som översättarna vad gäller de olika avsnittstyperna, och dessutom 
med ett likformigt resultat så att författarciterande avsnitt hölls mer käll-
textnära än anföringsavsnitt, som i sin tur hölls mer källtextnära än narrativa 
och beskrivande avsnitt. Dessutom skulle omskrivningen påverka samtliga 
de semantiska relationerna mellan källtext och måltext som beskrivs av rela-
tionstyperna. Jag uppfattar det som relativt osannolikt att en sekundär om-
arbetning skulle kunna få ett sådant resultat. Sekundär bearbetning skulle 
dock behöva undersökas betydligt närmare för att klargöra detta. Något 
annat som talar för att AM 519a i huvudsak motsvarar översättarens version 

                          
231 Man kan annars jämföra det med den kommentar som är införd i översättningen Equitans 
strengleicr (Strengleikar 78–82), som består av en utläggning av verkets innebörd tydligt av-
gränsad från den övriga texten. 
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är att måltextens tillägg ingår i intrikata betydelsemässiga samband med 
källtexten, och nästan aldrig hänger löst. Ser man exempelvis på hur de 
tillagda resonemangen om vindrickandet är inflikat i återgivningen i (51), s. 
207, är det svårt att tro att det förts in sekundärt. Ett exempel på denna in-
tegrerade struktur finns i slutet av det avsnittet där måltextens sats i rad 164 
återger källtextens sats i rad 164 omtolkat, men som en att-sats till en över-
ordnad tillagd måltextsats i rad 163. Den tillagda måltextsatsen skapar i sin 
tur en förbindelse till det tidigare resonemanget om vindrickandet i mål-
texten och är med andra ord djupt integrerad i återgivningens textuella struk-
tur. Ett fall som kan illustrera det motsatta, alltså mer ytligt integrerade til-
lägg, kan anföras från från ett tal som en fredsmäklare, utsänd av kung 
Darius, håller till Alexander, så som i (53). 

(53) Alexandreis IV.92–97  Alexanders saga  59.12–17 
     

  

87 Och därför är 
det ytterst 
nödvändigt 

oc fire þvi er 
mikil nauðsyn 

rata sit 
concordia. 

Sämja må 
utverkas. 

88 att det blir fred 
mellan er. 

at settir takiz með 
yðr. 

natam / Non 
sine dote 
offert Darius 
tibi. 

Darius erbjuder 
dig dottern inte 
utan hemgift. 

89 Kung Darius 
erbjuder dig sin 
dotter till 
uppgörelsen, och 
därmed som 
hennes hemgift 
allt det land 

Darius konungr 
byðr þer til satta 
dottur sina. oc 
þar með 
iheimanfylgio 
hennar oll lond 
þau 

quicquid 
ubique / 
Terrarum est 
inter Frixei 
litoris horam / 
Euphratenque, 

Vad än det finns 
för länder 
mellan Frygiens 
kust och den 
eufratiska 
stranden 

90 som ligger 
mellan floden 
Eufrat och 
Hellesoponten. 

sem liggia meðal 
árennar Evfraten. 
oc Hellspontum. 

tibi nata 
mediante, 
precatur, / 

ber han dig med 
dottern som 
förmeldare, 

91   

In dotem 
capito. 

mottag som 
hemgift! 

92   

  
93 Hellesponten 

kallas det hav 
Hellespontum 
heitir haf þat 

 
 94 som skiljer Asien 

och Europa. 
er skilr Asiam oc 
Evrópam. 

teneatur filius 
obses / Et 

Låt sonen hållas 
som gisslan för 

95 Han erbjuder dig 
också sin son 

son sinn byðr 
hann þer oc 
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fidei et pacis. troheten och 
freden. 

som gisslan för 
den fullständiga 
freden och den 
fasta tilltron. 

ígisling til fullz 
friðar oc fastrar 
trv. 

 (A4e:87–95) 

Måltextsatserna i raderna 93 och 94 uppfattar jag som ytligt integrerade i den 
textuella strukturen i måltexten. De utgör förklaringar till ett namn i den tid-
igare satsen i rad 90, och de påminner till formen om glossor, som återfanns 
i mängd i marginaler och mellan rader i medeltida manuskript. Här tycks en 
sådan glossa ha förts in i huvudtexten. De båda satserna kan knappast upp-
fattas som en del av det fredsmäklarens säger till Alexander, utan är en sido-
kommentar till den läsare/åhörare som inte känner till vad Hellesponten var. 
En lösning som istället hade integrerat informationen i glossan i fredsmäk-
larens tal hade kunnat vara sem liggja meðal árinnar Eufraten ok haf þat er 
skilr Ásiam oc Evrópam er vér köllum Hellespontum ’som ligger mellan 
floden Eufrat och det hav som skiljer Asien och Europa som vi kallar Helle-
sponten’. 

Ytligt integrerade tillägg av det slag som exemplifierats med satserna i 
rad 93 och 94 i (54) uppfattar jag som undantag. Annars är de satser som 
klassificerats som innehållsaddition integrerade i måltextens framställning. 

Sammantaget erhålls intrycket av att texten är resultatet av en texttill-
blivelseprocess, inte av flera överlagrade. Det går inte att helt utesluta sekun-
där bearbetning, och i enskilda detaljer måste det definitivt övervägas, men 
min tolkning av de olika samvarierande faktorerna och av återgivningens 
karaktär är att det det är sannolikt att AM 519a 4to i huvudsak representerar 
översättarens version av Alexanders saga. 

Huvudresultatet av undersökningen av relationstyperna innehållsjusterad 
återgivning, innehållsutelämning och innehållsaddition är att översättaren 
huvudsakligen intagit förmedlarens roll, men att olika avsnittstyper samtidigt 
har gett olika utrymme för ett självständigt textskapande. Det självständiga 
textskapandet sker dock praktiskt taget alltid i samsyn med källtexten och i 
lojalitet med källtextförfattaren och källtextens karaktärer.  
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7 Föreställningar om översättarrollen  
i metatext 

Föreställningar om översättarrollen kan komma till uttryck i metatext, och 
sådan finns det förhållandevis gott om i Alexanders saga, även om Alex-
anders saga till skillnad från vissa andra fornvästnordiska översättningar 
saknar ett översättarens förord.232 Texten börjar i stället med en inledning 
enligt konventionerna i inhemska, historiografiska genrer: Darius hefir kon-
ungr heitið er reð fyrir Serklande ’Darius hette en kung som styrde över 
Särkland.’ Därefter följer en utredning om Alexanders bakgrund, innan åter-
givningen av källtexten börjar. Översättaren förbigick både källtextförfatt-
arens förord och den invokation som inleder källtexten. En bit in i kapitel 2 
refererar han dock till källtextförfattaren Galterus som den er versat hefir 
sogo þessa ’som har skrivit denna berättelse på vers’.233 Under textens gång 
refererar översättaren upprepade gånger till författaren och han kommenterar 
även källtexten. I sådana kommentarer kan man även utläsa hur översättaren 
förhöll sig till mottagarna av texten. Astås (1987:298, 510–511) menar att 
översättaren i Stjórn lade till hänvisningar till andra källor för att stärka 
trovärdigheten i det som sägs, vilket kan tolkas som att översättaren befarade 
att mottagarna skulle kunna betvivla måltextens uppgifter.234 Det är sådana 
föreställningar hos översättaren som jag ska undersöka i det här kapitlet 
utifrån metatextuella kommentarer i Alexanders saga, för att se om man kan 
finna vittnesmål om hur översättaren uppfattade mottagarnas föreställningar 
om översättning. Intresset är alltså riktat mot mottagarna av texten, även om 
det undersöks genom textproducentens kommentarer. Jag menar att översätt-
arna själva bör ha haft bättre skäl än de flesta andra att ha en initierad upp-
fattning om hur mottagarna såg på översättning. Jag ser därför översättarens 
metatext som en användbar utgångspunkt för ett resonemang om föreställ-
ningar om översättning bland mottagare av översättningar i det medeltida 
Västnorden. 

Som jag påpekade i 1.4.1, finns det flera exempel på att medeltida över-
sättare i förord påstår att de är trogna mot källtexten för att sedan i översätt-
ningen ändå i hög grad agera som självständiga textproducenter. Det finns 

                          
232 Sådana prologer finns bland annat i Þiðreks saga och i den första delen av prologen i 
Strengleikar även om de också kan vara översättningar. 
233 Fa:3, AS 32.1. 
234 Det kan också vara en konvention inom en viss genre som översättaren anpassade mål-
texten till, men dessa konventioner speglar också ytterst en strategi för att möta en skepis hos 
läsaren. 
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därför skäl att vara misstänksam mot översättarnas explicita utsagor. Här 
riktas i stället intresset mot implicita antaganden i de metatextuella kommen-
tarerna. Implicita antaganden kan spegla föreställningar som inte är över-
lagda på samma sätt som explicita påståenden och resonemang. Dock kan 
implicita antaganden i form av presuppositioner också vara en retorisk 
strategi för att hävda något visst, som i frågan Har du slutat att ljuga?, vilket 
vilar på presuppositionen att motståndaren har ljugit tidigare. Möjligheten att 
de implicita antaganden som diskuteras här är retoriskt övervägda diskuteras 
i resultatdiskussionen i 7.3. 

Oavsett om det är överlagt eller oavsiktligt innebär implicita antaganden 
att talaren framställer det som förutsatt att den implicita utsagan även delas 
av yttrandets mottagare, i det här fallet översättningens läsare/åhörare inklu-
sive beställare. I det exempel från Chaucers Troilus and Criseyd som disku-
terades i 1.4.1 – ”don’t blame me if any word is imperfect, for as my author 
said, so say I” – förutsätts det att hans publik kan komma att se honom som 
ansvarig för texten, medan översättaren själv i stället framhåller sin förmed-
lande roll. Om detta antagande om publiken var riktigt, antyder det att pub-
liken inte självklart betraktade en översättare som enbart en förmedlare av en 
källtext, utan man kunde förvänta sig att översättarna agerade självständigt 
gentemot källtexten. Chaucers egen fria hantering av källorna i Troilus and 
Criseyd antyder å sin sida att även han själv såg översättning inte bara som 
ett förmedlande av en källtext utan även som ett självständigt textskap-
ande.235  

Implicita antaganden av detta slag ger alltså underlag för en diskussion 
om föreställningar om översättning, och resultaten kan jämföras med hur 
översättarens egen översättningsmetod har framstått vid granskningen i 
kapitel 4 och 5 och med vilken översättarroll som framkommit i analyserna i 
kapitel 6. Jämförelsen sker dock främst i kapitel 8, medan undersökningen i 
detta kapitel söker svar på frågeställningen vilka föreställningar om över-
sättarrollen som finns förutsatta i översättarens tillagda metatext i Alex-
anders saga. 

Metatexten i Alexanders saga domineras av referatmarkörerna till de för-
fattarciterande avsnitten, och i 7.1 följer först en analys av referatmarkör-
ernas funktion, eftersom den är omdiskuterad och har betydelse för analysen 
av de implicita antagandena. I 7.2 vidtar den egentliga analysen av vad meta-
texten säger om mottagarnas uppfattning om översättarens roll. 

                          
235 Copeland (1991:186–202) analyserar också Chaucers Legend of good women, som ett ex-
empel på den retoriska översättningstraditionen, i vilken översättaren snarare tar rollen som 
självständig textproducent. 
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7.1 Referatmarkörer som metatext 
Även om man kan finna exempel på hänvisningar till anonyma sagesmän 
och olika källor i både original- och översättningslitteratur från det medeltida 
Västnorden, är explicita referenser till källtextens författare sällsynta.236 Så 
vitt jag vet är Rómverja saga och Stjórn de enda texter där översättaren har 
använt en lösning som motsvarar den i Alexanders saga med referenser till 
en namngiven källtextförfattare. Detta förekommer i alla tre delar i Rómverja 
saga.237 Meissner menar att de i Rómverja saga införs ”bei Entscheidungen, 
besonderen Entschlüssen, charakteristische Vorfällen, Stimmungsgehalt, 
Nachdenken, Urteil, persönliche Anteilnahme in Trauer, Bitterkeit, Zorn, 
Bewunderung bewahrt, aber alle das als Unterbrechung der eigentlichen 
Erzählung deutlich abgeschieden” (1910:171).238 När källtexten innehåller 
första persons pronomen som syftar på Rom och romarna (nos, nostrum) i 
narrationen, behåller översättaren, enligt Meissner, detta men lägger till 
referatmarkören. Meissners förklaring är att det handlar om en stilistisk an-
passning av källtextens subjektivitet till den mer objektiva sagastilen. Astås 
(1987:298, 510–511) menar att referatmarkörernas funktion i Stjórn främst 
är att stärka tilliten till det sagda eller att översättaren vill distansera sig från 
källorna, så att han inte hålls ansvarig för det som sägs. 

Det finns två tolkningar av motivet bakom författarattributionerna i Alex-
anders saga, och de betonar innehållsliga respektive stilistiska faktorer. 
Innehållsliga förklaringar pekar på att lösningen utnyttjas vid författarens 
egna ord och betraktelser (Unger 1848:VI, Finnur Jónsson 1925:XIV, Jón 
Helgason 1966:V, Holm-Olsen 1956:75, Lönnroth 1970:14). Stilistiska för-
klaringar framhäver i stället att anledningen är den retoriska karaktären och 
den känslomässiga intensiteten hos dessa avsnitt, vilken skulle ha varit främ-
mande för den norröna prosan. Attribueringarnas syfte skulle därmed vara att 
skapa distans till dessa uttryckssätt och därmed upprätthålla en stilistisk 
objektivitet som norm i framställningen (Holm-Olsen 1956:75, Wolf 1988: 
378, Würth 1998:112). Man kan beskriva båda förklaringarna som att refe-
ratmarkören är en reaktion på subjektiva inslag i källtexten som är främ-

                          
236 Fortsättningsvis diskuterar jag alltså enbart referenser till källtextens författare och inte 
källhänvisningar till andra verk. 
237 Det förekommer även i B-versionen av Trójumanna saga (Trójumanna saga (B) s. 64 (i 
handskrift B, men inte handskrift Hb), 174, 180 (i B, men inte Hb), 213–214, 232–233). I ett 
av dessa fall (s. 213–214) finns på motsvarande ställe i A-versionen (Trojumanna saga (A) s. 
80) även en hänvisning till sögumeistarinn som dock inte namnges. Just på detta ställe i käll-
texten omnämns Dares Phrygius som den som skrivit brevet. Jag hävdar dock att de övriga 
referatmarkörerna i B-versionen är sekundärt införda, och jag återkommer till det i resultat-
diskussionen i 7.3. En anledning till att vi inte finner referatmarkörer i andra texter kan vara 
att kommentarer och utläggningar från källtextförfattaren kan vara utelämnade i översätt-
ningen, så exempelvis i Breta sögur (Würth 1998:76 f..). 
238 [... vid bedömningar, särskilda beslut, karaktäristiska händelser, stämningsinnehåll, efter-
tänksamhet, omdömen, personligt deltagande i sorg, bitterhet, vrede, förundran eller allt som 
utgör ett tydligt avbrott från den egentliga berättelsen]. 
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mande för målkulturens textnormer. Jag ska nedan pröva hur dessa förklar-
ingar står sig mot en närläsning av samtliga referatmarkörer och författar-
citerande avsnitt i Alexanders saga och Alexandreis. 

7.1.1 Referatmarkörernas funktion  
Innehållsligt består de flesta författarciterande avsnitten av kommentarer till 
något i berättelsens värld i form av beskrivningar, förklaringar, diskussioner, 
utvärderingar eller liknande, men det förekommer också kommentarer till 
företeelser utanför berättelsens värld. Exempelvis diskuteras i avsnitt Fm 
allmänna moraliska frågeställningar som den opålitliga lyckan, där utgångs-
punkten visserligen är en händelse i berättelsen men där resonemanget också 
förs på ett mer allmänt plan. Kommentarerna är ofta emotionellt laddade 
med inledande exklamativa utrop, men kan även vara mer resonerande som i 
avsnitt Fh, där Alexanders intåg i Babylon jämförs med andra historiska 
händelser. I några fall är det fråga om apostroferingar i form av exempelvis 
frågor och uppmaningar gentemot specifika personer eller företeelser i berät-
telsen. Ett exempel är när författaren i Fq uppmanar solen att inte gå upp den 
dag Alexander ska lönnmördas. Innehållsligt är således de författarciterande 
avsnitten en heterogen samling. Det finns långa utläggningar om moraliska 
frågor samtidigt som även en enkel beskrivning som den i (54) kan vid-
hängas med en referatmarkör (i rad 52). 

(54) Alexandreis IV.40–41  Alexanders saga  57.10–12 
     

Tunc uero in 
gemitum et 
planctum 
conuersa 
uideres / 
Castra. 

Då kunde man 
verkligen se 
lägret förvänt i 
sorg och klagan.

49   

  50 Just när 
Thiriotes hade 
sagt nyheten 

þegar er 
Thiriothes hafðe 
sagt tiðenden. 

  51 förvändes kung 
Darius hela 
härläger i sorg 
och gråt, 

snuaz allar 
herbuðer Darij 
konungs ísorg oc 
grat. 

  52 säger mäster 
Galterus. 

segir meistari 
G(alterus). 

 (Fe:49–52) 

I detta fall är det knappast möjligt att anlägga de förklaringar till författar-
attributionen som tidigare forskning föreslagit – att de är en reaktion på ett 
subjektivt och retoriskt färgat innehåll som avviker stilistiskt från annan 
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sagaprosa. Det som i stället är iögonenfallande är det nivåskifte i berättar-
perspektiv som sker i och med verbformen andra person imperfekt, konjunk-
tiv i videres ’man kunde se’ i rad 49. I de föregående satserna rapporterar 
berättaren enbart vad som sker, men i rad 49 konstruerar han oväntat händ-
elseförloppet som möjligt att uppleva av personer som befinner sig utanför 
berättelsens värld och som snarare tillhör läsar- eller lyssnarvärlden. Med det 
språkliga valet av en opersonlig referens erbjuds åhörarna/läsarna att identi-
fiera sig som åsyftade, och det konstrueras språkligt en kommunikations-
situation med textens berättare och läsarna/åhörarna som deltagare, om än på 
ett sätt som är mer subtilt än ett direkt läsartilltal hade varit. Den i övrigt 
osynlige berättaren och den osynliga publiken blir plötsligt synliggjorda gen-
om språket. Konstruktioner som aktualiserar läsarna/åhörarna hör inte hem-
ma i den äldre, inhemska sagastilen, men var ett inslag i senare riddarasögur 
och fornaldarsögur.239 Min tolkning är att översättaren uppfattade detta som 
en anförd sats, på en annan nivå i berättandet än den övriga texten, och att 
han därför införde en referatmarkör för att markera vem som står för anför-
ingen. Ser man till de övriga avsnitten, visar det sig att i praktiskt taget alla 
aktualiseras och manifesteras en kommunikationssituation språkligt i käll-
texten, främst genom att författaren aktualiseras explicit på olika sätt. I en 
första kategori förekommer direkta tilltal till olika personer i berättelsen eller 
till läsaren själv genom frågor och påståenden (Fa, Fe, Fi, Fk, Fn, Fo, Fp, 
Fq). I (55) tilltalas perserkungen Darius trupper av Galterus inför ett slag. 

(55) Alexandreis II.381  Alexanders saga  31.32–32.2 
     

Quo ruitis, 
peritura 
manus? 

Vart störtar ni, 
ni fördömda 
hop? 

1 Vart störtar du, 
dödsdömda hop, 

Hvert rasar þu 
enn feíglige fiolðe 

  2 säger mäster 
Galterus, 

segir meistare 
Galterus 

  3 som har författat 
denna historia på 
vers, 

er versat hefir 
sogo þessa. 

  4 och vänder så 
sitt tal till 
serkerna: [...] 

oc snyr sva røðo 
sinni til þeira 
Serkianna [...] 

 (Fa:1–4) 

Översättaren behåller de språkliga markörer i rad 1 som konstruerar kommu-
nikationssituationen, även om subjektet ändras från plural till singular. I en 
annan grupp exempel (Fb, Fl, Fr) framträder Galterus genom retoriska utrop 
i form av vokativer eller olika retoriska exklamativer, som i (56). 

                          
239 Däremot aktualiseras berättaren även i de klassiska isländska sagorna genom olika text-
strukturerande metatextkommentarer, som i Nú er at segia frá ’Nu ska det berättas om’.  
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(56) Alexandreis II.533–544  Alexanders saga  37.3–4 
     

  17 Om denna 
händelse säger 
mäster Galterus 
så 

Vm þann atburð 
ręðir sva meistare 
Galterus. 

proch gloria 
fallax / Imperii 

Ack! [den 
världsliga] 
maktens 
bedrägliga ära! 

18 Ack! Bedräglig 
är denna 
världens 
hamingja. 

Ho ho. bleckilig 
er þessa heims 
hamingia 

 (Fb:17–18) 

Den patetiska interjektionen proch ’ack’ och exklamationen ger i exemplet 
tydligt uttryck för en talande författare. Slutligen kan det vara frågan om ren 
självrepresentation, där författaren omtalar sig själv med första persons pro-
nomen i singular eller plural eller med verb böjt efter denna person (Fc, Ff) 
som i (57). 

(57) Alexandreis III.57–58  Alexanders saga  62.32–63.2 
     

sed que 
prouenerit illi 
/ Talio pro 
meritis magis 

men vilket straff 
som tillkom 
honom för stora 
tjänster, 

36

  
arbitror esse 
silendum. 

tror jag bör 
förtigas. 

37 Men bättre tror 
jag [det] ändå 
[vara], 

En betr ętla ec 
sama. 

  38 säger mäster 
Galterus, 

segir meistare 
G(alterus). 

  39 att tiga över, at þegia yvir 
  40 så länge det går, meðan ma 
  41 vilket straff 

Parmenio fick 
för sina 
gärningar. 

hver giolld 
Parminio tok 
sinna tilverka. 

 (Fc:36–41) 

Även här behåller översättaren den språkliga konstruktionen med verb i 
första person singular i rad 37, vilket gör att kommunikationssituationen 
aktualiseras explicit. I alla dessa fall manifesteras alltså författaren språkligt i 
den latinska texten som talande, antingen genom indirekt anföring med för-
fattaren som den talande eller tänkande, eller genom direkt anföring utan ut-
satt anföringsverb. Och anföringsverb är just det som översättaren komplet-
terar med. 

I tre fall med referatmarkör i måltexten finns inte någon tydlig lexiko-
grammatisk markering av författaren som talande. Det gäller Fd, som återges 
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i exempel (22), där det berättas att Alexander väljer att inte förgripa sig på de 
tillfångatagna kvinnorna i Darius familj, utan att i stället skydda dem. Alex-
anders val förklaras också med att detta uppträdande innebär en större ära för 
honom. Det andra exemplet finns i Fh, vars inledning återges i (58) och som 
innehåller flera olika innehållsliga delar, men det inleds med ett påstående 
och ett resonemang om att Rom aldrig firade någon av sina befälhavare mer 
än Babylon firade Alexander, när gjorde sitt intåg där efter att ha besegrat 
Darius. 

(58) Alexandreis V.491–492  Alexanders saga  83.24–26 
     

  69 Så säger mäster 
Galterus 

Sva segir meistare 
G(alterus) 

  70 – tro sådant var 
och en 

true slico hverr af 

  71 som det tycks – er synez. 
Numquam 
tam celebri 
iactatrix Roma 
tryumpho / 
Victorem 
mirata suum 
tam diuite 
luxu / Excepit, 
[...] 

Aldrig tog det 
skrytsamma 
Rom förtjust 
emot sin segrare 
med en så 
vidlyftig triumf 
med så rikhaltig 
lyx, [...] 

72 att själva Roms 
folk aldrig har 
tagit emot sina 
härförare med 
lika stort pris 
efter de stora 
härtåg [...] 

at sialvr 
Rumaborgar lyðr 
have alldrege 
teket með 
iammikenn prís 
við sinum 
hofðengiom eptir 
þau storo hervirke 
[...] 

     (Fh:69–72) 

Det tredje exemplet finns i Fj, där det påstås att solen skulle ha saktat sin 
gång dagen innan Darius skulle dräpas av dem som sammansvurit sig mot 
honom. Det är svårt att se något samband mellan dessa tre fall, men eventu-
ellt speglar de införda referatmarkörerna en vilja att möta en befarad skepsis 
hos läsaren inför det sagda. Det finns andra exempel i måltexten där över-
sättaren har lagt till hänvisningar till olika källor för att styrka något som 
sägs (Würth 1996a:309). Det mest iögonenfallande exemplet finns i avsnitt 
Ba, som innehåller beskrivningen av Darius numerärt överväldigande här-
uppställning. Där far översättaren ut i anklagelser mot dem som misstror 
hans egna (och källtextens) uppgifter. En sådant uttryck för litterär subjek-
tivitet förekommer inte i islänningasagorna, men däremot i  fornaldarsögur 
(Meissner 1902:136, Hallberg 1982:6 f.) kolla om det passar). Möjligen är 
det alltså en omsorg om textens trovärdighet som får översättaren att infoga 
referatmarkörerna i dessa avsnitt. Starkast motiverat tycks det vara i fallet 
med att solen skulle ha saktat in sin bana en viss dag, vilket kunde ha ifråga-
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satts även om man accepterade under.240 Vad gäller beskrivningen av Alex-
anders triumftåg i Babylon (avsnitt Fg) är det tänkbart att påståendet att Rom 
inte skulle ha presterat ett så påkostat firande var något som översättaren inte 
kunde gå i god för själv. Jämförbara exempel kan också anföras från över-
sättningen av Pharsalia i Rómverja saga.241 

(59) Pharsalia III.168  Rómverja saga 106.22–23 
     

  a och Lucanus 
säger så 

ok segir Lucanus 
svá 

pauperiorque 
fuit tum 
primum 
Caesare Roma. 

och då var Rom 
för första 
gången fattigare 
än Caesar. 

b att då var det en 
gång så 

að þá eitt sinn var 
það, 

  c att Rom var 
fattigare än 
Julius. 

er Rómaborg var 
fátækri að fénu en 
Iulius. 

Just att händelsen är exceptionellt ovanlig (för första gången, aldrig förr) är 
ett gemensamt drag för ett antal exempel Meissner anför, och detta är ju just 
det som utmärker inledningen av Fg i Alexanders saga. Att trovärdigheten är 
en aktuell fråga i Fg understryks även av innehållsadditionen i raderna 70–71 
i (58). Detta talar för att införandet av referatmarkören är motiverat av att 
översättaren dels ville avhända sig ansvaret för utsagans giltighet, dels stärka 
dess trovärdighet genom att ange sagesmannen. 

Slutligen är fallet med Alexanders val i Fd (exempel (22), s. 101) – att 
inte förgripa sig på Darius kvinnliga familjemedlemmar – visserligen inte ett 
otroligt påstående, men författarhänvisningen är direkt knuten till den moral-
iska uttolkningen, dvs. att hans val av uppträdande bidrog till hans ära. Av-
sikten är möjligen att genom författarhänvisningen ge tolkningen en utökad 
auktoritet. 

Men det är också möjligt att referatmarkörerna i dessa tre fall har den 
funktion som tidigare forskning framfört, nämligen som ett sätt för över-
sättaren att distansera sig från det som sägs i källtexten. Översättaren skulle 
därmed dela mottagarnas skepsis inför uppgiften om att solen gick lång-
sammare en viss dag och att Babylon presterat världshistoriens största fir-
ande vid Alexanders intåg i staden. Inskottet true slico hverr af er synez ’– 
tro sådant var och en som det tycks –’ tyder också på att översättaren snarare 

                          
240 Alexandreis uppvisar på flera ställen ett naturvetenskapligt snarare än teologiskt orienterat 
perspektiv på världen. Jorden uppfattas exempelvis som ett klot i A2b och i A3c ges en astro-
nomisk förklaring till månförmörkelse. Båda dessa inslag översätts utan förändring av inne-
hållet eller någon distansering från översättarens sida (jfr Ashurst 2000a). 
241 Meissner (1910:172 f.) ger tre exempel på passager där en historisk utsaga med excep-
tionellt innehåll (”aldrig förr”, ”då för första gången” etc.) översätts med en vidhängd för-
fattarattribuering: Ph. II.186, RS 40.15; Ph. III.168, RS 63.9; Ph. III.287, Ph. 63.11.  
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vill förhålla sig skeptisk än att hävda källtextens uppgift som sann.242 Exem-
pel på att översättaren delade en sådan skepsis med mottagarna förekommer 
enligt Astås (1987:510 f.) även i Stjórn. Något mer oklart är det kanske i det 
sista fallet vad som bidrog till Alexanders ära. Man skulle dock kunna tänka 
sig att översättaren förhöll sig skeptisk till att Alexanders förkristna här 
skulle ha tillmätt honom större ära för det val han gjorde. Det är en synner-
ligen osäker tolkning, och detta ställe får kanske kvarstå som ett olöst pro-
blem, men i de övriga två fallen verkar den rimligaste tolkningen vara att 
referatmarkörerna är ett utslag av att översättaren ville distansera sig till käll-
texten. 

Resultatet av granskningen är att referatmarkörerna i första hand betingas 
av att Galterus explicit aktualiserar en kommunikationssituation med sig 
själv som talande på en annan nivå i framställningen än den rent rapport-
erande narrationen. Jag ser referatmarkörerna som uttryck för en villkorad 
princip som aktualiseras när översättaren ställs inför vissa språkliga kon-
struktioner i källtexten. Jag menar att detta är den primära förklaringen, och 
den innebär en precisering av de tidigare tolkningarna som framhållit mer 
ospecifika innehållsliga och stilistiska faktorer. Det framgår att den talande 
författaren torde ha varit ett problem för översättaren, och han hanterade 
dem som en anföring. Referatmarkörernas funktion tycks alltså inte vara 
densamma som i Stjórn, där Astås (1987:292–299) beskriver att referat-
markörer främst är källhänvisningar. Däremot tycks de ha fyllt samma funk-
tion i Rómverja saga, där Meissner har iakttagit att författaraktualisering 
genom första persons pronomen föranleder översättaren att införa referat-
markören. Rómverja saga innehåller dock flera olika delar, och det skulle 
krävas en närmare analys för att klargöra alla olika fall, vilket jag hoppas 
kunna återkomma till. Tecken tyder alltså på en delad uppfattning i Róm-
verja saga och Alexanders saga om hur språkligt manifesterade författare 
skulle återges i översättning. 

7.1.2 Översättningen av avsnitt som språkligt och  
innehållsligt motsvarar de författarciterande avsnitten 
För att pröva den språkligt grundade förklaringen till införandet av referat-
markörerna som föreslagits i 7.1.1 har jag sökt igenom källtexten efter av-
snitt som på olika sätt skulle kunna motsvara de författarciterande avsnitt-
en.243 Jag inventerar sådana avsnitt i källtexten med två olika slags kriterier,  
  
                          
242 En formulering av liknande karaktär finns i AS 48.24 –25: Iþesse borg hefir fyrst funniz oc 
kent veret stafrof áebrescu ef þvi ma trua er fornscalldin hava sagt. eða frettir hafa fra faret. ’ 
I denna stad har alfabetet på hebreiska först påfunnits och lärts om man ska tro det som de 
gamla skalderna har sagt eller nyheter har berättat om’. 
243 Würth (1996a:302) räknar upp fyra avsnitt i Alexandreis som hon likställer innehållsligt/ 
stilistiskt med de författarciterande avsnitten och som hon menar stryks i översättningen. 



 
 

 

 227

Tabell 24. Språkliga (a–d) och innehållsliga (e–i) kriterier som kan ha 
motiverat införandet av referatmarkör 

 Typ Kriterium Exempel 
Språkligt 
manifesterad 
talsituation 

Läsartilltal verb i andra person med läsaren som 
subjekt och/eller andra persons pronomen 
för läsaren* 

Fe, Fn 

i källtexten Tilltal riktat till 
karaktär/företeelse 

vokativer, verb i andra person med 
karaktär/företeelse som subjekt och/eller 
andra persons pronomen för 
karaktär/företeelse i berättelsen 

Fa, Fi, Fk, 
Fo, Fp, Fq 

 Retoriska utrop  exklamativer Fb, Fl, Fm 
, Fr 

 Självrepresente-
rande författare 

verb i första person singular plural 
och/eller första persons pronomen för 
författaren 

Fc, Ff, Fg 

 
 

   

Innehållsligt 
definierad 
metatext i 
källtexten 

Resonerande 
kommentar 

diskussion/utredning av företeelse, 
händelse eller ämne 

Fa, Fb, Ff, 
Fh, Fi, Fl, 
Fm, Fo, 
Fp, Fr 

 Evaluering värderande eller tolkande kommentar Fd, Ff, Fh, 
Fm, Fn 

 Jämförelse samtidsparallell, historisk parallell Fh, Fi, Fl 
 Förhands-

information 
hänvisning till kommande händelse i 
berättelsen 

Fc, Fg 

 Övernaturlig 
händelse** 

beskrivning av otroliga övernaturliga 
händelser 

Fj, Fq 

* Till denna grupp räknas också användning av andra person motsvarande generiskt man. 
** Övernaturlig händelse menar jag förekommer när det sker saker i den värld som berät-
telsens människor bebor som inte hör till den kända verkligheten eller att den bryter mot 
naturlagar, exempelvis att solen stannar, att människor kan flyga. Till denna grupp räknar jag 
inte den genreassocierade användningen av mytologiska motiv och gestalter, exempelvis för 
tidsangivelser, och inte heller den kristet färgade världsbeskrivningens helvete. 

 

 

                                                                                                                             
Stora delar av det första exemplet (II.148–159) menar jag faktiskt översätts, men innehållet i 
verserna II.153–154 (en kommentar till episoden) återges inte. Däremot återges verserna 
II.155–156 som endast finns i Engelbergensis 86 bland de hittills utgivna handskrifterna (se 
3.3.3.3). Vers II.157 ingår dock i min undersökning här. Det andra exemplet (V.298–306) är 
verkligen en retoriskt laddad kommentar, riktad till kung Darius, men det härstammar från det 
avsnitt där huvudhandskriften AM 519a har en lakun. Utelämningen kan alltså vara en del av 
den sekundära bearbetningen. Det ingår dock i undersökningen här. Det tredje exemplet 
(VI.56–62) är en reflekterande utredning av historiska paralleller till Alexanders beteende där 
författaren konstrueras som talande genom ett verb böjt i första person. Även detta exempel 
ingår i min undersökning. Det fjärde exemplet (IX:64–70) är också till största delen översatt 
med undantag för några verser som beskriver floden Ydaspes. Exemplet uppfyller inte kriter-
ierna för någon kategorierna i min undersökning. Jag lämnar det därför åt sidan. 
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dels språkliga som manifesterar författaren som talare och läsarna/åhörarna 
som tilltalade, dels innehållsliga som liknar de författarciterande avsnittens 
innehåll. I Tabell 24 redovisas de olika fallen inom respektive kategori. 

De olika typerna av författaraktualisering beläggs alltså med olika lexiko-
grammatiska markörer. De innehållsliga kategorierna är däremot generaliser-
ingar av innehållet i de författarciterande avsnitten. Gränserna mellan de 
olika typerna är inte skarpa, men avsikten är inte heller att undersöka fördel-
ningen mellan olika typer av innehåll, utan endast att ange ett prototypiskt 
definierat innehåll som kan motsvara innehållet i de författarciterande av-
snitten. (Det ska inte heller ses som en komplett samling av tänkbara typer 
av subjektivt textinnehåll.) 

Hela Alexandreis har genomsökts efter avsnitt som stämmer överens med 
de språkliga och de innehållsliga kriterierna.244 Utifrån den i 7.1.1 anförda 
tolkningen är hypoteserna för det första att, i den mån vi finner en språkligt 
manifesterad talande författare, kommer den inte att vara översatt (eftersom 
översättaren då skulle ha infogat en referatmarkör och med detta skapa ett 
författarattribuerat avsnitt). För det andra förväntas avsnitt som påminner 
innehållsligt eller stilistiskt om de författarciterande avsnitten översättas och 
inte utelämnas. De avsnitt i källtexten som svarat mot kriterierna har jäm-
förts med måltexten och klassificerats utifrån tre uppställda lösningar som 
översättaren kunde använda i sin återgivning. Han kunde (1) utelämna det 
aktuella avsnittet i måltexten, (2) återge det omskrivet så att den språkliga 
manifesteringen av en talsituation försvinner eller så att den specifika inne-
hållstypen eller retoriska karaktären tonas ned, eller (3) återge dem oför-
ändrat som de står i källtexten. I Tabell 25 redovisas resultatet av under-
sökningen. 

Även om de påträffade avsnitten är få, beskriver de ändå ett visst mönster. 
De språkligt definierade fallen återges antingen omskrivna eller inte alls, 
med undantag för läsartilltal som i en tredjedel av fallen återges. Det rör sig i 
samtliga fall om den kategori av vaga läsartilltal som i källtexten realiseras 
av ett verb i 2 person med opersonlig betydelse (jfr exemplet i (54), s. 221). 
Slutsatsen man kan dra är att översättaren alltså är konsekvent i att inte 
återge en språkligt manifesterad kommunikationssituation med författaren 
som talande om han inte markerade det med referatmarkör. Antingen infogar 
han en referatmarkör, utelämnar avsnittet eller skriver om texten så att 
karaktären av anföring försvinner. Undantaget är fallet med verb i 2 person 
med opersonlig referens, där det tycks ha funnits en ambivalens hos över-
sättaren om det kunde återges som det står, om det skulle utelämnas eller 
  

                          
244 För denna inventering har översättningen i Jolly (1968) använts. Det kan medföra att vissa 
språkligt realiserade fall har missats, men Jollys översättning är en källtextnära prosaöversätt-
ning, och de kategorier jag undersöker bör vara synliga även i engelsk översättning om texten 
inte är felöversatt.  
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Tabell 25. Fall av språkligt och innehållsligt definierade motsvarigheter 
till de författarciterande avsnitten och deras återgivning i måltexten 

Kategori Fall Totalt 
antal 

Lösningar 

   Återges ej 
i måltext 

Återges 
omskrivna 
i måltext 

Återges 
oförändrade 
i måltext 

Läsartilltal1  9  3  3  3 
Tilltal riktat till 
karaktär/företeelse2 

 4  4  0  0 

Retoriska utrop3  6  1  5  0 

Språkligt 
manifesterad 
talsituation 

Författaktualisering4  5  3  2  0 
      

Resonerande 
kommentar5 

 2  0  0  2 

Evaluering6  3  0  1  2 
Jämförelse7  2  1  0  1 

Innehållsligt 
definierad 
metatext 

Förhandsinformation8  3  0  0  3 
 Övernaturlig händelse  0  0  0  0 

MT = måltexten 
1 A I.198, AS 3.21; A II.157, AS 24.2–3; A II.500, AS 36.7; A IV.111, AS 60.1–3; A VI.194, 
AS 90.34; A VI.196, AS 91.5–6; A IX.477, AS 142.14; A X.245, AS 150.12–15; A X.248, 
AS 150.12–15. 
2 A II.317, AS 29.19; A II.429, AS 33.30; A III.117, AS 41.19; A V. 299–306, AS 79.1. 
3 A I.63, AS 3.21–24; A I.365, AS 14.3; A III.190, AS 43.29–30; A V.286, AS 78.28–29; A 
VII.74–75, AS 103.10-11; A X.119, AS 147.14–16. 
4 A I.266, AS 8.21; A VI.56, AS 86.6; A VI.508, AS 99.29; A VI.511, AS 99.30–31; A 
X.243, AS 150.12–13. 
5 A II.418–419, AS 33.17–18; A III.113, AS 41.13. 
6 A II.110, AS 22.5–7; A III.214, AS 44.22; A III.236, AS 45.17.  
7 A III.422–427, AS 52.7–15; A VIII.168–171, AS 121.12.  
8 A III.242–257, AS 45.22–46.4; A III.352–358, AS 49.20–27; A I.539, AS 17.27–28. 

vidhängas med en referatmarkör, och det kan ha sin orsak i att den operson-
liga referensen inte helt uppenbart åsyftar läsarna/åhörarna (i avsnitt Fe). 

De innehållsligt definierade avsnitten återges däremot som regel, och 
återges som regel också utan att det metatextuella innehåll skrivs om. Antal-
et exempel är verkligen för litet för att man ska kunna tala om ett säkert 
resultat, men likväl finns det en rätt tydlig tendens i det insamlade materialet. 

Den i 7.1.1 framförda tolkningen styrks alltså av denna undersökning, 
nämligen att det är språkliga faktorer i källtexten – när författaren mani-
festeras som talande – som föranleder översättaren att infoga referat-
markörer, och inte att avsnittens retoriska stil eller innehåll avviker från de 
inhemska genrerna. 
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7.2 Analys av föreställningar om översättarens roll  
i metatext 
I detta avsnitt ska jag diskutera vilka föreställningar om mottagarnas för-
väntningar som finns förutsatta i översättarens metatext. Exemplen på meta-
text i Alexanders saga är inte få, men de flesta hör till kategorin referat-
markörer vid författarciterande avsnitt. Jag ska först utvärdera i vilken mån 
referatmarkörerna kan användas för detta ändamål. I Tabell 26 redovisas 
samtliga referatmarkörer. 

De referatmarkörer som förekommer i kapitlen 2–4 (avsnitt Fa–Ff) har en 
betydligt mer kortfattad karaktär än de som kommer senare. Till viss del kan 
det bero på att de författarciterande avsnitt som har den kortaste formen 
referatmarkör (Fc–Fg, Fk) också i de flesta fall är särskilt korta avsnitt med 
bara ett fåtal satser. Senare i översättningen har översättaren tagit tillfälle att 
förhålla sig till källtexten betydligt mer mångordigt. 

Som jag argumenterat för tidigare i detta analyskapitel är de flesta av refe-
ratmarkörerna relaterade till en sats där författaren själv framträder som 
talare. De är alltså i första hand anföringsmarkörer. Motivet till att införa 
dem torde ha varit att översättaren befarade att läsarna annars skulle ha 
ifrågasatt vem som aktualiserades som talande. Det skulle därmed ha varit 
ett normbrott att författaren aktualiserades explicit, vilket översättaren han-
terade genom att införa anföringsmarkören. Referatmarkörerna ger alltså i 
första hand indikationer på vad översättaren förväntade sig om mottagarnas 
uppfattningar om textnormer i allmänhet. Däremot är det svårt att utläsa 
något om åsikter om översättning från denna metatext. 

I tre fall i 7.1.1 tolkar jag referatmarkörerna som att översättaren soli-
dariserade sig med en väntad skepsis hos läsarna/åhörarna. Genom detta 
undvek översättaren att själv behöva svara för sanningshalten i källtextens 
uppgifter. Detta tyder på att översättaren väntade sig att osannolika inslag 
kunde ifrågasättas av mottagarna. Eftersom det finns exempel på detta även 
inom fornaldarsögur (Hallberg 1982:6–11) var det förmodligen något som 
kunde förväntas gälla oavsett om det rörde sig om en översättning eller en 
originaltext. Inte heller dessa fall säger därmed något om vad översättaren 
förväntade sig att mottagarna ansåg om översättning. 

Det finns däremot några andra metatextuella avsnitt där jag menar att det 
går att uttolka implicita antaganden om åhörarnas förväntningar på över-
sättaren. Det första exemplet kommer från det avsnitt som avslutar beskriv-
ningen av Darius här, som har kommenterats tidigare (6.3.2.2), där över-
sättaren ger sig in i en argumentation för textens trovärdighet. Avsnittet åter-
ges i sin helhet i (60). 

(60) Slict er sagt fra liðscipan oc liðsfiolða Darí konungs. En hverr er þetta kallar 
lygelega sagt. eða telr slict með ykiom. þa lese fyr en føle librum Machabeorum. 
þa boc er enn helge Ieronimus prestr hefir ført af ebrescu ilatino oc ventir mek 
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at hann mone finna þar sagt at Antiochus Serkia konungr hafðe með ser til 
Iorsalalanz .c. þusunda fotgongo liðs. oc .xx. þusunder riddera þa er hann etlaðiz 
at sigra Iudam Machabeum er þa var með brøðrom sinom haufðinge yfir 
Gyðenga folke. (Alexanders saga 23.9–18) 

[Så är det sagt om kung Darius häruppställning och truppstyrkor. Men var och 
en som kallar detta lögnaktigt sagt eller påstår det vara överdrivet [sagt], han 
må läsa Liber Machabeorum innan han hånar – den bok som den helige 
Hieronymus präst har överfört från hebreiska till latin – och jag förväntar mig 
att han ska finna berättat där att Antiochus, serkernas kung, hade hundra tusen 
i fotfolkstrupper med sig till Jersusalems land och tjugo tusen riddare när han 
tänkte besegra Judas Machabeus som då var ledare för judarnas folk till-
sammans med sina bröder.] 

Här solidariserar sig inte översättaren med läsarna/åhörarna i en skepsis till 
det källtexten påstår, utan konfronterar i stället den som betvivlar det sagda 
genom att lyfta fram en härbeskrivning i en annan auktoritativ text, där hären 
har en motsvarande storlek. Det är inte ett ovanligt inslag i medeltidens litte-
ratur att man hänvisar till källor för att styrka trovärdigheten i det sagda 
(Astås 1987:582, not 375). Men det intressanta i detta exempel är att över-
sättaren låter bli att åberopa källtexten Alexandreis. Med argumentationen 
visar han att han själv verkligen tror på uppgiften i källtexten, men han oroar 
sig uppenbarligen inte för att han själv som förmedlare av källtexten skulle 
kunna komma att ifrågasättas, utan att det är sannolikheten i källtextens upp-
gift som läsarna/åhörarna kan komma att betvivla. Han tar här för givet att 
läsarna förutsatte att hans egen återgivning är trogen källtexten.245 Formuler-
ingen i detta exempel har en parallell i Stjórn, vilket har kommenterats av 
Helgason (1966:XXVII, not 5) och Astås (1987:510 f. med noten 375). Det 
parallella exemplet återges i (61). 

(61) Nu sa sem <hann uill þetta/þetta uill> lygiligt kalla. þa lesi han fyrri historiam 
scholasticam. en hann segi þetta þann logit hafa eðr diktat sem snarat hefir 
(Stjórn 40.30–32) 

[Den som nu vill kalla detta lögnaktigt, må han då läsa Historia Scholastica 
innan han påstår att den har ljugit eller diktat som har vänt [ↄ: översatt].] 

Skillnaden mellan exemplet från Stjórn och exemplet från Alexanders saga 
är att i Stjórn hänvisar översättaren läsarna till källtexten för att kontrollera 
att han har översatt rätt. Han antyder därmed att han förväntar sig att mot-
tagarna kan betvivla hans roll som förmedlare, och att de skulle kunna miss- 
 
                          
245 I 6.3.2.2 diskuteras även ett annat tillägg som kan tolkas i samma riktning, där Cyrus anges 
ha besegrats av en kvinnlig härförare, vilket åtföljs av ett er hvervetna er getið á bokom ’som 
är berättat överallt i böcker’ (Bb:128, AS 36.33–37.1). Om tolkningen är riktig att det rör sig 
om ett försök att möta en befarad skepsis hos läsaren, följer detta exempel samma logik som 
fallet med härbeskrivningen. 
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Tabell 26. Referatmarkörer i författarciterande avsnitt246 

Avsnitt   
Fa segir meistare Galterus er versat 

hefir sogo þessa. oc snyr sva røðo 
sinni til þeira Serkianna[.] 

säger mäster Galterus som har författat 
denna historia på vers och vänder sitt tal 
till serkerna: 

Fb Vm þann atburð ręðir sva meistare 
Galterus. [...] segir hann 
meistarenn 

Om denna händelse talar mäster Galterus 
så: [...] säger han, mästaren, 

Fc–
Fg, 
Fk 

segir [hann] meistari [meistarinn] 
Galterus 

säger [han] mäster [mästaren] Galterus247 

Fh Sva segir meistare G(alterus) true 
slico hverr af er synez [...] segir 
hann [...] segir hann 

Så säger mäster Galterus – tro sådant var 
och en som det tycks – [...] säger han [...] 
säger han 

Fi oc nu męlir meistare G(alterus) 
þessum orðum til borgarennar 
isinne boc. [...] segir hann enn til 
borgarennar. [...] Nv snyr mæistare 
sino male meír til konungs sialfs 
oc segir sva. 

och nu talar mäster Galterus med dessa 
ord till stadsborna i sin bok. [...] säger han 
igen till stadsborna, [...] Nu vänder sig 
mästaren i sitt tal mer till kungen själv och 
säger så 

Fj Sva segir M(eistare) Galterus Så säger mäster Galterus 
Fl Vm þesse tiðende talar M(eistare) 

G(alterus) íbóc sinne. [...] segir 
hann [...] Af þessom orðum ma vel 
scilia hvern tima mestare 
G(alterus) hevir vppi veret. [...] Til 
þeira lycða leiðir meistare 
G(alterus) þetta er hann talar eptir 
dauða Darij. [...] s(egir) hann 

Om dessa nyheter talar mäster Galterus i 
sin bok. [...] säger han, [...] Av dessa ord 
kan man väl förstå under vilken tid mäster 
Galterus har levat. [...] Till deras slut säger 
mäster Galterus detta som han säger efter 
Darius död [...] säger han, 

Fm Vm þenna atbvrð reðir meistare 
G(alterus) aþessa lund. [...] s(egir) 
hann 

Om denna händelse talar mäster Galterus 
på detta sätt: [...] säger han, 

Fn segir M(eistare) G(alterus) er versat 
hefir soguna. 

säger mäster Galterus, som har skrivit 
denna berättelse på vers, 

Fo Nv er þar komet er m(eistare) 
Galterus er versat hevir sogo þessa 
vill enn nockot ręða vm tiltekior 

Nu är det kommet dit där mäster Galterus, 
som har skrivit denna berättelse på vers, 
vill tala lite ytterligare om Alexanders 

                          
246 Fa (AS 31.32–32.2), Fb (AS 37.3–4, 37.10–11), Fc (39.11–12), Fd (AS 56.17), Fe (AS 
57.12), Ff (AS 66.11), Fg (AS 77.1), Fh (AS 83.24–25, 83.28, 84.4), Fi (AS 84.9–10, 84.22, 
84.28–29), Fj (AS 101.4), Fk (AS 103.20–21), Fl (AS 109.31, 109.32, 110.22–23, 111.5–7, 
111.10), Fm (AS 124.29–30, 125.8), Fn (AS 139.31–32), Fo (AS 149.10–12, 149.20–21), Fp 
(AS 152.7, 152.10), Fq (AS 152.25–26), Fr (AS 154.13–14, 155.2–5). 
247 De olika referatmarkörerna som jag samlat på denna rad varierar mellan säger mästare 
Galterus, säger han mästaren eller bara säger han. 
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Alexandri oc segir sva. [...] Nv tekr 
hann at ásaka hamingiona. avitar 
hann oc iamvel guðen sialf. oc 
m(ęlir) sva. 

gärningar och säger så: [...] Nu börjar han 
anklaga hamingjan. Han far med ovett 
även mot själva gudarna och säger så: 

Fp segir M(estare) Galterus [...] segir 
hann. 

säger mäster Galterus [...] säger han, 

Fq segir M(eistare) Galterus til 
solarennar. 

säger mäster Galterus till solen. 

Fr Eptir dauða konungs melir sva 
m(eistare) G(alterus) ísinne boc. 
[...] segir mestare Galterus við 
orðen þess[e tiðende]. lycr hann 
þar at segia fra Alexandro magno. 
oc sva sa er snuet hefir ísina 
tungu. 

Efter kungens död säger så mäster 
Galterus i sin bok: [...] säger mäster 
Galterus, när dessa händeler skett. Han 
slutar där att berätta om Alexander den 
store, och så även den som har översatt till 
sitt tungomål. 

tänka honom för att han i sin översättarroll agerade självständigt i förhåll-
ande till källtexten.  

I två andra fall i Alexanders saga, som också innehåller implicita antag-
anden om mottagarnas föreställning om översättning, handlar det om oklar-
heter i källtexten, vilket utgör en särskild problematik för översättaren. 
Oklarheter riskerar att drabba förtroendet för den översättare som intagit 
rollen som förmedlare, eftersom hans egen måltext kan utsättas för kritik om 
han återger källtexten troget där den är oklar. 

Om översättaren inte enbart ska återge brister troget, kan han antingen 
förbättra texten utan att kommentera det eller återge den troget och kom-
mentera oklarheterna i metatext.248 Att översättaren i Alexanders saga kunde 
förbättra källtexten har vi sett många exempel på tidigare i 6.3.2.4. Det 
verkar rent av ha varit en integrerad del av översättarens metod att fylla i, 
komplettera och ibland också göra en viss följd mer logisk – dock praktiskt 
taget alltid i samsyn med källtexten. När översättaren gjorde så, intog han en 
mellanposition mellan att förmedla vad källtexten säger och att agera som en 
självständig textproducent, dock alltid i samsyn med källtexten.  

Men i två fall kommenterar alltså översättaren oklarheter i källtexten. Det 
första exemplet kommer från inledningen av kapitel 9, där det beskrivs att 
Alexander låter avrätta några av sina män. Översättaren återger källtexten, 
men tillfogar kommentaren: en eigi kveðr hann skyrt á með hverium 
atburðvm þat varð ’men inte säger han [Galterus] tydligt genom vilka 
händelser det skedde’.249 Det andra exemplet kommer lite längre in i kapitel 

                          
248 De förbättrande operationer – förtydliganden, utelämning av upprepning etc. – som över-
sättare ofta gör, och som har tagits upp inom diskussionen om översättningsuniversalier, kan 
ses som ett utslag för en oro hos översättaren att hans återgivning ska anklagas för brister (jfr 
citatet av Townsend i 1.5.1). 
249 Nf:429–430, AS 129.33–34. 
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9, där översättaren har gjort en inferens om ett händelseförlopp i en strid och 
fyller i ett narrativt steg.250 Det handlar om att Alexanders här har varit 
hindrad på ena sidan av en flod, eftersom fienden beskjuter dem när de för-
söker gå över. Men genom att i hemlighet gå över floden uppströms med en 
del av styrkan lyckas Alexander ändå attackera motståndaren. Översättaren 
lade då till att han tycker att det troligaste är att resten av Alexanders här då 
kunde gå över floden och ansluta sig när fienden var överrumplad från ett 
oväntat håll. Denna inferens kommenteras vidare med: Þat ma raða at 
likendum þott M[eistari] Galterus gete þess eigi íboc sinne ’Det kan man 
tycka är rimligt, även om Galterus inte nämner det i sin bok’.251 

I båda dessa avsnitt är källtexten verkligen oklar. Det framgår aldrig vad 
som leder fram till avrättningen i det första fallet, och i det andra fallet får 
man aldrig veta vad som hände med den del av styrkan som var kvar på mot-
satt strand. I många andra fall där det finns liknande oklarheter gjorde över-
sättaren tolkningar. Exempelvis diskuterar jag i 6.3.2.5 en passage där käll-
texten ger en svårtolkad förklaring till att den indiska arméns bågskyttar inte 
kunde attackera under ett slag, medan översättaren ersatte denna förklaring 
med en annan och delvis helt ny förklaring i måltexten. Skillnaden är möj-
ligen att ledtrådarna till vad som hänt i de båda exemplen här helt saknas, 
medan översättaren i fallet med bågskyttarna har utgått från den information 
som är given för att konstruera en begriplig förklaring. Ibland har förmod-
ligen marginalanteckningar hjälpt översättaren att lösa svårbegripliga avsnitt, 
men vad gäller de båda exemplen i kapitel 9 är det inte säkert att över-
sättarens källtexthandskrift erbjöd någon sådan hjälp. I de handskrifter vars 
marginalanteckningar är utgivna tunnar kommentarerna ut i de sista kapitlen. 
I det första fallet, avrättningen, kommenteras stället olika utförligt i de sam-
lingar av marginalia som är utgivna i Colker (1978:294, 338, 468, 509 f.), 
men handskriften Engelbergensis 86, som är den källtexthandskrift som visat 
sig vara närmast översättningen av de hittills utgivna (jfr 3.3.4), har inte någ-
on kommentar alls till denna händelse. I det andra fallet, den kvarlämnade 
delen av armén, kommenteras detta inte i någon av handskrifterna. Det verk-
ar alltså som att översättaren ställts inför problem i källtexten som han inte 
med källtexten eller dess marginalanteckningar kan hitta en lösningen på. I 
det ena fallet kommenterar han bara att stället är oklart, i det andra fallet 
föreslår han en lösning som skulle kunna vara sann, men som samtidigt inte 
kan härledas ur något i källtexten. Men det faktum att översättaren deklarerar 
att det finns en oklarhet han inte är säker på, innebär att han förutsatte att 
läsarna förväntade sig att han annars skulle agera som en förmedlare och inte 
som en självständig textproducent – annars skulle han lika gärna ha kunnat 
skriva om texten i stället för att beklaga dess brister. 

                          
250 AS 136.14–18. Exemplet kommer inte från något avsnitt som ingår i mina undersökta av-
snitt. 
251 AS 136.14–15. 
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Den slutsats jag drar av granskningen av metatextuella avsnitt i Alex-
anders saga är att referatmarkörerna knappast säger så mycket om vad 
översättaren förutsatte att mottagarna av texten förväntade sig av honom som 
översättare, men att utsagorna i tre andra metatextuella avsnitt förutsätter att 
mottagarna såg på översättaren som en förmedlare av källtexten och inte som 
en självständig textproducent. 

7.3 Resultatdiskussion 
Referatmarkörerna har här tolkats som en lösning som används när käll-
textens författare konstruerar sig själv språkligt som talare i källtexten. Det 
är en precisering och delvis en omvärdering av uppfattningen i tidigare 
forskning, som framhållit innehållsliga och stilistiska förklaringar till referat-
markörerna. Här tolkas de alltså i första hand som anföringsmarkörer. Där-
med skiljer de sig från hur de används i Stjórn, där det snarare handlar om 
källhänvisningar, men de ansluter däremot till bruket i Rómverja saga. Refe-
ratmarkörer i Rómverja saga skulle däremot behöva utredas i detalj. Würth 
(1998:254) har föreslagit att Rómverja saga har stått modell för översätt-
ningen i de övriga antiksagorna, och möjligen bekräftar likheten i bruket av 
referatmarkörer i Rómverja saga och Alexanders saga detta. Åtminstone del-
ade översättarna av respektive texter värderingar om hur vissa fenomen i 
källtexten skulle översättas. 

Införandet av referatmarkörer tycks ha blivit en förebild även för sekun-
där bearbetning, att döma av exemplet Trójumanna saga där referatmarkörer 
förekommer i B-versionen, som anses vara mer bearbetad den mer källtext-
nära A-versionen (jfr not 237). Men referatmarkörerna i B-versionen mot-
svaras inte av de språkliga lösningar i källtexten som är gemensamma för de 
ställen där översättarna av Rómverja saga och Alexanders saga inför refe-
ratmarkörer, dvs. där källtextförfattaren aktualiseras som talande. En tolk-
ning skulle därmed kunna vara att inga referatmarkörer infördes vid översätt-
ningen av De excidio Troiae (källtexten till Trójumanna saga) helt enkelt 
eftersom texten inte innehåller någon talande författare.252 Vid omarbetning-
en av Trójumanna saga till B-versionen skulle dock, enligt min tolkning, 
bearbetaren ha tagit intryck av författarreferenserna i Rómverja saga, Alex-
anders saga och kanske andra texter med samma inslag, men inte genom-
skådat det verkliga skälet till att översättarna hade infört dessa.253 De referat-
markörer som då infördes vid bearbetningen var därför motiverade av helt 

                          
252 Ett undantag finns i slutet där källtexten omtalar källtextens författare och översättaren 
hänvisar till honom som sögumeistarinn. Detta finns även i den mer källtextnära A-versionen. 
253 Att det är svårt att genomskåda motivet bakom dem illustreras av att endast en nära 
granskning av källtext och måltext vid alla förekommande fall som i 7.1.1 har kunnat visa på 
deras gemensamma nämnare, nämligen att de är en lösning när källtexten aktualiserar och 
manifesterar författaren. 
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andra skäl och inom ett helt annat slags textskapande process. Tolkningen 
kan inte bli mer än ett förslag, men den stöds möjligen av att Louis-Jensen 
(1981:XLVII–L) menar att B-versionen innehåller andra tecken på språkliga 
samband med Alexanders saga. 

Referatmarkörerna kunde inte användas för att uttolka hur översättaren 
föreställde sig mottagarnas uppfattning av hans roll. Men i tre andra meta-
textuella kommentarer tycks översättaren ha förutsatt att mottagarna för-
väntade sig att han skulle agera som en förmedlare av källtexten snarare än 
som en självständig textskapare. Exemplen är få, men värdet av en kvalitativ 
analys av detta slag beror inte nödvändigtvis på mängden observationer utan 
på utsagornas trovärdighet som uppgiftslämnare om en viss föreställning. 

Man kan invända att analysens slutsatser är något långtgående och att den 
möjligen ringar in antaganden som skulle vara främmande för översättaren 
om han skulle konfronteras med dem. Jag menar ändå att det är rimligt att 
anta att översättaren hade en uppfattning om vad mottagarna ansåg och 
förväntade sig av honom samt att detta utgjorde en utgångspunkt för vilka 
metatextuella kommentarer han ansåg värda att göra. Att föreställningarna 
om översättaren som förmedlare också kunnat iakttas som implicita antag-
anden stärker, menar jag, tolkningen, eftersom de implita antagandena kan 
spegla föreställningar som tas för givna och inte är uttryck för ett retoriskt 
syfte. Att de dessutom förekommer på motiverade, men knappast framskjut-
na platser i verket, stärker också intrycket av att de är resultatet av autentiska 
föreställningar om översätting och att de inte är uttryck för en överlagd, 
manipulativ strategi. Jag menar snarare att det är troligt att de analyserade 
exemplen faktiskt speglar en uppfattning hos översättaren att mottagarna för-
väntade sig att hans uppgift var att förmedla källtexten. 

Om översättarens uppfattning om mottagarna stämde överens med vad 
mottagarna faktiskt ansåg, blir det intressant att diskutera vilka översätt-
ningens mottagare var. Jag ska återkomma till denna fråga i slutdiskussionen 
i kapitel 8. Huvudresultatet av denna analys är dock att översättaren tycks ha 
förutsatt att mottagarna förväntade sig att översättarens roll var att förmedla 
källtexten till dem snarare än att agera som en självständig textskapare.  
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8 Slutdiskussion med sammanfattning 

I översättningens historia har normer och föreställningar om vad översätt-
ning är och hur den ska utföras skiftat. Inte heller är någon ensam norm 
allenarådande för all översättning inom en kultur. Översättning karaktäri-
seras av ”its very variability: difference across cultures, variation within a 
culture and change over time” (Toury 1995:31). Den översättning som av-
handlingen har lyft fram förefaller dessutom vid en första anblick präglas av 
en varierande återgivning under textens gång. Analyserna har dock visat att 
det finns systematiska mönster bakom variationen i denna text, och vid jäm-
förelser med andra fornvästnordiska översättningar framträder vissa gemen-
samma drag i återgivningen. Trots variationen framträder således en textska-
ande praktik i form av ett visst tillvägagångssätt vid översättning och vissa 
föreställningar knutna till detta, och denna praktik tycks ha haft en viss 
spridning i den fornvästnordiska skriftkulturen. 

Textskapande praktiker under medeltiden, som exempelvis översättning, 
kan vi nästan enbart få kunskap om genom att studera texterna själva. För 
nästan alla fornvästnordiska översättningar är kontexten okänd, och texter 
om översättning existerar nästan inte, bortsett från metatextuella inslag i 
översättningarna. En undersökning av medeltida översättning som textskap-
ande praktik får därför en karaktär av arkeologi. Genom ett systematiskt 
kartläggningsarbete kan olika strukturer friläggas, och utifrån jämförelser 
med iakttagelser av mönster i andra texter kan slutsatser dras eller hypoteser 
ställas upp om den verksamhet och det samhälle som texterna är lämningar 
från.254 I det följande ska jag knyta samman resultaten från analyserna och 
teckna en bild av den översättningspraktik som tycks ha skapat Alexanders 
saga, och som förefaller ha varit gemensam för fler texter. 

8.1 Sammanfattning och jämförelse av analysresultat 
Avhandlingens syfte att utforska fri översättning som textskapande praktik 
så som den framträder i Alexanders saga. Med fri översättning åsyftas en 
översättning som återger källtexten utan krav på att spegla källtextens språk-
liga strukturer fullständigt och noggrant, och en praktik förstås här som en 
socialt avgränsad verksamhet som är förknippad med olika föreställningar. 
Detta syfte motiverar ett intresse för dels verksamheten som producerade 
                          
254 Toury (1995:65) betonar att även för moderna perioder är översättningarna själva ett pri-
märmaterial för undersökningar av översättningsnormer i ett samhälle, medan texter om över-
sättning är betydligt mer problematiska källmaterial. 
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översättningen dels vilka föreställningar om översättning som präglade 
denna verksamhet (1.1). För att undersöka detta utvecklas för det första ett 
antal teoretiskt grundade begrepp (1.5) och för det andra en systematisk, 
lingvistiskt baserad analysmetod som beskriver den betydelsemässiga när-
heten respektive avvikelsen mellan satserna i källtexten och måltexten (kap. 
2). De teoretiska begreppen är verktyg för att tolka de mönster i återgiv-
ningen som framträder när materialet har analyserats med den systematiska 
analysmetoden. Två av begreppen – översättingsprincip och översättnings-
metod – är tätt knutna till hur återgivningen framträder i denna analys och 
avser att fånga systematiska egenskaper hos återgivningen. Med en princip 
förstås en handlingsregel, som kommer till uttryck i konsekventa val i över-
sättningen. Med översättningsmetod förstås en konsekvent efterlevd samling 
principer, dvs. ett visst sätt att översätta, och det förväntas komma till uttryck 
i en regelbundenhet i återgivningen. Avsikten är inte att i detalj kartlägga 
översättningsmetoden och principerna som styrt återgivningen, utan snarare 
att klargöra om återgivningen är resultatet av en konsekvent efterlevd metod 
eller om den präglas av en brist på konsekventa uppfattningar om hur över-
sättning skulle utföras. Det tredje teoretiska begreppet är översättarrollen, 
vilket är avhandlingens centrala begrepp. Med utgångspunkt i Copelands 
analys (1991) av Hieronymus översättningsteoretiska ställningstaganden 
formuleras två olika tänkbara roller hos den översättare som översätter fritt. 
Antingen agerar han som en självständig textskapare som ser källtexten som 
ett stoff för ett eget textskapande, eller så agerar han som en förmedlare med 
intresset att bringa källtexten till mottagarna av måltexten, även om han i 
denna roll inte är källtexten trogen ord för ord. För Hieronymus är det, enligt 
Copeland, i det omarkerade fallet rent av en förutsättning att återge betyd-
else-för-betydelse för att kunna förmedla källtexten. Begreppet översättar-
rollen och de båda föreslagna rollerna riktar alltså in sig på syften och strate-
gier i fri översättning snarare än hur källtext och måltext motsvarar varandra 
i språkliga och textuella termer. För att tolka översättarrollen metodiskt an-
vänder jag mig av Nords begrepp lojalitet (1997) och samsyn, och de förstås 
som att översättaren agerar i källtextförfattarens intresse och inte mot detta 
intresse och i konkurrens med källtexten. Lojalitet och samsyn är därför ut-
tryck för översättaren som förmedlare och brist på lojalitet och samsyn som 
ett uttryck för översättaren som självständig textskapare. 

Den systematiska, lingvistiskt baserade analysmetod som utvecklas har 
syftet att beskriva relationen mellan källtexten och måltexten i termer av när-
het eller oberoende. Satser med finita verb väljs ut som analysenhet och en 
typologi utvecklas för att beskriva hur satserna i källtexten motsvaras av 
satser i måltexten. Metodiskt utgår jag från den systemisk-funktionella gram-
matiken, vilken hjälper till att avgränsa det som ska jämföras. Den metod 
som utvecklas har inte syftet att kartlägga all betydelseförändring som sker 
vid översättning utan endast att bidra till att besvara avhandlingens fråge-
ställningar genom att visa på mönster i återgivningen och genom att urskilja 
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olika delar av texten för vidare analys (om frågeställningarna, se nästa 
stycke). Utifrån Halliday (2001) tar jag fasta på den experientiella metafunk-
tionens semantiska skikt, vilken beskrivs som fundamental för att vi ska 
kunna tala om översättning. Enligt denna syn kan man ifrågasätta om det rör 
sig om översättning när måltexten inte återger källtextens experientiella 
semantik, medan övriga metafunktioner inte avgör denna fråga på samma 
sätt. För att avgöra hur två satser stämmer överens utvecklar jag begreppet 
synoptisk ekvivalens (2.4), vilket innebär att källtext och måltext betraktas 
som två parallella rapporter av ett gemensamt historiskt avgränsat skeende i 
kontexten och deras samstämmighet eller motsägelsefullhet utvärderas. För 
att beskriva relationen mellan källtextens och måltextens satser konstrueras 
en typologi över olika slags betydelsemässiga relationer – relationstyper 
(2.5). Överensstämmande återgivning föreligger när de centrala semantiska 
enheterna överensstämmer i källtext och måltext. Vid omtolkande återgiv-
ning har översättaren omtolkat källtextens semantiska element i delvis nya 
element samtidigt som källtextens och måltextens satser inte är motsägande 
och skulle kunna vara två parallella realisationer av en samma experientiella 
kontext. Obunden återgivning kan beskrivas som en återgivning av innehåll i 
källtexten men utan att översättaren regleras av den semantiska konfigura-
tionen av element i figurer. Vid innehållsjusterad återgivning manipulerar 
översättaren någon del av en sats med konsekvensen att måltextsatsen mot-
säger den källtextsats som den motsvarar. Innehållsutelämning innebär att 
översättaren har avstått från att återge en viss sats i källtexten. Innehålls-
addition innebär att översättaren har lagt till en sats som inte har någon mot-
svarighet i källtexten. Med hjälp av dessa kategorier jämförs och klassifi-
ceras samtliga satser i utvalda undersökningsavsnitt i Alexanders saga och 
detta bildar ett underlag för en kvantitativ analys av hur mycket av varje en-
skilt avsnitt som återges med respektive avsnittstyp. Klassificeringen tjänar 
därtill syftet att urskilja olika material som analyseras med mer kvalitativt 
inriktade metoder. 

Avhandlingens syfte motsvaras av fyra frågeställningar som formuleras 
utifrån den teoretiska och metodiska underbyggnaden samt från tidigare 
forskning (1.6). Den första gäller huruvida återgivningen i texten som helhet 
kan beskrivas som konsekvent. Den motiveras dels av att tidigare forskning 
antytt att översättningen genomgår en förändring under textens gång (se 
nedan), dels av att en konsekvens i återgivningen är en förutsättning för att 
kunna tala om stabila föreställningar om översättning. För detta undersöks i 
kapitel 4 återgivningens regelbundenhet i verket som helhet med den sys-
tematiska, språkliga analysen av relationstyper. Den andra frågeställningen 
gäller om det finns en systematisk växling i hur källtextnära återgivningen 
utförs mellan olika typer av avsnitt. Detta har iakttagits i andra fornväst-
nordiska översättningar och även föreslagits för Alexanders saga (1.4.3). Om 
det finns en sådan systematisk variation kan det bidra till att förklara det 
intryck av skiftande återgivningsprinciper som Alexanders saga och andra 
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texter har. Denna frågeställning undersöks i kapitel 5 och för undersök-
ningen utnyttjas samma analysmetod som för den första frågeställningen. 
Den tredje frågeställningen gäller vilken översättarroll som kommer till 
uttryck i Alexanders saga. För att undersöka detta närläses och analyseras i 
kapitel 6 de satser som klassificerats som innehålljusterad återgivning, inne-
hållsutelämning och innehållsaddition. Dessa tre representerar översättnings-
handlingar där översättaren är som mest självständig i förhållande till sin 
förlaga, och de bör därför kunna belysa i vilken grad översättaren agerat som 
en förmedlare eller som självständig textproducent. Dessa undersökningar 
kan beskrivas som avhandlingens kärna. Den fjärde och sista frågeställ-
ningen gäller de föreställningar om översättning som kan utläsas i översätt-
arens metatext, vilken kan visa vilken översättarroll som översättaren för-
utsätter att mottagarna förväntar sig att han utövar. Denna frågeställning 
motiveras av avhandlingens inriktning mot att utforska översättning som 
historisk textskapande praktik. Genom denna analys öppnas perspektivet mot 
kontexten och de föreställningar som omgärdade den verksamhet som skap-
ade texten. Analysen i kapitel 7 utnyttjar olika slags metatext i Alexanders 
saga och tolkar den med hjälp av begreppet översättarroll. 

Det material som i kapitel 3 väljs ut från Alexanders saga fördelar sig på 
fyra olika avsnittstyper: anföringsavsnitt, som motsvaras av avsnitt i direkt 
anföring i källtexten; författarciterande avsnitt, som motsvaras av de avsnitt 
som i översättningen är försedda med en referatmarkör av typen segir meis-
tari Galterus; beskrivande avsnitt, vilka utgörs av dels längre textavsnitt som 
beskriver olika företeelser, dels kortare beskrivningar i form av så kallade 
homeriska liknelser; narrativa avsnitt, som motsvarar avsnitt där texten 
redogör för ett skeende. I samma kapitel diskuteras även källkritiska problem 
både vad gäller måltexten och källtexten. För måltextens del är problemet att 
vi inte vet i vilken utsträckning den bevarade handskriften representerar 
översättarens version eller om texten har omarbetats i traderingen. Jag menar 
att undersökningen i mindre utsträckning påverkas av detta problem genom 
att den riktar in sig på strukturella mönster som inte påverkas lika lätt som 
enskilda textställen och genom att jag inte bygger resonemang på enbart av-
vikelser mellan källtext och måltext, vilka är svårare att bestämma upphovs-
mannen till i jämförelse med överensstämmelse och metatext. Valet att 
undersöka Alexanders saga har därtill betingats av det inte finns några 
uppenbara tecken på att någon sekundär bearbetning skett. Det betyder inte 
att sådan bearbetning inte kan ha förekommit, men som en utgångspunkt i 
undersökningen antas huvudhandskriften AM 519a 4to som helhet motsvara 
översättarens version. De olika undersökningarna i avhandlingen utnyttjas 
för att diskutera om denna utgångspunkt är relevant. Vad gäller källtexten är 
frågan hur översättarens förlaga har sett ut och om de befintliga utgåvorna 
kan användas för den översättningsanalys som företas i avhandlingen. En 
undersökning visar att handskriften Engelbergensis 86, som är en av de 
handskrifter som ligger till grund för källtextutgåvan hos Gugger (1659), är 
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den enda av alla utgivna handskrifter som inte kunnat avvisas på grund av 
helradslakuner eller ett urval av lexikala varianter, vilka översättarens för-
laga inte kan ha haft. Inga gemensamma fel har identifierats mellan över-
sättningen och Engelbergensis 86, men av de utgivna handskrifterna är det 
den som står närmast. Vid analysen visar det sig också att källtextutgåvan i 
Colker (1978) bör kunna användas i översättningsanalysen, även om vak-
samhet på varianter i handskriften krävs. Dels är variationen i betydelse 
mellan lexikala varianter i de allra flesta fall vara liten, dels kan inte en enda 
av alla prövade lexikala varianter som avviker från Colkers huvudtext med 
säkerhet sägas ha funnits i översättarens förlaga. Det stärker utgåvan i 
Colker (1978) som arbetsredskap i översättningsanalysen.  

I analyskapitlen 4–7 behandlas respektive frågeställning med olika riktade 
undersökningar. I referatet av dessa lyfter jag här fram huvudresultaten från 
de enskilda undersökningarna, medan sidoresultat diskuteras i 8.2–8.6. 

Huvudresultatet av analyserna i kapitel 4 är att det tycks finnas regel-
bundna mönster i återgivningen, trots en relativt stor variation från avsnitt till 
avsnitt. Det gäller åtminstone för anföringsavsnitten som utgör det huvud-
sakliga källmaterialet i detta kapitel. Från tidigare forskning (1.4.3) kunde 
man misstänka att översättningen skulle präglas av en ökande grad av för-
kortning mot senare delen av verket. Utifrån värden och en beräkningsmetod 
i Helgason (1966), som i avhandlingen beskrivs som ett återgivningsindex, 
uppvisar översättningen som helhet en markant ökning från kapitel 1 till 
kapitel 2 och en fallande tendens i de senare kapitlen. I analysen har det inte 
kunnat iakttas någon sådan ökande förkortning i anföringsavsnitten, och inte 
heller någon gradvis förändring av fördelningen av olika relationstyper i 
jämförbara avsnitt. Snarare varierar värdena för olika relationstyper kontinu-
erligt inom vissa gränser. Däremot visar analysen på två kontrasterande 
mönster: ett i kapitel 2–4 och ett i kapitel 1 och 6–10. Den förra gruppen 
präglas av en signifikant högre grad av överensstämmande återgivning och 
kan som helhet beskrivas som mer källtextnära. Den andra gruppen visar sig 
i stället innehålla mönster som pekar mot en friare översättarroll. De båda 
grupperna tycks motsvara två olika översättningsmetoder som förefaller vara 
konsekvent tillämpade i de kapitel där de praktiseras. Undersökningen av 
återgivningen av korta beskrivande avsnitt i forma av homeriska liknelser 
stöder intrycket av att en förändring äger rum mellan kapitel 4 och kapitel 6, 
eftersom liknelserna från och med kapitel 5 inte är återgivna. De narrativa 
avsnitten uppvisade redan i det materialavsnitt där narrativa avsnitt valdes ut 
(3.1.4) ett återgivningsindex som faller gradvis under textens gång. I ana-
lysen visar det sig att detta tycks ha ett samband med en kombination av en 
minskning av innehållsaddition och en ökning av innehållsutelämning. Sam-
tidigt kan också variation i källtexten språk, exempelvis antal ord per sats, ha 
påverkat denna tendens. Översättningen verkar alltså vara stabil i fråga om 
anföringsavsnitt, men mindre stabil i fråga om narrativa avsnitt. 
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Huvudresultatet av analyserna i kapitel 5 är att det finns tydligt särpräg-
lade mönster i återgivningen av de olika avsnittstyperna och också en statist-
iskt signifikant skillnad mellan vissa värden i olika avsnittstyper. I tidigare 
forskning antogs det att anföringsavsnitt och författarciterande avsnitt skulle 
präglas av en mer källtexttrogen återgivning. Så förefaller det vara, och det 
tycks också ha gällt för båda kapitelgrupperna. I beskrivande avsnitt har 
översättaren tagit ett mer självständigt grepp om återgivningens struktur och 
använder i hög grad obunden återgivning, medan översättaren i narrativa 
avsnitt visar sin frihet genom att utelämna och lägga till. Dessa mönster har 
likheter i andra fornvästnordiska översättningstexter. 

Huvudresultatet av analyserna i kapitel 6 är att översättaren i texten som 
helhet bara i begränsad utsträckning har gjort sådant som får honom att 
framstå som en självständig textskapare. Fallen av innehållsjusterad åter-
givning är få och en stor del av dem berör endast betydelsemässigt perifera 
detaljer. Innehållsutelämning drabbar till största delen upprepningar eller 
retoriskt starkt markerade uttryck. Bland innehållsadditioner kan ungefär 
hälften härledas betydelsemässigt ur källtexten med funktionen att under-
stödja läsningen och att få måltextläsarna att acceptera det källtexten säger. 
De övriga kontexthärledda innehållsadditionerna representerar ett friare text-
skapande, men även i detta fall visar sig översättaren i nästan alla fall upp-
träda lojalt med källtextens författare. De förändringar som görs förstärker i 
första hand källtexten på olika sätt. Ett särskilt inslag är att översättaren bi-
står med förbättringar i anföringsavsnitt där en karaktär försöker uppnå ett 
retoriskt mål, och dessa förbättringar är inte reserverade för någon enskild, 
utan istället fördelas på hög och låg, ond och god. Det tycks vara ett inslag i 
översättningsmetoden. I olika avsnittstyper och i olika kapitelgrupper fram-
träder också olika översättarroller olika tydligt. I författarattribuerade avsnitt 
är förmedlarrollen tydlig liksom i anföringsavsnitt, medan narrativa och be-
skrivande avsnitt vittnar om en mer självständig textskapare. Förmedlar-
rollen är också tydligare i kapitel 2–4 än i kapitel 1 och 6–10. 

Huvudresultatet av undersökningen i kapitel 7 är att översättaren tycks ha 
förutsatt att mottagarna av källtexten förväntade sig att han skulle inta för-
medlarens roll i sitt översättande arbete snarare än att han skulle agera som 
en självständig textskapare. Han gjorde klart för läsaren när källtexten var 
svårbegriplig och tycks inte ha förväntat sig mottagarna skulle misstänka 
honom att inte återge källtexten troget. Han förhöll sig dock till trovärdig-
heten i det som källtexten säger, och han kunde både försvara uppgifter i 
källtexten och markera att han delar en förväntad skepsis hos mottagarna till 
sanningshalten i mer otroliga inslag. 

Genom de olika analyserna framträder sammantaget en bild av en text-
skapande praktik med vissa specifika egenskaper. För det första finns det en 
stabilitet i återgivningen i texten som helhet som talar för att man hade över-
gripande föreställningar om hur översättning skulle utföras. För det andra 
tycks olika typer av avsnitt systematiskt ha återgetts olika. För det tredje 
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tycks översättaren trots variationen mellan olika avsnittstyper ändå ha sett 
som sin uppgift att förmedla källtexten snarare än att framträda som en själv-
ständig textskapare. För det fjärde verkar översättaren ha förutsatt att detta är 
vad andra förväntar sig att han skulle göra. Den bild som framträder av ana-
lysen är således att de föreställningar om översättning som kommer till ut-
tryck och den översättarroll som översättaren väljer att inta är samstämmiga. 
Översättaren tycks ha förutsatt att mottagarna ville att han skulle agera som 
en förmedlare och han gjorde just det. 

Olikheten mellan återgivningsprinciperna i de olika avsnittstyperna är 
dock framträdande. I narrativa avsnitt och beskrivande avsnitt tycks översätt-
aren ha varit väsentligt friare i sitt textskapande än i anföringsavsnitt och för-
fattarciterande avsnitt. Inte minst kommer det fram i analysen av innehålls-
utelämningarna, där översättaren i olika avsnittstyper tycks rensa ut olika 
slags företeelser för att erbjuda läsarna en text i en delvis ny skepnad. Nästan 
alltid är dock omskapandet av källtexten i lojalitet med källtexten. På vissa 
punkter tar sig översättaren friheter men de är få till antalet.  

Den roll av förmedlare som här diskuteras måste dock sättas i perspektiv 
till vad undersökningens metod belyst. Den systematiska analysen har utgått 
från en snäv definition av satsernas innehåll i källtext och måltext, och över-
sättarens behandling av en stor del av textinnehållet i källtexten har därmed 
lämnats åt sidan. Denna avgränsning har varit motiverad utifrån vissa av 
frågeställningarna som utifrån den systematiska kartläggningen av återgiv-
ningen avsåg att visa på förändringar och tendenser i översättarens tillväga-
gångssätt. Däremot har analysen av översättaren roll som förmedlare eller 
självständig textskapare vilat på i första hand en granskning av hela satser 
som klassificerats som innehållsjusterad återgivning, innehållsutelämning 
och innehållsaddition. I dessa granskningar har satserna som helhet och 
deras funktion i det textsammanhang de ingår i diskuterats. För denna del av 
undersökningen spelar alltså inte den snäva avgränsningen kring satsens cen-
trala betydelseenheter någon avgörande roll. Dock bör det understrykas att 
rollen som förmedlare inom den fria översättning som praktiseras i Alex-
anders saga gav utrymme åt ett visst fritt textskapande och att underlåta att 
förmedla delar av satsernas innehåll. 

8.2 Reflektioner kring begrepp, metod och material 
Den här undersökningen har varit avsedd att öka förståelsen för en text-
skapande verksamhet under medeltiden som i forskningen ofta hanteras med 
en viss vaghet i begreppen. Huruvida man väljer att kalla dessa texter för 
översättningar eller något annat är en definitionsfråga, men enligt det synsätt 
som företräds av huvudfåran inom översättningsvetenskapen är översättning 
det relevanta begreppet för texter som Alexanders saga. Det hindrar inte att 
tekniska och mer inskränkta definitioner har sin plats, och från forskningen 
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kommer förslaget att vid behov precisera översättningstyp utifrån den över-
sättningsmetod som praktiserats (jfr 1.5.3). Den terminologiska osäkerheten 
kring de medeltida översättningarna är – som diskuterades i inledningen till 
avhandlingen – egentligen inte viktig i sig, men den tycks spegla en brist på 
översättningsvetenskapliga perspektiv i forskningen om medeltida översätt-
ningar. Översättningsvetenskapen rymmer kulturvetenskapliga, sociologiska, 
etnografiska och lingvistiska och många andra perspektiv på fenomenet 
översättning som kan utnyttjas för att klargöra det vi ser i medeltida översätt-
ningstexter. Exempelvis har jag i avhandlingen på olika håll återkommit till 
fenomenet translation universals (jfr not 122). Visserligen är det inte oom-
stritt, men oavsett om man uppfattar dem som universella fenomen i över-
sättning eller som kultur- och tidsbundna egenskaper hos vissa översätt-
ningar, utgör de fenomen som iakttagits systematiskt i översättningar och 
knutits till just översättning som textskapande verksamhet. De är därför rele-
vanta att förhålla sig till när återgivningen i en medeltida översättningstext 
ska tolkas. Vad betyder det exempelvis att upprepningar tycks undvikas både 
i modern källtextnära översättning och i den fria återgivningen i Alexanders 
saga? Är det samma slags normer i båda fallen, och kan vi med hjälp av 
sådana iakttagelser förstå den medeltide översättarens hantverk bättre? 

Omvänt har avhandlingen visat att de etablerade modellerna inom över-
sättningsvetenskapen inte alltid är tillämpliga på de medeltida texterna, 
vilket gör forskningen om medeltida översättningar till ett område som kan 
bidra till översättningsvetenskapens utveckling. Copelands (1991) nytolk-
ning av Hieronymus är ett tydligt exempel på detta. Copelands modell har 
åtskilligt gemensam med den tyska funktionella översättningsforskningen 
(Nord 1997 etc.), men där den tyska skolans översättningsbegrepp förutsätter 
en strävan efter ett slags ekvivalens är Copelands modell flexibel och öppnar 
för andra syften än att åstadkomma ekvivalens. 

En stor del av forskningen om översättningar utanför translation studies 
som konfronterat det äldre materialet har varit låst vid en språkligt och text-
uellt definierad skillnad mellan trogen och fri översättning. Där erbjuder 
Copeland (1991) en möjlighet att förstå fri översättning utifrån ett kontext-
uellt perspektiv, som uttryck för olika diskursiva strategier. Copelands be-
grepp bör också vara användbara för att tolka friare översättningsmetoder 
även i senare tider, exempelvis översättning av poesi eller marknadsförings-
texter, där den gamla uppdelningen mellan varianter på begreppsparet fri och 
trogen översättning inte leder särskilt långt. 

Flera olika metoder har använts i den här avhandlingen för att belysa åter-
givningen. Den centrala analysmetoden har varit en systematisk, lingvistiskt 
baserad jämförelse mellan källtext och måltext som bildar en bas för kvanti-
tativa undersökningar. Inte sällan påträffar man inom både översättnings-
vetenskapen och forskningen om medeltida översättningar en kritisk inställ-
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ning till värdet av sådana metoder.255 Kritiken tycks gå tillbaka på att tidigare 
exempel på undersökningar av det slaget har haft en huvudsakligen deskrip-
tiv inriktning och att de har varit knutna till värderande perspektiv. Varje 
metod måste dock göras till redskap för specifika och avgränsade fråge-
ställningar, och här har metoden varit avsedd att bidra till att besvara frågor 
om den verksamhet och den roll som översättaren tycks ha intagit i sitt 
arbete. Tillåts en systematisk, kvantitativt inriktad analys bli mer än bara en 
deskriptiv redogörelse för likheter och olikheter mellan två texter, är den ett 
kraftfullt analysredskap som kan ådagalägga mönster som svårligen låter sig 
urskiljas med en mer impressionistisk och närläsningsbaserad analys. Där-
med inte sagt att även metoder med mer kvalitativ inriktning stått för värde-
fulla insikter. Olika metoder är relevanta för olika vetenskapliga problem. 
Jag menar dock att analyserna i den här avhandlingen har visat på värdet hos 
en systematisk och lingvistiskt baserad analys, exempelvis genom att två 
olika mönster för två olika kapitelgrupper kunnat preciseras. Den systemisk-
funktionella grammatiken har här framstått som en flexibel och praktisk teori 
med en stor tillgång på grammatiska kategorier som öppnar för kontextuellt 
orienterade frågeställningar. Inom SFG finns också en växande diskussion 
om översättning, även om den ännu i liten utsträckning har anslutit till över-
sättningsvetenskapen inom translation studies (jfr Manfredi 2008). 

Som framkom i analysen av anföringsavsnitten i kapitel 4.1 präglas åter-
givningen av två olika mönster i olika kapitelgrupper, ett mer källtextnära i 
kapitel 2–4 och ett mer självständigt mönster i kapitel 1 och 6–10. (Kapitel 5 
lämnas här åt sidan eftersom en så stor del av det kapitlet har gått förlorat 
genom en lakun i huvudhandskriften, och att det därmed blir vanskligt att 
avgöra om den hör till någon av de båda grupperna.) Vad förklaringen är till 
dessa båda mönster får kvarstå som en öppen fråga. Jag bedömer den natur-
ligaste förklaringen vara att det är två olika personer som stått för översätt-
ningen i respektive kapitelgrupp, men det skulle krävas fler undersökningar 
på lexikal och kanske syntaktisk nivå för att avgöra detta. En annan förklar-
ing kan vara att det är samma person som ändrat sin översättningsmetod, 
men det som gör det mindre troligt är att det är så abrupta förändringar 
mellan kapitelgrupperna. Antingen har kapitlen översatts i en annan ordning 
än deras naturliga följd eller också har översättaren börjat på ett sätt, sedan 
växlat till ett helt annat sätt och därpå återgått till det första tillvägagångs-
sättet med en återgivning som överensstämmer med kapitel 1 i alla under-
sökta avseenden, bortsett från återgivningen av homeriska liknelser, som 
förekommer i kapitel 1 men inte från och med kapitel 5. Det förefaller 
mindre troligt. En tredje förklaring kunde vara att kapitel 1 och kapitel 6–10 
bearbetats sekundärt och att det är kapitel 2–4 som representerar det ur-
sprungliga översättningen. Jag håller inte detta för troligt, och jag menar 
tvärtom att resultatet av analyserna talar för att den text som är bevarad i AM 
                          
255 För översättingsvetenskapens del diskuteras detta bland annat i Baker (2004). 
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519a 4to i huvudsak representerar översättarens – eller översättarnas – text. 
Som jag framhåller i 6.4 samvarierar praktiskt taget alla undersökta faktorer 
så att vissa avsnittstyper och grupper av kapitel drar mot en mer källtextnära 
återgivning och andra mot en mer källtextoberoende återgivning. De bildar 
logiskt sammanhängande mönster, och det är tveksamt om en sekundär be-
arbetning hade kunnat resultera i en text som gav så tydliga och sam-
stämmiga mönster. Ser man enbart till innehålladditionerna förefaller de i de 
allra flesta fall vara djupt integrerade i framställningen, utformade i samspel 
med källtexten, och inte något som kan ha infogats i efterhand. Frågan om 
AM 519a 4to verkligen representerar översättarens version skulle med fördel 
kunna undersökas vidare. Vi skulle behöva en mer systematisk kunskap om 
sekundär bearbetning och om avskrivning som kontrast till översättning, 
vilket jag återkommer till i 8.6. Den rimligaste slutsatsen utifrån resultaten 
menar jag ändå vara att texten i handskriften AM 519a 4to huvudsakligen 
motsvarar översättarens text. 

Ett annat problem som angår källmaterialet gäller översättarens källtext 
(3.3). För avhandlingens syften var det viktiga att utvärdera hur utgåvan i 
Colker (1978) fungerar att använda i översättningsanalysen. Men det finns 
också möjligheter att gå vidare med handskriften Engelbergensis 86 och 
granska dess närhet till översättningen mer i detalj. Därtill torde den katalog 
av helradslakuner som framkommit kunna utnyttjas vid en inledande kolla-
tionering av ett större antal handskrifter för att lokalisera handskrifter som 
kan vara närbesläktade med Engelbergensis 86 och därmed förtydliga bilden 
av översättarens förlaga. Särskilt intressant skulle det vara om det finns en 
med Engelbergensis 86 närbesläktad handskrift som har de omkastade rad-
erna I.116 och I.117 i den ordning de förekommer i Alexanders saga (jfr 
3.3.4) Detta är dock ett ämne för vidare forskning. 

8.3 Resultatens generaliserbarhet 
Den bild som framkommit av fri översättning som textskapande praktik i det 
medeltida Västnorden gäller i första hand endast för översättningen i Alex-
anders saga. Det finns dock skäl att tro att de föreställningar om översätt-
ning som kommit till uttryck hade en vidare spridning. 

Åtskilliga andra fornvästnordiska översättningar av sekulära narrativa 
texter står relativt fritt i förhållande till förlagan på ett liknande sätt som i 
fråga om Alexanders saga. Det går dock inte att utan vidare förutsätta att alla 
dessa fria översättningar skapades utifrån en gemensam uppsättning värder-
ingar. Rener (1989) ger visserligen skäl att tro att det funnits ett system av 
värderingar knutet till verksamheten inom latinskolorna (jfr s. 19), men de 
fria översättningarna utgör inte någon självklar enhet som kategori av texter, 
utan definieras endast av att de saknar den lexikala och grammatiska över-
ensstämmelse med källtexten som anses utmärka trogna översättningar. 
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Undersökningen har dock visat att vissa föreställningar om hur översätt-
ning ska utföras tycks ha varit gemensamma för ett litet urval av jämförelse-
texter. Särskilt intressant är de likheter som framkommit att flera översätt-
ningar återger anföringsavsnitt med en högre grad av källtextnärhet än andra 
avsnittstyper (5.3). Med Rómverja saga delar också Alexanders saga lös-
ningen att införa en referatmarkör när källtextförfattaren aktualiseras i texten 
på olika sätt (jfr 5.3). Likheter har också kunnat iakttas med Stjórn i fråga 
om en ökad källtextnärhet vid formeln ”segir x”. Det verkar ha funnits en 
delad värdering om att det som sägs av någon ska återges särskilt troget. 
Förklaringen till detta kan man än så länge bara spekulera om. Det har bland 
annat föreslagits att talen skulle ha tjänat som retoriska förebilder, vilket 
dock motsägs av att mönstret är generellt och gäller alla anföringsavsnitt, 
åtminstone i Alexanders saga. Men det kan också ha att göra med samma 
slags norm som i dag föreskriver att citat ska återges med exakthet. I för-
medlandet av någon annans ord blir kravet på lojalitet i återgivningen större. 

Undersökningen har belyst vissa fenomen i fri översättning och visat att 
de verkar ha delats av andra ett antal andra översättningar. För att avgöra hur 
spridda dessa föreställningar var i det medeltida Västnorden skulle det kräv-
as en annan typ av undersökning med ett bredare materialurval men med 
frågeställningar som är insnävade på vissa företeelser. Den här avhandlingen 
har dock ringat in vissa företeelser som är värda att undersökas på detta sätt, 
och den har beskrivit dessa företeelser som signifikanta egenskaper i den 
textskapande praktiken. Det gäller exempelvis källtextnärheten i återgivning-
en av författarciterande avsnitt och anföringsavsnitt samt självständigheten i 
återgivningen av beskrivningar och narrativa avsnitt. För den generella nivån 
får avhandlingens resultat ses som en antydan om ett vidare spritt system av 
värderingar om översättning i det medeltida Västnorden – en fornvästnordisk 
översättningskultur – som utifrån säkerställda egenskaper hos återgivningen 
i Alexanders saga skulle kunna utforskas med riktade undersökningar i bred-
are materialgrupper. 

8.4 Mottagarna av Alexanders saga 
Av översättarens metakommentarer att döma föreställde sig översättaren att 
mottagarna förväntade sig att han skulle agera som en förmedlare. Därmed 
blir det intressant att diskutera vilka mottagarna var. Vi vet inte om över-
sättaren verkligen visste vad mottagarna tyckte, men få kan ha haft en mer 
initierad uppfattning om mottagarnas uppfattning än översättaren själv. Jag 
ska därför ägna en diskussionen åt vilka översättaren vände sig till. 

Frågan om mottagarna av Alexanders saga aktualiseras i diskussionen av 
mottagaranpassningen i Alexanders saga och de övriga antiksagorna hos 
Würth (1998:119–123). Slutsatsen är att de tycks vända sig till en publik 
med vissa gemensamma intressen och att de är adapterade för en viss kun-
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skapsnivå. Texterna förutsätter inte en förkunskap om antik historia, myto-
logi och geografi utan förklarar dessa där de förekommer. Översättningarna 
verkar alltså inte vara anpassade enbart för en lärd elit, utan mottagar-
gruppen kan beskrivas som relativt bred. Det sker en anpassning till den 
nordiska målkulturen i fråga om stil och språk, men det är inte fråga om en 
genomförd lokalisering, dvs. att berättelserna skrivs om och situeras i sam-
tiden, vilket är fallet inom mycket av den kontinentaleuropeiska antikrecep-
tionen. I de fornvästnordiska antiksagorna bevaras den historiska distansen 
till det skedda. Würth uppfattning är att antiksagorna i första hand bör ha 
varit översatta för en isländsk publik. 

En annan möjlig mottagare av Alexanders saga är dock de norska kung-
arna, som under 1200-talet gjorde sig bemärkta som beställare av översätt-
ningar. I fråga om Alexanders saga finns uppgiften i den förkortade version-
en av texten (B-handskrifterna, jfr 1.3.4) att texten skulle ha varit översatt på 
uppmaning av kung Magnús. Dock är denna uppgift synnerligen osäker, 
vilket jag diskuterar i 1.3.3 (särskilt not 22). 

De tänkta mottagarna skulle däremot kunna bli synliga i en diskussion av 
huruvida det finns någon särskild tendens eller något perspektiv som fram-
hävs genom återgivningen. Alexandreis är ett politiskt och moraliskt stycke 
litteratur som på ett ideologiskt plan angår den medeltida statsstrukturens 
centralgestalt – kungen – och man kan därför tänka sig att det kan finnas en 
mer eller mindre kungavänlig eller kungakritisk tendens. Eftersom det finns 
en pågående konflikt mellan det oberoende Island och den norska monarkin 
under hela 1200-talet, borde man kunna se om texten är avpassad för det ena 
eller andra perspektivet. 

Det mest omdiskuterade avsnittet som skulle kunna tala för en isländsk 
eller en norsk orientering är det tal, i slutet av kapitel 8, där en ambassadör 
för skyterna försöker övertyga Alexander om att inte attackera och kuva 
Skytien. Talet gestaltar en situation med en liten, relativt fattig nation som 
står inför en framgångsrik erövrarkung, och det är svårt att tänka sig att man 
inte sett paralleller till den politiska situationen mellan Island och Norge 
under 1200-talet, då den norske kungen Hákon Hákonarson integrerade det 
norska riket och förde en expansiv utrikespolitik i Nordatlanten. Efter många 
år av försök att inlemma islänningarna i det norska riket slöts 1262–64 ett 
avtal mellan islänningarna och den norske kungen som bland annat innebar 
att islänningarna svor kungen trohet och förband sig att betala skatt. Visser-
ligen hade den norske kungen Hákon Hákonarson valt att snarare söka alli-
anser med handgångna män bland de isländska hövdingarna än att hota att 
underkuva dem med våld. Det fanns alltså ingen verklig parallell till situa-
tionen med den skytiska ambassadörens tal. Men enligt Hákonar saga 
Hákonarsonar (s. 36) skulle Skule jarl ha velat sända en här till Island, och 
även om planen avvärjdes, måste en militär aktion ha varit ett potentiellt hot. 

De flesta som kommenterat eller tolkat den skytiske ambassadörens tal 
har menat att talet i översättningen är anpassat för att öka möjligheterna till 
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identifikation mellan det skytiska folket och islänningarna (Ashurst 1997:24) 
Man har också framhållit likheten med ett tal av Einar Þveræingur i Ólafs 
saga helga där en liknande frihetstanke kommer fram som den i ambassadör-
ens tal.256 Würth (1998:112) menar att den skytiske ambassadörens tal är 
mindre bearbetat än andra delar av sagan och att det skulle vittna om ett 
större intresse för denna text. Mina iakttagelser går stick i stäv med detta och 
pekar snarare ut den skytiske ambassadörens tal som ett av de mest bearbet-
ade anföringsavsnitten (jfr stapeln vid A8g i Figur 17). Graden av överens-
stämmande återgivning är låg, andelen utelämnade satser är hög och andelen 
adderade satser är hög. I analysen av innehållsadditioner visar sig också just 
detta tal innehålla ovanligt många fall där översättaren går in och förbättrar 
talarens argumentation på olika sätt.257 Sådana förstärkningar visade sig vara 
en integrerad del av översättningsmetoden, eftersom de förekommer i många 
olika karaktärers avsnitt. Men i den skytiske ambassadörens tal förekommer 
det i ovanligt hög grad. Det mest remarkabla av dessa är en moralisk ut-
värdering av kungens krigsplaner som återfinns i raderna 414–418 i (62): 

(62) Alexandreis VIII.446–447 Alexanders saga 127.31–128.6 
     

  410 Inte kommer du 
heller behöva 
strida mot 
borgar eller 
kastaler här, 

Ecke manntv 
þurfa her oc við 
borgir at briotaz 
eða kastala. 

hoc hominum 
genus oppida 
spernit et 
urbes 

Detta mänskliga 
släkte bryr sig 
inte om byar 
och städer 

411 eftersom detta 
folk har inget av 
dem till skydd. 

þviat þessi þioð 
hefir hvarke ser 
til varnar. 

/ Et deserta 
colit, humani 
nescia cultus.  

och bebor 
övergivna 
platser, som 
saknar 
människans 
levnadssätt. 

412 Det bebor 
ödemarken här 
och där 

byggir hon íeyðe 
morc. her oc hvar 

  413 var det snarare 
tycks omöjligt 
att bebo för 
andra män. 

þar er oðrom 
monnum man 
helldr obyggelect 
þyckia. 

  414 Det skulle för 
övrigt tyckas dig 
ovärdigt att ägna 
dig åt oss 

Mętte þer þyckia 
íannan stað 
litilręðe við oss at 
fáz 

                          
256 Talet diskuteras av Würth (1998:113) och återfinns i Heimskringla, 1, s. 406–407. 
257 I Pettersson (2009b) redovisar jag dessa tillägg i detalj. 
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  415 som allra minst 
har det 

er þvi siðr hofum 
þat 

  416 som du skulle 
kunna eftersträva,

er þic mette til fysa 

  417 då vi inte åtrår 
att äga något 
förutom det enda 

at ver girnomz 
ecke at eiga nema 
þat eíns 

  418 som vi kan leva 
av. 

er vér megem liva 
við. 

 (A8g:410–418) 

Jag har inte sett något motsvarande exempel i anföringsavsnitten i Alex-
anders saga på att översättaren träder in på ett så självständigt sätt till för-
mån för någon karaktärs tal som i rad 414–418 i (62). Formuleringen ”Det 
skulle för övrigt tyckas dig ovärdigt att ägna dig åt oss” i rad 414, är en 
direkt utvärdering av Alexanders planer som lika gärna kan ha varit ett bud-
skap direkt riktat till den norske kungen. Förstärkningen av argumentationen 
är samtidigt diskret inpassad i talet. Även om man känner till källtexten är 
det svårt att lägga märke till att satserna är tillagda när man läser översätt-
ningen. Min tolkning är alltså att översättaren med diskreta medel stärker 
ambassadörens tal för att legitimera hans sak i läsarens ögon. 

David Ashurst (1997) har argumenterat för att det i stället finns en pro-
norsk och pro-monarkistisk tendens i översättningen, vilket i sådant fall skul-
le tala för att översättningen är utförd för det norska kungahuset. Detta blir 
enligt honom tydligt i den skytiske ambassadörens tal som skulle vara ett 
ironiskt porträtt av en ociviliserad vilde, okunnig om sitt eget bästa. I den 
antika förlagan till Alexandreis av Curtius påpekar författaren själv att den 
skytiske ambassadören inte är skolad i retorik och att hans tal därför framstår 
som burdust och oövertänkt, vilket delegitimerar hans sak. Curtius explicita 
kommentar om ambassadörens sätt återges inte av Galterus i Alexandreis, 
men Ashurst menar att ambassadören ändå skulle ha uppfattats på detta sätt 
av läsarna. I stället för att på ett taktiskt sätt lirka med Alexander, inleder 
ambassadören med att mer eller mindre smäda honom öppet. Ibland hotar 
han Alexander, och även ibland utmanar honom. Inget av dessa grepp är ett 
framgångsrecept för ambassadörens retoriska mål. Dessutom, menar As-
hurst, vilar en ironi över hela avsnittet, eftersom de konsekvenser han utlovar 
ska drabba Alexander, om Alexander ger sig till att invadera Skytien, i 
praktiken drabbar ambassadören själv när Alexander efter talet ändå angriper 
och erövrar landet. Ironin skulle i denna tolkning vara som mest fram-
trädande i att ambassadören vid upprepade tillfällen anklagar Alexander för 
att vara omåttligt girig, men när Alexander väl har erövrat landet visar han 
sig vara den mest generöse och milde härskare. Enligt Ashurst framställer 
alltså Alexanders saga den skytiske ambassadören som en representant för 
ett vilt och obildat folk som är okunnigt om sitt eget bästa. 
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Ashurst tolkning visar på en möjlig läsning av måltexten, men den vilar 
inte på en analys av översättningsmetoden. I praktiken har översättaren – sin 
roll som förmedlare trogen – bara förmedlat det som redan står i källtexten. 
Översättaren skulle behöva göra en fullständig omskrivning av detta tal för 
att undgå den gestalt som Ashurst menar framställs – och sådana omskriv-
ningar ligger utanför de ramar översättaren arbetar inom. Däremot medger 
hans metod att han kan gå in och göra strykningar och även göra förbättring-
ar av argumentationen – vilket han alltså gör i ovanligt hög grad. Översätt-
aren visar snarare en ovanligt stor omsorg om ambassadörens retoriska mål. 
Därtill finns ett annat tal (A4e) av en diplomat utsänd av kung Darius som 
ska försöka få Alexander att acceptera ett fredsfördrag, och det talet präglas 
också av liknande retoriskt otaktiska drag. I jämförelse framstår inte den 
skytiske ambassadören nödvändigtvis som en mindre skicklig diplomat än 
den persiske kungens ambassadör. 

Även om översättaren anstränger sig för den skytiske ambassadörens 
skull, gör han dessutom förändringar i hela texten så att kungen framställs i 
bättre dager än i källtexten. Som vi sett i 6.1.4 och 6.3 får ansvaret för moral-
iskt tveksamma beslut delas av andra, Alexanders oförnuftiga handlingar 
görs mer förnuftiga, distansen mellan kungen och hans män blir mindre, 
Alexander tillskrivs en viss bibelkunskap etc. Det i vissa stycken problem-
atiska kungaporträtt som Galterus text lyfter fram blir mindre accentuerat, 
och i stället framträder i översättningen en gestalt som är mer av ett före-
döme. Det betyder dock inte att översättaren förbigår textens stora huvud-
tema – att Alexander är ett exempel på att man kan falla från den högsta 
positionen till den lägsta genom ödets oväntade vändningar – men de 
problematiska sidorna hos Alexander tonas ned. Würth (1998:118) ser text-
ens syfte som tvefaldigt, dels som uppbygglig litteratur för en kung, dels 
som en maning till det isländska folket att se fördelarna med en klok och 
mäktig kung. Island representerade ett undantag i den europeiska stats-
strukturen, vilket också uttrycks i Hákonar saga Hákonarsonar (s. 144 f.), 
där den påvlige legaten får säga att det var úsannlikt ’otillbörligt’ att inte 
Island tjänade under någon kung sem öll önnur [lönd] i veröldinni ’som alla 
andra [länder] i världen’. Mina iakttagelser är i linje med Würths tolkning, 
och det öppnar för att se de tänkta mottagarna av texten som både norska och 
isländska. Textens syfte skulle då vara att på den norska sidan öka förstå-
elsen för den isländska sidan och samtidigt verka för ett förebildligt kungligt 
ledarskap samt att för den isländska sidan artikulera deras åsikter som mot-
satte sig den norske kungens planer och samtidigt visa på fördelarna med en 
rättfärdig kung. Alexanders erövring innebär i slutänden bara gott för skyt-
erna som blir underställda en kung som enligt måltexten ville lägga hela 
världen under sig þviat íollom heiminom. villde hann øngan vera lata. sva at 
millde sem at rike sinn iafningia ’eftersom han inte ville låta någon i hela 
världen vara hans like i såväl mildhet som makt’. Att en framgångsrik kung 
som Alexander sägs kunna ha både mildhet och makt som jämbördiga ambi-
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tioner kan ses som både en instruktion till en kunglig läsare och en argument 
mot de kungakritiska för att acceptera den Västeuropeiska medeltida stats-
strukturen och dess centralgestalt. Texten skulle därmed kunna ses som pro-
monarkisk, som Ashurst föreslår, men inte utan att översättaren även har gett 
röst åt de som var kritiska till den norske kungens planer. Texten är i sådant 
fall mer pro-monarkisk än pro-norsk. 

Om den tolkning jag argumenterat för är riktig, bör översättaren ha sett 
textens mottagare som både isländsk och norsk. Det är i sådant fall en vid 
mottagargrupp som han därmed förhåller sig till, och han skulle därmed ha 
uppfattat att normen att översättaren ska inte förmedlarens roll var giltig i 
båda dessa områden. Att han uppfattade mottagarnas normer som ett reellt 
hot visar det faktum att han faktiskt går in och försvarar texten och explicit 
förhåller sig till källtextens brister. Naturligtvis kan inte iakttagelsen tas till 
intäkt för att definiera en allmän mening om översättning i Island och Norge, 
men översättaren av Alexandreis tycks åtminstone ha upplevt att denna åsikt 
varit gängse. 

8.5 Översättarens omskrivning i Alexanders saga 
Även om översättaren normalt intar rollen som förmedlare finns det också 
utrymme för justeringar av olika slag. Vi har sett exempel på att en negativ 
syn på vin och berusningsdrickande skrivs in i måltexten, utan någon direkt 
motsvarighet i källtexten, och vi har sett hur till och med textens nyckel-
avsnitt i avslutningen delvis omarbetas (jfr 6.3.2.5). Men det är förändringar 
som utgör undantag från en annars förmedlande återgivning. De förändringar 
som görs uppfattar jag också som diskret inplacerade. Som kontrast kan man 
framhålla det fåtal upplysande, glossa-liknande kommentarer som det gavs 
exempel på i (53), s. 216, som är tämligen klumpigt infogade i framställ-
ningen. De diskret inplacerade manipulationerna är däremot svåra att lägga 
märke till även om läsaren känner till källtexten, vilket framgår av att forsk-
ningen inte uppmärksammat dem tidigare. Möjligen har det spelat roll för 
översättaren att Alexandreis var en tämligen välläst och uppskattad text och 
att det därför kan ha varit riskabelt att göra förändringar som alltför starkt 
avvek från källtexten.  

Ett särpräglat inslag i översättarens omskrivning är de förbättringar av 
argumentationen som jag iakttagit som ett återkommande inslag i återgiv-
ningen av anföringsavsnitt och som återfinns i tal av såväl höga som låga 
och såväl goda som onda karaktärer. Översättaren väljer alltså att bidra till 
en polyfoni hos texten genom att olika röster får framträda på sina egna vill-
kor och tala för sin sak. Den nästan totala avsaknaden av fall där översätt-
aren för in sina egna värderingar samtidigt som han hjälper karaktärerna att 
framföra deras åsikter i talen utifrån deras egna perspektiv påminner delvis 
om den objektivistiska hållningen hos berättaren i islänningasagorna. Den 
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står också i kontrast till en stor del av den övriga medeltida litteraturen som 
ofta har en väsentligt tydligare ideologisk-moralisk agenda. Tydligast blir 
detta i fallet med Narbazanes tal (A6g, jfr diskussion om (48) s. 203), som ju 
leder ett kuppförsök mot kung Darius efter att denne förlorat två slag mot 
Alexander. Narbazanes är kungaförrädare – en av de värsta sortens brotts-
lingar enligt den medeltida rättsuppfattning – men när han försöker övertyga 
Darius att temporärt överlämna kungamakten, porträtteras han redan i käll-
texten som en person som har starka skäl för det han föreslår, och översätt-
aren gör hans tal retoriskt effektivt med förbättrande tillägg. Detta är natur-
ligtvis en tolkning som riskerar att vara anakronistisk, men i jämförelse med 
hur uppenbar sensmoralen kan vara i mycket medeltida litteratur, erbjuder 
Alexanders saga inte färdiga modeller för hur olika personer ska uppfattas. 
Det gör att också tolkningen av verkets helhet blir öppen på ett sätt som er-
inrar om vissa islänningasagor. Man kan jämföra med den långa diskus-
sionen om hur exempelvis Hrafnkels saga ska tolkas.258 

Översättarens omskrivning vid återgivningen verkar alltså ha understött 
en mångtydighet. Detta får översättningen att stå i samklang med den text-
skapande kultur där de isländska familjesagorna skrevs snarare än den kyrk-
ligt ideologiska litteraturen om kristna förebilder bland kungar, biskopar och 
helgon. På sätt och vis förenar den dessa båda textskapande kulturer genom 
att lägga fram en förebild inom den objektiva framställningens ram. Möjlig-
en är det samma tendens vi ser i Rómverja saga, där de starkt pejorativa in-
slagen i Lucanus porträtt av Caesar är nedtonade. 

8.6 Översättaren som textproducent i det medeltida 
Västnorden 
Översättaren var en av flera olika slags textproducenter i det fornväst-
nordiska samhället. Med all sannolikhet var de inte enbart översättare utan 
ägnade sig även åt avskrivning, kompilation eller andra textproducerande 
verksamheter. Detta förenar dem i sådant fall med nutidens översättare, som 
ofta är mångsysslare med översättning som ett deltidsjobb vid sidan av andra 
– ofta textskapande – sysselsättningar (Pym 1998a:161–166). I många fall 
var det medeltida textskapandet också en blandning av olika textskapande 
verksamheter, men inte heller det är unikt för medeltiden. Många slags nu-
                          
258 Brandr Jónsson har även hävdats vara författaren till Hrafnkels saga (Pálsson 1962). Bort-
sett från att det är oklart om Brandr var översättaren till Alexanders saga (jfr 1.3.3) och att det 
är omöjligt att bevisa att han skulle ha varit författare till Hrafnkels saga, kan man faktiskt 
hävda att Hravnkels saga och Alexander saga delar tematik. Fidjestøls karaktärikstik av sag-
ans innehåll – ”Når den ene vippar opp, vippar den andre ned” (1983:16) – avser visserligen 
en historisk händelsekedja,  men det gestaltar även en allmän syn på tillvaron under medel-
tiden, nämligen ödets oväntade växling under Fortunas domslut. Alexanders saga och Hravn-
kels saga delar denna tematik, i det första fallet explicit, i det andra fallet implicit som en möj-
lig tolkning. 
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tida texter skapas genom en kombination av översättning och exempelvis 
kommentering och förklaring. Den här avhandlingen utgör i vissa avseenden 
ett exempel på det. Ett återkommande tema har här varit att inte främmande-
göra de medeltida textproducenterna. Idag, liksom då, utförs översättning 
olika beroende på genre, mottagare och en mängd andra faktorer. Det betyd-
er inte att de fornvästnordiska översättarna var lika sina nutida motsvarig-
heter på alla tänkbara sätt. Som det slogs fast inledningsvis i detta slutkapitel 
präglas översättning av variation. Men om de medeltida översättarnas verk-
samhet avviker från vad vi känner igen, bör den inte främmandegöras genom 
att i första hand definieras som något som är annorlunda än idag. Ett mer 
fruktbart synsätt är att utgå från vad vi vet om nutidens översättare och över-
sättning och utnyttja dessa kunskaper för att tolka de medeltida översättarnas 
verksamhet. 

Johansson (2000:194) pekar på att olika textskapande rollerna skulle be-
höva tydliggöras för en bättre förståelse av den fornvästnordiska skrift- och 
textkulturen. För översättningens del ligger en central fråga i att avgränsa 
typiska förändringar vid avskrivning från typiska förändringar vid översätt-
ning. Det har på olika håll i avhandlingen framstått som ett fält där forskning 
krävs. Det har exempelvis utgjort en central källkritisk problematik inom 
forskningen om medeltida översättningar. Både avskrivning och översättning 
resulterar vanligen i en blandning av avvikelser och överensstämmelser med 
förlagan, och inom nyfilologin (jfr not 40) har sådana avvikelser utnyttjats 
för att fördjupa förståelsen för texter och för handskriftskulturen (exempelvis 
hos Würth 1998, kap. 3). Den översättningsvetenskapliga diskussionen om 
translation universals skulle med fördel kunna tas som utgångspunkt för en 
undersökning av skillnader mellan förändring vid avskrivning och vid över-
sättning. Förmodligen sker andra slags förändringar vid avskrivning och 
intralingval textbearbetning än vid översättning, och detta skulle kunna ut-
forskas i väsentligt högre grad för att just tydliggöra de olika textproducer-
ande rollerna. Lingvistiskt baserade, systematiska och funktionellt inriktade 
studier har goda förutsättningar att belysa detta område. 

Utforskandet av översättningens historia i det medeltida Västnorden och i 
Norden som helhet är bara påbörjad. Få perspektiv på översättning som har 
anlagts inom översättningsvetenskapen har ännu prövats på den medeltida 
perioden. Den här avhandlingen har bidragit med ett förtydligande av en 
översättningsmetod i ett specifikt verk. Fokus har legat på översättning som 
en textskapande praktik. Översättning är dock en verksamhet som i hög grad 
påverkas och regleras av mottagarna, målkulturen och den som beställer 
översättningen. Den textskapande praktiken bör därför sättas in i ett vidare 
kontextuellt perspektiv. Här ska jag bara kort kommentera detta, då det är ett 
ämne för en större undersökning av bredare materialgrupper med texter från 
olika språkområden. Att översättaren tycks förutsätta att mottagarna för-
väntar sig att han ska spela en förmedlande roll som textskapare – vilket han 
också gör – kan möjligen sättas i samband med att det medeltida Västnorden 
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– liksom alla nordiska länder – befann sig i Europas periferi. I en sådan 
kulturpolitisk situation är det tänkbart att beställarna av översättningar, lik-
som textens läsare och mottagare, önskar att översättarna ska förmedla 
kulturellt högt värderade texter från internationella centrum till den egna 
kulturen snarare än att översättarna ska uppträda som självständiga text-
skapare. I en annan situation, när en viss kultur befinner sig i konkurrens 
med en annan kultur om att representera centrum, kan önskemålet från be-
ställare och mottagare möjligen tendera mot det motsatta, dvs. att översätt-
aren bör manifestera den egna kulturens självständighet och oavhängighet 
genom ett självständigt textskapande. En sådan hypotes måste prövas med 
omfattande undersökningar, men den kan hämta ett visst stöd från analysen 
av den romerska, retoriska översättningsstrategin som den beskrivs hos 
Copeland (1991) (jfr 1.5.2) liksom från central teoribildning inom översätt-
ningsvetenskapen som hos Even-Zohar (1991) och hos den post-kolonialt in-
riktade översättningsforskningen om maktrelationer mellan kulturer. Över-
sättningar är en form av texter som ger uttryck för både politiska och kultur-
ella relationer mellan olika kulturer. Att förstå vad de medeltida översätt-
ningarna säger om sin samtids interkulturella relationer är en utmaning för 
forskningen om medeltida översättning, och det kräver både teoretiska per-
spektiv och empiriska undersökningar. 

Klart är dock att den fornvästnordiske översättaren – eller översättarna – 
av Alexandreis framträder som interkulturella förmedlare. Även om anpass-
ningen till målkulturen får kraftfulla uttryck i Alexanders saga, utförde de 
som producerade måltexten uppgiften att i lojalitet med källtextens författare 
förmedla en text från en kultur till en annan. I händerna på dessa förmedlare 
spreds nya föreställningar, och det är i samspel med denna process som en 
väsentlig del av den medeltida, europeiska kulturen växer fram. 
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Summary 

This thesis deals with free translation as a textual practice during the Middle 
Ages. Many medieval translations bear witness to a view of translation that 
accepted a relatively free rendering of the source text. In the research, these 
texts are often labelled paraphrases or adaptations, indicating that this text-
producing activity should be conceived of as something different than trans-
lation. In this thesis I investigate conceptions of translation, i.e. general ideas 
about how translations are to be carried out, in a culture where such “free” 
translation was practiced, namely medieval West Nordic society. The prac-
tice is investigated through an examination of Alexanders saga, a 13th 
century West Nordic translation of the medieval, Latin epic poem Alex-
andreis by Gauthier de Châtillon about Alexander the Great. The aim of the 
thesis is thus to explore translation as textual practice in medieval West 
Nordic society as it appears in Alexanders saga. “Practice” here is under-
stood as “a human activity that is often taken for granted”, and the concept 
embraces the practical side of translational behaviour as well as the 
theoretical conceptions of translation underlying it. The practice is therefore 
analyzed both through a linguistically based, systematic analysis of the 
rendering of the source text and through a qualitative analysis of different 
additions in the text which might elucidate the translator’s conceptions of 
translation. The results of the analysis will be compared with other obser-
vations in previous research on other Old Norse translations. 

In the thesis, I present the source and target texts in the style used in 
example (63), illustrated below. The Latin source text is on the left, the 
target text on the right and my own translations of both text is in between. 
The numbers in the middle refer to lines in my database, and each line 
typically consists of a clause with a finite verb. 

(63) Alexandreis IV.199–202  Alexanders saga 62.32–63.2 
     

laborat / 
Archifaber. 

The ark builder 
laboured. 

201 Next the 
construction of 
the ark was 
depicted, and 
the flood of 
Noah, 

þvinest var 
markat 
arkarsmiðen. oc 
Noa floð. 

genus omne 
animae 
clauduntur in 
arca. / 

the whole race of 
souls was enclosed 
in the arc. 

202  
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Post refugos 
fluctus replet 
octonarius 
orbem, / 

After the flood 
receded, eight 
replenished the 
earth. 

203   

Vinea 
plantatur, 

The vine was 
planted, 

204 and thereafter 
how Noah 
invented wine-
making. 

oc þar eptir þat er 
Noe fann vin at 
gera. 

et inebriat uua 
parentem. / 

and the grape 
intoxicated the 
father… 

205   

 (Bd:201–205) 

Below the text is an abbreviation that refers to my database. “(Bd:201–205)” 
indicates “Descriptive (Sw. ‘beskrivande’) section d, lines 201–205). The 
database consists of text from four different types of discourse: parts in 
direct speech (‘anföringsavsnitt’ = A), quotations attributed to the author 
(‘författarciterande avsnitt’ = F), narrative sections (‘narrativa avsnitt’ = N) 
and descriptive sections (‘beskrivande avsnitt’ = B), and these different types 
are described below. The database is not published, but there is a copy of it 
in the library at the Department of Scandinavian Languages at Stockholm 
University and I will supply anybody interested with an electronic copy. 
Generally, I make references to the published editions, but in some cases it is 
only possible to give references to the database, when the bilingual presen-
tation and segmentation of clauses are needed to illustrate a given pheno-
menon. 

In 1.3, I discuss the choice to use Alexanders saga as source material for 
the investigation. In translation studies, it is often recommended that several 
texts should be used when translation in a certain culture is investigated. 
However, as we know very little about the original context of the Old Norse 
translations that are preserved, we are not in a position to use contextual 
factors as a criterion for the selection of material, and I have instead chosen 
to analyze a single specific text that is suitable for the research questions and 
compare the results with findings in previous research on other translations. 
Alexanders saga is chosen because it is an example of a free translation, 
which renders the core of the source text but not all the details or the 
grammatical structure. It is a long text of 155 pages in the Jónsson (1925) 
edition, so consistency in the translation method could be studied; there are 
no traces of any radical reworking during the transmission; both the source 
text and the target text can be found in editions that meet modern standards; 
finally, the translation includes metatext added by the translator, which could 
be used for an analysis of the translator’s view of translation. 

In 1.3.1–1.3.4 I present the texts and the editions of Alexandreis and 
Alexanders saga. For the Latin text, the edition in Colker (1978) is chosen, 
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and for the Old Norse translation, the edition in Jónsson (1925). 259 There are 
a large number of manuscripts of the source text that are not edited, and I 
discuss both the editions and the manuscripts further in chapter 3.3. 
Scholarly appreciation of Alexanders saga has resulted in a number of 
editions – popular, critical as well as facsimile editions – all based on the 
manuscript AM 519a 4to. There is an abbreviated version (the “B redaction”, 
as opposed to the A redaction of AM 519a, and some related manuscripts, cf. 
the stemma codicum in Figure 1), and they are used to fill in a lacuna in AM 
519a in book 5, which corresponds to Jónsson (1925: 75.1–80.13). The 
translation in Alexanders saga is attributed to the Icelander Brandr Jónsson 
in the B redaction manuscripts, but in this thesis no line of arguments are 
founded on this relatively late and uncertain piece of information. 

In 1.4.1, I present the previous research relevant to this investigation, and 
I argue that there has been a gap between translation studies and the research 
on medieval translations. Very few scholars in translation studies deal with 
the medieval period and, conversely, very few of those scholars dealing with 
medieval translations refer to the research in translation studies. The interest 
in theoretical issues in translation studies is not shared by those researching 
medieval translations, and this research tends rather to be empirically orien-
ted, focusing on single texts. Copeland (1991) is one of a few exceptions 
with a more general and theoretical approach to medieval translation, and 
her analysis of different free translation practices is used as a theoretical 
basis for this investigation. This investigation is also based on an analysis of 
a single text, thus following the via communis in the research on medieval 
translations, but by using comparison with other translations and a theoreti-
cal perspective, the investigation attempts to reach a more general level of 
inquiry. A secondary aim of this study is to contribute to an integration of 
translation studies and the research on medieval translations. 

The question of how translation as a textual practice was perceived in 
West Nordic society has rarely been dealt with exclusively in previous 
research, although it has been commented upon by several scholars, and I 
refer to some of this research in 1.4.2. A few studies have used a contextual 
approach, discussing the historical circumstances in which Old Norse trans-
lations were produced and the conditions for translation. I will return briefly 
to this discussion in the final chapter (especially in 8.6). The research on Old 
Norse translations has to a large extent been focused on style, specifying 
different literary styles in different kinds of texts and investigating the 
genealogy of these styles, but this research tradition does not play any part in 
this thesis. Other research has discussed the aims of the different trans-
lations, highlighting e.g. strategies of adaptation. This is also a discussion 
that I will briefly touch upon in the final chapter (especially in 8.4), but it is 

                          
259 The last edition in Leeuw van Weenen (2009a, 2009b) was published after the main 
excerptation of material was done. 
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not a main issue in the thesis. More relevant to this study is the discussion of 
the role of the translator in his textual practice. The textual practice has often 
been described in terms of different text-producing roles, and the investi-
gation will contribute to this discussion by developing the different types of 
roles of the translator in the theoretical section (1.5.2). Some concepts have 
also been suggested in this discussion, like paraphrase and exegesis, to 
define medieval translation as discursive practices. This discussion is also 
relevant to this thesis, as I define different free translation methods in terms 
of discursive practices rather than just a matter of similarities and differences 
with the source text. I will return to this question in the theoretical discussion 
(1.5.2). 

In 1.4.3, I present previous research on Alexanders saga to identify 
relevant issues of the investigation. The saga has been used as source 
material for a number of studies. Among scholars, the translation method is 
generally described as Helgasson (1966:XXX) phrases it: “The translation 
fluctuates between considerable closeness and a freedom which at times 
almost gives it the character of a new version.” The different degrees of 
closeness to the source text have also been noted as varying in different parts 
and different types of discourse. This variation thus becomes an important 
issue for the investigation, especially as it has been noted there is a syste-
matic variation in other Old Norse translations, e.g. parts in direct speech are 
rendered closer to the source text than other parts in Rómverja saga, the Old 
Norse translation of Sallust’s Bellum Jugurthinum and Bellum Catilinae and 
Lucan’s Pharsalia. Some scholars have also suggested that the sections in 
Alexanders saga in which the translator indicates that he is quoting the 
author with a phrase like segir meistari Galterus ‘says master Galterus/ 
Gauthier’ are marked by a faithfulness to the source. 

The changes in Alexanders saga vis-à-vis the source text have been 
described by several scholars, showing that the rendering was governed by a 
strategy of adjustment to a specific audience and to the target culture. How-
ever, the aim of this study is not to investigate the adaptation of the text to 
the target culture. 

Helgasson (1966:XXIX) has shown that the number of lines in each 
chapter of the target text edition (Jónsson 1925) becomes increasingly fewer 
in relation to the lines in each book of the source text. From Helgasson’s 
numbers I calculate an “index of rendering” which is presented in Figure 2. 
The index suggests that the translation method varied and that it was not 
consistent. There are, however, many factors influencing the index of 
rendering – omission of a single section may affect the index to a large 
extent – and the descending curve can be the result of a decreasing number 
of additions by the translator as well as an increasing number of omissions. 
However, the changing index of rendering will be an important starting point 
for the investigation of the translation method used in Alexanders saga. 
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In 1.5, some theoretical concepts are developed to serve in the analysis of 
the translation practice. First the concept of principle is used to denote a 
regular behaviour of the translator, e.g. a systematic omission of repetitions. 
Secondly, the concept of translation method is understood as a consistent 
way of translating, built upon principles. The aim of the study is not to map 
the translation method and the principles in Alexanders saga in detail, but 
these are analytical tools for interpreting patterns in the rendering. The role 
of the translator in free translation is defined with the help of some discus-
sions in Copeland (1991). Free translation is often defined negatively else-
where, as something that is different than faithful translation. This definition 
only considers linguistic and textual differences and similarities. However, 
Copeland (1991) shows that there were different discursive strategies under-
lying free translation in Antiquity and in the Middle Ages, and these diffe-
rent strategies could be used to define free translation strategies positively. 
First, there is the Roman rhetorical way of translating, in which the source 
text is used as material for an independent text-producing activity. Secondly, 
there is a strategy advocated by St. Jerome according to which the translator 
should act as an intermediary even though he does not follow the source text 
word for word. From this, two different roles are proposed, conceived as two 
endpoints on a scale, namely the translator as mediator and the translator as 
independent text-producer. In the analyses, I use the concept of loyalty 
(Nord 1997) to distinguish between the two roles. When the translator acts 
out of loyalty to the source text author, i.e. acts in the interest of the author, 
the translator is considered to have assumed a mediating role. When he does 
not act loyally, it is interpreted as an expression of the translator in the role 
of independent text-producer. 

Finally, the concept of translation is discussed in 1.5.3, and I use Toury’s 
proposed definition of assumed translation (1995:32–35). I argue that con-
cepts like adaptation and paraphrase account for both intralingual and inter-
lingual text processing. I think that it is thus convenient to speak of texts like 
Alexanders saga primarily as translations, and if necessary specify this con-
cept with different qualifiers, e.g. paraphrasing translation etc., as proposed 
in Chesterman (2005:26). 

In 1.6, four research questions are formulated for the investigation of free 
translation as a translation practice on the basis of the theoretical foundations 
and previous research. 

− Is the rendering of Alexandreis in Alexanders saga consistent or does it 
change during the course of the text? This question is the basis for 
chapter 4. 

− Does the rendering change systematically between different types of 
discourse? This question is examined in chapter 5.  

− What is the role of the translator in his text-producing work? This issue 
is addressed in chapter 6. 
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− What notion XXX of translator’s role is assumed in the translator’s 
metatextual additions? This is investigated in chapter 7. 

In chapter 8, the results of the different investigations are discussed together 
and there is a discussion here of whom Alexanders saga might have been 
made for. 

In chapter 2, a systematic, linguistically-based method of analysis is deve-
loped to describe the relationship between source text and target text in 
terms of closeness or independence. Clauses with finite verbs are chosen as 
the main unit of analysis, and a typology is developed to describe how the 
clauses in the source text are matched with the clauses in the target text. As a 
methodological framework, I use systemic functional linguistics (SFL), as 
presented in Halliday & Matthiessen (2004, 2006), which allows a delimi-
tation of the linguistic content that is to be compared in the source text and 
the target text. The method developed is not aimed at describing every 
semantic change that occurs in the translation, but only to help answer the 
research questions of the thesis by revealing patterns in the rendering and by 
identifying different parts of the text for further analysis. Based on Halliday 
(2001), I chose to focus on the semantic stratum of the experiential meta-
function, which is described as fundamental to translation. In order to deter-
mine the semantic relation between clauses in the source text and in the 
target text, I develop the concept of synoptic equivalence (2.4). The concept 
is based upon the methodological assumption that the source text and target 
text can be viewed as two parallel reports of a single historical event in the 
context and that it is possible to evaluate their coherence or contradictory 
content. This concept is a purely analytical concept with specific aims, and it 
is not a model of the translation process. A typology of six different kinds of 
semantic relationships – relation types – is constructed (2.5). The first is 
agreement (‘överensstämmande återgivning’, cf. 2.5.1.1), which occurs 
when the core semantic units correspond in the source text and target text.260 
The second is reconstrual (‘omtolkande återgivning’, cf. 2.5.1.2), in which 
the translator has reinterpreted semantic elements in parts of the source text 
as new elements, but the source text and target text clauses are not contra-
dictory and could be two parallel realizations of one experiential context. 
The third is untied rendering (‘obunden återgivning’, cf. 2.5.1.3), which can 
be described as a rendering of the content of the source text, but where the 
translator does not follow the semantic configuration of elements in the 

                          
260 The core semantic content is understood to be the minimal experiential semantic qualities 
of the verb process and the “first” participant (from which a process emanates, cf. Holmberg 
& Karlsson 2006:75–76). When the translation renders the circumscriptural totius malleus 
orbis ‘the hammer of the whole world’ simply with Alexander konungr, this is interpreted in 
the analytical model as identity between the source text and target text. The semantic content 
is thus mainly delimited to the deictic qualities of the two central semantic elements of the 
clause. 
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source text. The fourth is content adjustment (‘innehållsjusterad återgiv-
ning’, cf. 2.5.1.4), in which the translator manipulates some part of the 
clause with the result that the rendering contradicts the source text even 
though the overall structure is close to the source. The fifth is omission 
(‘innehållsutelämning’ cf. 2.5.2), which simply means that the translator has 
decided not to render a certain clause in the source text. The sixth, and last, 
is addition (‘innehållsaddition’, cf. 2.5.2), which comprises cases where the 
translator has added a clause that has no equivalent in the source text. With 
the help of these six categories, all the clauses in the source text and target 
texts are compared and classified, and percentile values are calculated in a 
quantitative analysis to show how and to what extent each relation type is 
used in different sections of the text. The classification also serves the pur-
pose of identifying different groups of material – e.g. all additions – which 
are analyzed with more qualitatively oriented methods in chapter 6 and 7. 

In chapter 3, several parts of Alexanders saga are chosen as material for 
investigation and source-critical questions are addressed. Material from four 
different types of discourse is chosen: (1) direct speech in the source text; (2) 
quotations of the author, corresponding to the passages in the translation that 
are provided with a reference mark of the type segir meistari Galterus ’says 
master Galterus’; (3) descriptive sections, which consist of both long pas-
sages describing various phenomena and short descriptions in the form of so-
called epic parables; (4) narrative sections corresponding to parts in which 
the text describes a course of events. Some of the speeches and sections are 
only a few clauses in length, and because the material will be treated 
statistically, only those speeches and sections that are longer than ten source 
text clauses are included. Included in the investigation material are 41 
speeches (Table 2), seven quotations of the author (Table 3), six long 
descriptive sections (Table 5), all epic parables (23) as examples of short 
descriptive sections (Table 6), and finally six narrative sections from chapter 
2 and chapters 8–9 (Table 7). The narrative sections are chosen because an 
analysis of the index of rendering in narrative parts shows a descending 
curve from chapter 2 to chapter 8, where a low level is established that per-
sists to the end of the text (Figure 15 and 16)). 

In the same chapter, some source-critical problems are discussed, both in 
terms of the target text and source text. As for the target text, the problem is 
that we do not know to what extent the preserved manuscript represents the 
translator’s version, or whether the text has been revised in the transmission. 
I argue that the present investigation is less affected by this problem given 
the focus on structural patterns, which are not affected as easily as individual 
shifts. Moreover, I do not base arguments solely on discrepancies between 
the source text and target text, which are difficult to ascribe to either the 
translator or a redactor. Finally, I also focus on metatext that comments upon 
the source text, which is a category of text that is likely to originate in the 
translator’s work. The choice of Alexanders saga was further motivated by 
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the absence of any obvious signs of secondary revision. That does not mean 
that such processing may not have occurred, but as a starting point in the 
investigation it is assumed that the text of the manuscript AM 519a 4to on 
the whole corresponds to the translator’s version. The results of the various 
investigations in the thesis will be used in a discussion on the relevance of 
this assumption. 

As for the source text, the question concerns how the translator’s original 
diverged from other preserved and edited manuscripts and whether the 
existing editions can be used for the kind of translation analysis undertaken 
in the study. A comparison between the translation and the edited source text 
manuscripts shows that the Engelbergensis 86 manuscript – one of the 
manuscripts underlying the source text edition of Gugger (1659) – is the 
only one of all the edited manuscripts that cannot be rejected. The rest of the 
edited manuscripts contain lacunae and lexical variants which in all pro-
bability were not present in the translator’s original. However, no common 
errors are identified in the translation and Engelbergensis 86, but of all the 
edited manuscripts of the source text, it is the one closest to the translation. 
To track the translator’s original, an extensive study of every preserved 
manuscript would be needed. In the analysis, it also becomes clear that the 
source text edition of Colker (1978) can be used in translation analysis, 
although vigilance is required on the variants in the rest of the manuscripts. 
First, the difference in meaning between lexical variants in the different 
manuscripts is in most cases very small, and second, not one of all the 
lexical variants examined that differ from Colker’s main text can be said 
with certainty to have been present in the translator’s original. These results 
strengthen Colker (1978) as a tool in the translation analysis. 

In the abstract of the investigations in chapters 4–7 below, I first present 
the main results of each individual chapter, while the minor results are 
thereafter. 

The main result of the analysis in chapter 4 of the rendering in the text as 
a whole is that there seem to be regular patterns in the rendering, despite a 
relatively large variation between different parts. This applies at least for the 
parts in direct speech, which constitute the primary source material in this 
chapter. From the index of rendering (see above 1.4.3), one might expect 
that the translation would be characterized by an increasing degree of 
reduction towards the end of the work. However, in the analysis no increase 
in shortening strategies has been observed, nor has any gradual change in the 
distribution of different relationship types in the course of the text. Rather, 
the values for different relation types are fairly constant even though they 
vary within certain limits. The analysis has also revealed two contrasting 
patterns in two separate groups of chapters: one in chapters 2–4 and one in 
chapters 1 and 6–10. The first group is characterized by a significantly 
higher average value for the Agreement relation type, and as a whole the 
rendering in these chapters can be described as closer to the source text. The 
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second group of chapters instead contains a rendering that is freer in relation 
to the source text. Thus, there seem to have been two contrasting translation 
methods in these two groups of chapters, and I return to this question in the 
final chapter. The investigation of the rendering of short descriptive sections, 
i.e. epic parables, (4.1.3) supports the impression that a change takes place 
between chapter 4 and chapter 6, as these parables are not rendered from 
chapter 5 and onward. As for the narrative sections, the descending index 
previously mentioned (in 3.1.4) is explained by a combination of a reduction 
in additions and an increase in omission (4.1.4). The rendering is thus more 
stable in the case of direct speech than narrative discourse. 

In chapter 5, the main result of the analysis of the rendering in different 
types of discourse is that there are clearly distinctive patterns in the different 
parts, and there are also statistically significant differences between them. 
From previous research, it was assumed that parts with direct speech and 
quotations of the author would be characterized by a more faithful rendering 
of the source text. This assumption is confirmed, and the pattern also seems 
to have applied to both groups of chapters. In the long descriptive sections, 
the translator has taken a more independent approach to the rendering and 
frequently used untied rendering, while the translator of the narrative sec-
tions used his freedom to omit or add source-text material. These patterns 
share similarities with other Old Norse translations. 

In chapter 6, the main result of the analysis of the Content Adjustment, 
Omission and Addition relation types is that the translator seldom assumed 
the role of an independent text producer. There are few cases of the Content 
Adjustment relation type; a large proportion of them relate only to peripheral 
features. The relatively frequent Omissions affect mostly repetitions or 
rhetorically marked expressions. Among Additions, about half can be 
derived from the source text and have the function of supporting the reading 
of the target text and getting target text readers to accept what the source text 
claims. The other half could be described as context-derived, and they 
represent the additions of a more independent text producer. But even in this 
case, the translator proves to have been loyal to the source text author. The 
additions primarily enhance the source text in different ways. A particular 
feature is when the translator assists a speaking character to achieve a 
rhetorical goal by improving the rhetoric in the direct speech with added 
idiomatic expressions, proverbs and the like. Furthermore, these additions in 
the form of rhetorical improvements are not reserved for any specific 
character, but instead granted to characters high and low, good and bad. It 
seems to be an integral part of the translation method to improve the text in 
different ways with no preference for any specific character. 

Even though the general view is that the translator has assumed the role of 
mediator, he acted differently in different types of discourse. In the quota-
tions of the author as well as in direct speech, the translator has clearly 
assumed the role of mediator, while the narrative and descriptive sections are 
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indicative of a more independent text producer. The mediating role is also 
much more evident in chapters 2–4 than in chapters 1 and 6–10, which con-
firms the observations in previous analyses of this thesis. 

In chapter 7, the main result of the survey of the translator’s metatext is 
that the translator seems to have assumed that the recipients of the source 
text expected him to take on the role of mediator rather than independent text 
producer. He made it clear to the reader when the source text was obscure, 
and could both defend the credibility of the source text and signal that he 
shared the expected scepticism among readers over the veracity of the more 
amazing features in the text. However, from the metatext he seems not to 
have feared that receivers might accuse him of an unfaithful rendering. He 
safely presupposes that they assume he will do his job as mediator. 

In chapter 8, the study is summarized and the results of the different 
investigations are compared. From the various studies a picture emerges of a 
text-producing practice that has certain specific properties. First, there is a 
stability in the rendering of the source text in the text as a whole. This 
suggests that there were ideas about how translation should be performed. 
Second, different types of discourses have systematically been rendered 
differently. This also seems to be part of the translation method, and it is the 
same kind of translational behaviour that can be discerned in other Old 
Norse texts. Third, the translator seems to assume the role of mediator, 
despite the variation in the different types of discourse. He uses his freedom 
mainly to explain and enhance the source text. Fourth, the translator seems 
to have assumed that others expected him to do his job as mediator. The pic-
ture that emerges from the analysis is thus that the conception of translation 
and the role that the translator assumed were consistent. The translator 
expected that his recipients wanted him to act as mediator, and he did pre-
cisely that even though there were different strategies in different types of 
discourse. However, there is a distinct difference. In the narrative sections 
and descriptive sections, the translator was considerably freer in text pro-
duction than in direct speech and quotations of the author. 

Having noted the main results of the study, I will discuss some of the 
secondary results and identify some questions which could lead to future 
research. 

The reason for the two different patterns in chapters 2–4 compared to 
chapters 1 and 6–10 could be interpreted in many ways. The translator may 
have changed his way of translating during his work with the source text, or 
there may have been a subsequent revision of chapters 1 and 6–10. I argue, 
however, that the most likely explanation is that there were two different 
translators producing the translation in each group of chapters. Further ana-
lyses on a lexical and syntactic level are needed to give a more reliable 
answer to this hypothesis. 

The patterns of rendering show similar tendencies in the case of different 
types of discourse, although there is a different level of closeness to the 
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source text. That the different discourses are treated much the same way 
actually strengthens the assumption that the text in the manuscript AM519a 
4to mainly represents the translator’s – or translators’ – version of the text. 
The complex rendering, with the source text material interspersed with 
different kinds of linguistically and semantically integrated additions, also 
strongly suggests that the text is the product of a single process rather than 
several subsequent revisions. 

The results of the investigation primarily refer to the translation of 
Alexandreis, but comparison with other Old Norse translations has in some 
cases revealed similarities, which suggests that there were conceptions about 
translation that were spread across broad circles. The difference between 
direct speech and narrative and descriptive discourse also occurs in Róm-
verja saga. Würth (1998:254) has suggested that Rómverja saga became a 
model for translations from Latin, and the results from this investigation 
seem to confirm this interpretation. However, further research is needed to 
explore the role of Rómverja saga in the West Nordic translation culture. 

This investigation has revealed some views on free translation in West 
Nordic society, it has provided empirical support for earlier general obser-
vations and identified some features that seem to be common in certain Old 
Norse translations. These results can be seen as an indication of a system of 
conceptions of how translation was to be carried out in West Nordic society. 
To turn such “indications of a system” into a clearer picture of translation 
culture, further research is needed with a broader text corpus and specific 
research questions. 

If the translator assumed that his audience expected him to take on the 
role of mediator, it is then interesting to discuss who the intended receiver of 
the text was. The attributions of the text are uncertain (1.3.3), but another 
way to discuss the identity of the receiver of the text is to investigate 
whether the changes in the text show that the text was adjusted to some 
specific interest.261 During the 13th century, there was a conflict between the 
Norwegian crown and the Icelandic population, and the Norwegian king 
endeavoured to include Iceland in the Norwegian realm, but the Icelanders 
hesitated. In the end of chapter 8 in Alexanders saga, there is a speech held 
by a Scythian ambassador when his nation is threatened by Alexander and 
his forces. There seems to be a general notion that 13th century Icelanders 
must have recognized the symbolic parallel between the Scythian peace 
negotiations in the saga and the North Atlantic political reality at the time. 
There have been different opinions on the aims of the translator, but I argue 
like Würth (1998:118) that the aim of the translator seems to have been two-
fold. On the one hand, the translator supported the Scythian ambassador’s 
protests against Alexander with rhetorical reinforcements to an extent that 
seems to indicate criticism of the conqueror king – criticism that could easily 
                          
261 I analyse this question in 8.4 briefly and more exhaustively in Pettersson (2009a). 
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be extended to the Norwegian king. On the other hand, one of the few cases 
where the translator changes the source text substantially in the translation is 
when Alexander is portrayed in a less favourable light in the source text. The 
translator then rewrites the text to make the picture of Alexander less 
problematic (6.1.4). As a result, the translator seems to have had the aim of 
presenting a model of kingship worthy of imitation, rather than stressing the 
problematic qualities in Alexander’s character. The translator thus seems to 
give voice to the Icelandic opposition to the Norwegian king but also to put 
forward a model of merciful kingship. Ashurst (1997) has interpreted the 
speech as pro-monarchical and pro-Norwegian. I would agree with him that 
there are pro-monarchical tendencies in the text, but not necessarily pro-
Norwegian ones. 

If the translator adjusted his text to fit both an Icelandic and a Norwegian 
audience, his assumptions about the receivers apply to a large part of the 
entire Old Norse-speaking world. It is impossible to say whether all these 
people really expected a translator to be a mediator, but it is hard to find 
anybody else who would have had a better reason to be informed about this 
question than the translator himself. Just like the main investigations in this 
study, the results only provide us with suggestions that have to be confirmed 
using broader material to which specific research questions can be 
addressed. 

This thesis has noted several areas for future research. The translator’s 
source text manuscript might be further elucidated through a systematic 
examination of Engelbergensis 86. It is also possible to investigate the large 
corpus of manuscripts that are not edited, through the list of lacunae (3.3) 
and thereby to distinguish a group of manuscripts for further investigation. 
An explanation of the differing patterns in the two groups of chapters is also 
warranted. The tendency to render direct speech closer than narrative and 
descriptive discourse seems to be a norm, but this must be investigated using 
larger bodies of material. The attitude to the translator seems to be that he 
should act as mediator, but this needs to be confirmed in other material. 
Finally, the discursive practice ought to be subject to a contextual analysis 
and also one in relation to other textual practices. In translation studies, 
systematic differences have been observed between translations and their 
original, sometimes called translation universals. In the situation where we 
have only late copies of medieval translations, it might be valuable to in-
vestigate whether the work of the scribes and the redactors resulted in the 
same kind of differences as in the process of translation. If not, it would to 
some degree be possible to distinguish between what the translator did and 
what the scribes and redactors were responsible for in the text of a preserved 
copy of a medieval translation. 

There are very few attempts to apply a thorough contextual perspective to 
translation as a phenomenon in Old Norse society. Translation studies has a 
great deal to offer on these issues in terms of theoretical insights and models 
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as well as empirical results. In many respects, medieval translators were 
quite similar to their modern colleagues: they probably were only part-time 
translators and had other kinds of occupations like many translators today, 
and they produced a number of different kinds of texts that mixed different 
textual practices in the same way as in many modern genres. In the scholarly 
discussion, the differences between medieval and modern translators are 
often stressed, but I would argue that it is a more fruitful approach to look 
for and recognize what they have in common. The starting point for such an 
approach is the research being done in translation studies, and it is preferable 
that such an approach aim to understand medieval translators rather than 
exoticize them. Investigations with this orientation would illuminate the 
work of medieval translators, how they mediated texts between cultures, and 
what role they played in the evolving medieval Western European culture.   
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