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1 INLEDNING 

 

Folkvisan. En upprepning i tid och rum.  

Ett sådant annorlunda sätt att uppfatta tiden. 

Monika Fagerholm, Glitterscenen (2009, s. 69) 

 

Kansanlaulussa on monta säkeistöä, jokaisessa 

tapahtuu samaa. Yhä uudestaan. Tyyten erilainen tapa 

kokea aika. 

Monika Fagerholm, Säihkenäyttämö (2009, s. 82) 

Suomennos Liisa Ryömä 

 

Människor har ett behov av att kommunicera på ett nyanserat sätt och visa sin egen 

hållning gentemot det man talar eller skriver om. Ur detta perspektiv är det inte så 

förvånande att det finns flera olika uttryckssätt för ett innehåll, också inom en 

språkgemenskap. Detta antagande att det finns flera olika sätt att säga samma sak, är 

också grunden för översättandet. Det är en resurs men samtidigt skapar det svårigheter: 

när det finns flera olika alternativ till hands är översättaren tvungen att välja ett. Det 

som vanligtvis skiljer olika uttryckssätt från varandra ligger på stilnivå. En tanke som 

kan dras av detta är att översättandet mest handlar om att behärska olika stilnyanser.  

Utgångspunkten i min avhandling pro gradu ligger i lexikaliska upprepningar i 

Monika Fagerholms två romaner Den amerikanska flickan (2004) och Glitterscenen – 

och flickan hon går i dansen med röda gullband (2009)
1
. Lexikaliska upprepningar, 

såsom i Och hon väntar, väntar – tills hon inte orkar vänta längre. (Glitterscenen 2009, 

s. 72), är ett stildrag i dessa böcker. Detta drag i sig utformar inte ensamt textens stil, 

utan det är en del av stilen som utformas av många faktorer. Fokus i min undersökning 

ligger dock i det med vilka översättningsstrategier dessa upprepningar återgetts i de 

finska översättningarna Amerikkalainen tyttö (2004) och Säihkenäyttämö – On neidolla 

punapaula kun tanssihin käy (2009) av Liisa Ryömä. Efter genomgången av 

översättningsstrategierna med valda exempel ur de nämnda verken utforskar jag vilka 

konsekvenser dessa olika strategier har för stilen i de översatta romanerna. I arbetet 

behandlar jag således relationen mellan form och innehåll.  

                                                           
1
 Se exakta uppgifter i bibliografin.  
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De bakomliggande centrala frågorna är: Vad händer med innehållet om formen 

upplöses? Är formen lika med innehållet? Hur påverkar sättet att uttrycka innehållet? 

Om man går riktigt djupt, kan man filosofera om det möjligen ligger en hel världsbild 

bakom dessa frågor. Visar det sig att den språkliga verkligheten är indelad i två olika 

nivåer eller hänger allt samman på så sätt att det finns bara ett sätt att säga ett budskap? 

Som översättare är man tvungen att tro på det förstnämnda dualistiska synsättet, annars 

skulle det vara omöjligt att översätta.  Med andra ord: det torde finnas flera sätt att säga 

samma sak. (Om begreppen dualism och monism inom stilforskning, se Leech & Short 

2007: 16–24.) 

Jag har lagt upp min studie på följande sätt: Först redogör jag för arbetets syfte 

(avsnitt 1.1) och metod (avsnitt 1.2). Därefter presenterar jag undersökningsmaterialet 

(avsnitt 1.3) för arbetet som jag excerperat ur Den amerikanska flickan (2004) och 

Glitterscenen (2009) samt översättningarna av dem. I avsnitt 1.4 tar jag upp 

forskningsläget i fråga om de upprepningar som är relevanta för mitt arbete samt några 

centrala studier inom stilforskning. I teoridelen i kap. 2 går jag igenom upprepningarnas 

olika funktioner (avsnitten 2.1.1 och 2.1.2) och översättningsstrategier som företeelse 

(avsnitt 2.2) och de specifika strategier som används i samband med lexikaliska 

upprepningar (avsnitten 2.2.21 och 2.2.2). I slutet av kap. 2 diskuteras begreppet stil och 

hur en viss stil uppstår (avsnitt 2.3). I detta sammanhang behandlas också begreppen 

form och innehåll. 

I analysdelen fokuserar jag först på översättningsstrategierna i samband med de 

excerperade upprepningarna. Varefter behandlar jag vilka konsekvenserna av de olika 

strategierna är för stilen förutom i de två aktuella finska översättningarna också i de 

hypotetiska lösningar som jag har konstruerat enligt de definierade strategierna. I den 

sammanfattande diskussionen i kap. 5 presenterar jag en stilistisk syntes av samtliga 

behandlade element: upprepningarna, översättningsstrategierna och funktionerna.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med mitt pro gradu-arbete är följande: 

 

1. att identifiera vilka funktioner omedelbara eller nästan omedelbara lexikaliska 

upprepningar har i Monika Fagerholms två romaner Den amerikanska flickan 
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(2004) och Glitterscenen – och flickan hon går i dansen med röda gullband 

(2009)  

2. att undersöka vilka översättningsstrategier översättaren har använt vid 

omedelbara eller nästan omedelbara lexikaliska upprepningar i de finska 

översättningarna Amerikkalainen tyttö (2004) och Säihkenäyttämö – On neidolla 

punapaula kun tanssihin käy (2009)  

3. att studera vilka konsekvenser dessa strategier har för stilen i de två översatta 

romanerna och i de hypotetiska lösningarna.   

 

Med omedelbara upprepningar avser jag ord som förekommer genast efter varandra i 

samma form såsom ordet tala i meningen Vi måste lyssna, vara uppmärksamma, tala, 

tala. (Glitterscenen 2009, s. 306). Urvalsprinciperna vid excerperingen av 

undersökningsmaterialet presenterar jag i avsnitt 2.4 nedan.  

Marianne Kuitunen (2008: 169–185) diskuterar i sin artikel Tyylikeinot ja niiden 

funktiot. Näkökulma kaunokirjallisuuden kääntämiseen. (Stilmedel och funktionerna av 

dem. En synvinkel på skönlitterär översättning) den betydelse stilen kan ha i 

skönlitterära översättningar. Hennes slutsats i denna artikel (a.a.: 182) fungerar som 

huvudtanke för mitt arbete, eftersom hon sammanfattar sin studie med insikten att 

textens form och innehåll förändras oundvikligen när man översätter. Men genom att 

analysera stilmedlen får översättaren kunskap om textens betydelsenyanser, och denna 

kunskap påverkar vidare valet av översättningsstrategierna. 

Såsom Cassirer (2003: 13) konstaterar, kan stilen uppfattas som tredimensionerad: 

den består av relationen mellan form, innehåll och verkan. Stilistiken intresserar sig för 

effekten av en text och frågar sig alltså hur en viss effekt uppnås. Att känna igen effekter 

hos sig själv och förutse dem hos andra är säkert en svår och nästan en omöjlig uppgift. 

En orsak till detta kan vara det som också Christiane Nord ([1991] 2005: 143) påpekar 

att olika människor befinner sig i olika situationer då de läser en text. Förutom detta har 

vi också olika bakgrunder i fråga om kunskap och allmän livserfarenhet. Nord (ibid.) 

menar också att eftersom effekten refererar till relationen mellan en läsare och en text, 

är den slutligen en tolkningsfråga och hör inte till lingvistikens område. (Om 

tolkningsprocessen, se också Söderberg 1996: 72–84.) Enligt Teleman & Wieselgren 

(1970: 28) har vissa forskare velat knyta stilbegreppet helt till läsarens stilupplevelse. 

Om så är fallet, kan det i princip finnas lika många stilar som mottagare och inga 

generella slutsatser kunde dras. Enligt min mening är dock läsarens upplevelse en del av 
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stilen men en subjektiv upplevelse kan inte vara liktydig med stilen i allmänhet. Trots 

att effekten inte fullständigt objektivt kan mätas, bör man inte avstå att forska i den. 

Textens effekt är en dimension som översättaren bör ha så mycket kunskap om som 

möjligt, eftersom översättaren ofta i praktiken är tvungen att tolka och ta sig an också 

s.k. omöjliga uppgifter, dvs. texter som är svårbegripliga (se t.ex. Ryömä 1998: 57). 

En fråga som kan ställas i detta sammanhang är huruvida det finns avsedda effekter. 

Det kan hända att en författare av ett skönlitterärt verk inte har någon förutbestämd 

effekt som han eller hon vill uppnå. De kan rentav tillåta sig experimentera med språket, 

såsom Teleman & Wieselgren konstaterar (1970: 23). Detta är ett betydande skäl att inte 

göra en normativ studie av skönlitterära översättningar. Skönlitteraturen är ett öppet 

system och denna öppenhet gör att den oftast förblir levande längre än t.ex. sakprosa. 

Barbro Söderberg (1996: 92) anser t.o.m. att en ovisshet som läsaren lämnas i kan bidra 

till textens kvalitet. Nord ([1991] 2005: 144) framhäver dock att vi tryggt kan anta att 

varje sändare, om de förväntar att deras texter kommer att läsas, har en intention att 

producera en specifik effekt hos läsaren och att författaren inte låter slumpen avgöra 

effekten. I min undersökning är det motiverat att utgå från Nords uppfattning ovan 

annars är det meningslöst att forska i stil. I min analys tar jag för givet att både 

författaren och översättaren är högst medvetna om vad de gör när de skriver. Jag antar 

också att de vill uppnå en viss effekt med sitt skrivande.  

När det gäller effekten konstaterar Cassirer (2003: 14) att endast om vi känner 

tekniken för hur vi blir påverkade med språkets hjälp kan vi avslöja manipulationen och 

göra oss själva till dess herrar. Nord ([1991] 2005: 147) påpekar dock att effekten kan 

gå förlorad om vi vet för väl hur den har uppnåtts. Kunskapen om stilmedel kan också 

göra oss immuna för manipulation. All konst bygger på att konstnärer manipulerar 

verkligheten och att en mottagare som vill falla för illusioner tillåter denna 

manipulation. Detta innebär att en ideal mottagare vill bli påverkad av det som 

konstnären skapar. Om vi lär oss för väl hur effekterna skapas och hur de påverkar oss, 

kan det hända att vi förlorar förmågan att njuta av fantasin. Nord (ibid.) konstaterar 

emellertid att för översättaren – som samtidigt är både mottagare och sändare – är 

retorisk kunskap nödvändig. Översättaren har denna dubbelroll konstant på i och med 

att han/hon mottar effekten och sänder den vidare. Detta kan tolkas på så sätt att 

översättaren bör vara såväl öppen för manipulation (som mottagare) som kunnig att 

manipulera (som sändare). 
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Mitt syfte är att undersöka hur ett stilistiskt drag, dvs. lexikal upprepning, har 

översatts från svenska till finska i två skönlitterära romaner och därmed öka kunskapen 

om konsekvenserna av de olika översättningsstrategierna för stilen med tanke på detta 

enskilda stildrag. Först (i kap. 2) går jag systematiskt igenom de verktyg – lingvistiska, 

översättningsstrategiska och stilistiska – som jag använder i min analys. Sedan studerar 

jag de strategier översättaren har använt vid de omedelbara lexikaliska upprepningarna i 

de två finska aktuella översättningarna (i kap. 3). Därefter diskuterar jag hur dessa 

strategier påverkar stilen i de faktiska översättningarna och i de översättningar som jag 

konstruerar enligt de definierade strategierna (i kap. 4). Avsikten är att på detta sätt 

bidra till studierna kring stil och översättning. 

 

 

1.2 Metod  

 

Utgångspunkten i min undersökning ligger i de aktuella två svenska förlagorna på så 

sätt att jag har excerperat samtliga omedelbara eller nästan omedelbara lexikaliska 

upprepningar i de två svenska förlagorna och i de finska översättningarna av dem. 

Dessa exempel finns i två bilagor (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Upprepningarna 

förekommer på ordnivån såsom i följande tre meningar ur Monika Fagerholms roman 

Den amerikanska flickan (2004):   

 

(1) 

(1a) Festen var över nu; en tidig, tidig söndagsmorgon.  

(Den amerikanska flickan, 2004 s. 481) 
 

(1b) Normal. Normal som alla andra barn.  

(Den amerikanska flickan, 2004, s. 76) 
 

(1c) Hon bara sjönk och sjönk och sjönk.  

(Den amerikanska flickan, 2004, s. 32) 
 

 

I exemplen (1a–c) ovan förekommer de upprepade orden så nära varandra att de kan 

uppfattas som kopior av det föregående ordet. I Bilaga 1 och Bilaga 2 finns också den 

översättningsstrategi som översättaren har använt i samband med upprepningen i fråga 

(se kap. 2, avsnitt 2.4 Metodbestämning). Strategierna kategoriseras i fyra 

huvudgrupper. Kategoriseringskriterierna baserar sig enbart på formen, vilket innebär 

att jag vid kategoriseringen observerar enbart om den upprepade formen har bevarats 
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eller inte. Det semantiska innehållet behandlar jag först när jag analyserar 

konsekvenserna av strategierna för stilen.  

En kolumn i bilagorna (Bilaga 1 och Bilaga 2) är reserverad för att beskriva 

funktionen hos varje upprepning i förlagan. Då det gäller att bestämma funktionen tar 

jag hänsyn till den kontext där upprepningen förekommer. Min egen tolkning som 

läsare kommer att påverka bestämningen, men jag söker stöd i studier där liknande fall 

har analyserats (se avsnitt 1.4 nedan). För tydlighetens skull indelar jag upprepningarnas 

funktioner i fem s.k. primära grupper, dvs. den primära funktionen utesluter inte att 

upprepningen också skulle ha andra funktioner, något som är sannolikt i de allra flesta 

fallen. 

I analysens första del presenterar jag olika översättningsstrategier i de två aktuella 

romanerna. I den andra delen jämför jag översättningsstrategierna deskriptivt ur 

följande två synvinklar. Har innehållet eller funktionen förändrat sig vid översättning 

och har stilen därmed ändrat sig? Metoden är komparativ, deskriptiv, kvalitativ och 

kvantitativ dvs. jag jämför och beskriver mitt material med utgångspunkt i tidigare 

forskning. Med komparativ avser jag att jag undersöker och jämför olika faktiska och 

hypotetiska översättningslösningar. Eftersom det inte finns översättningar som är helt 

identiska med förlagorna, försöker jag identifiera relevanta likheter mellan de olika 

lösningarna (om den komparativa metoden, se Chesterman & Williams 2002: 49). Målet 

i deskriptiva översättningsstudier är att beskriva och förklara empiriska företeelser i 

syfte att öka på vår kumulativa kunskap inom ett specifikt område (Toury 1980: 80). 

Enligt Chesterman & Williams (2002: 64) syftar kvalitativa studier till att man beskriver 

undersökningsmaterialet på något belysande (enlightening) sätt. De preciserar att 

”qualitative research can lead to conclusions about what can happen at least sometimes; 

it does not allow conclusions about what is probable, general, or universal.”. För att få 

någon information om hur sannolika vissa översättningsstrategier är, bör man använda 

kvantitativa metoder. Därför presenterar jag också antalet olika översättningsstrategier i 

de översatta romanerna Amerikkalainen tyttö (2004) och Säihkenäyttämö (2009). 

Resultaten gäller i bara de aktuella finska översättningarna varför man inte kan dra 

några generella slutsatser som skulle gälla översättningsstrategier vid upprepningar i 

allmänhet. De kvantitativa uppgifterna är enbart riktgivande. I avsnitt 2.4 

Metodbestämning behandlar jag de urvalskriterier som jag har tillämpat i samband med 

excerperingen.  
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1.3 Material  

 

Den finlandssvenska författaren Monika Fagerholm (f. 1961) har fått mycket beröm, 

också internationellt. Hennes genombrott var Underbara kvinnor vid vatten (1994) som 

nådde över språkgränsen med hjälp av översättningarna till flera språk. Romanen 

filmades också år 1998. (Ingström 2000: 352, 318.) En av hennes romaner, Diva (1998), 

har redan ansetts vara en modern klassiker. Den amerikanska flickan (2004) och dess 

fristående fortsättning Glitterscenen – och flickan hon går i dansen med röda gullband 

(2009) är mitt undersökningsmaterial. Den amerikanska flickan har fått bl.a. Nordiska 

rådets litteraturpris och Augustpriset.  (Teos/kirjailijat/Fagerholm [www].) 

Liisa Ryömä (f. 1947) som har översatt de aktuella romanerna har en gedigen 

erfarenhet som översättare. Hon har översatt skönlitterära texter av olika slag: pjäser, 

dikter, sångtexter och romaner av bland annat Claes Andersson, Bertolt Brecht, Italo 

Calvino, Dario Fo, Torgny Lindgren och Märta Tikkanen (kritiikkiportti [www]). Hon 

har beviljats bl.a. Statens översättarpris år 1976 och 1981 och Mikael Agricola-priset år 

2002. (Kujamäki 2007: 345; SKS/suomenkirjailijat/kirjailijantiedot/ryömä [www].) Vid 

sidan av översättningsarbete har hon också varit verksam som skådespelare 

(kymensanomat [www]; loviisansanomat [www]).   

Fagerholms romaner, som ingår i mitt undersökningsmaterial, utspelas i Trakten, i 

den dyigare delen av skogen. Det har hänt ett dödsfall som väcker romankaraktärernas 

fantasi till liv. Var det en olyckshändelse eller mördades flickan? Ingen tycks veta vad 

som har hänt. I Den amerikanska flickan (2004) sjunker två flickor, Sandra och Doris, 

in i en imaginär lek som sedan blir en ryslig verklighet för dem. I Glitterscenen (2009) 

är de båda flickorna borta, den ena har skjutit sig i huvudet och den andra har gått ut i 

världen för att vara Träskdrottningen, men berättelsen om den amerikanska flickan 

fortsätter att förbrylla de nya karaktärerna. Döden är alltid närvarande, både i leken och 

i verkligheten, en del karaktärer är tvångsmässigt intresserade av döden, andra vill 

skjuta den så långt bort som möjligt och några är faktiskt döda. Händelserna är inte 

lineära och det är allt annat än klart vad som verkligen händer och vad som är 

karaktärernas fantasier. Läsare som vill ha tydliga svar i de aktuella romanerna kan bli 

frustrerade. Det råder ett slags splittrad snedvridning i allt. Det här kommer till uttryck 

också i språket. Det är fragmentariskt, bildligt, musikaliskt, onomatopoetiskt, poetiskt 

och upprepande. Monika Fagerholm sade själv i samband med en tillställning som 

Suomen Kirjailijaliitto r.y. hade ordnat i Åbo 12.12.2011 att det inte finns något som är 

http://www.kymensanomat/
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rätt eller fel då man skriver ur hjärtat. ”Fina och fiffiga formuleringar döljer oftast mer 

än avslöjar”, konstaterade Monika Fagerholm i sitt föredrag och tillade att man 

egentligen borde komma åt det som finns bakom språket. Hon har ofta talat (bl.a. på en 

författarkväll i Europasalen 6.2.2011) om faktorn X som hon anser vara en viktig 

mystisk del av hennes böcker. Därför är också magi en potentiell aspekt i mitt material, 

dvs. upprepningarna i dessa romaner kan möjligen tolkas som ett slags förhäxande då 

man genom att upprepa ett ord eller en vers kan påverka ett händelseförlopp.  Förutom 

att det finns många rytmiska och musikaliska omtagningar finns det också rikligt med 

ställen i de aktuella romanerna där Monika Fagerholm upprepar enstaka ord efter 

varandra. Jag har valt att studera vad översättaren har gjort med ett av dessa drag, 

nämligen omedelbara upprepningar av ord. Materialunderlaget omfattar sammanlagt 

410 excerpter ur de båda svenska förlagorna. Antalet belägg på denna företeelse är i 

Den amerikanska flickan (2004) 203 och i Glitterscenen (2009) 207 totalt 410 belägg.  

 

 

1.4 Forskningsläget  

 

Upprepningar har undersökts ur olika synvinklar. I fråga om omedelbara upprepningar 

är följande två studier centrala för mitt ämne. Gunnar Perssons Repetition in English. 

Part Ι. Sequential Repetition (1974) är fortfarande en aktuell undersökning av 

omedelbara lexikaliska upprepningar och deras natur. Jan Lindströms 

doktorsavhandling Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan (1999)  handlar 

om svenskt autentiskt talspråk, men i hans material finns också skönlitterära exempel. 

Båda forskare har ett omfattande material med detaljerade beskrivningar av de 

funktioner som upprepningar har. Trots att dessa forskare inte har studerat upprepningar 

ur översättningens synvinkel erbjuder de, vid sidan av deras egna studier, olika 

alternativa sätt att återge det innehåll som upprepningarna förmedlar. Alternativa 

lösningar är just det som översättaren ständigt arbetar med.  

Som komplement och kontrast till det ovan nämnda enhetliga synsättet refererar jag 

till andra studier från österländska kulturer. Nitsa Ben-Ari (1998), Salah Salim Ali 

(2005), Rasoul al-Khafaji (2006) och Hisham A. Jawad (2009) har studerat olika 

tillvägagångssätt och normer vid översättning av upprepningar och på så sätt har deras 

forskning relevans för min undersökning. I kap. 2 presenterar jag de 

översättningsstrategier vid lexikaliska upprepningar som ingår i deras material. Dessa 
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strategier varierar mellan ord-för-ord till total utelämning av upprepningen. Variationen 

mellan dessa två ytterligheter är dock mycket mångsidig. Kulturella skillnader och två 

märkbart olika språk, arabiska och engelska, har gett upphov till dessa studier, och 

mestadels är det fråga om att översätta poesi från arabiska. Jawad (2009: 758) påpekar 

att trots det faktum att arabiska tål lexikaliska repetitioner mer än engelska, ligger 

skillnaden mer i deras frekvens: engelskan föredrar längre avstånd mellan 

upprepningarna än arabiskan. När det gäller språket i Monika Fagerholms romaner Den 

amerikanska flickan (2004) och Glitterscenen (2009) kan konstateras att det är något 

avvikande på så sätt att det innehåller rikligt med upprepningar. Detta gör att det är 

motiverat att jämföra upprepningar som företeelse i en motsvarande 

översättningssituation oberoende av språkparet. En annan orsak till att jag behandlar 

språkparet arabiska och engelska är den att det mig veterligen inte finns forskning 

mellan språkparet svenska och finska som kombinerar lexikaliska upprepningar, 

översättningsstrategier och stilforskning i den mån som dessa österländska studier kring 

upprepningar gör.   

I Stil, stilistik & stilanalys (2003) belyser Peter Cassirer de grundläggande begreppen 

inom stilforskning men företeelsen upprepning behandlar han förhållandevis kortfattat. I 

min studie tillämpar jag Cassirers syn på stilistik närmast med tanke på troper och 

figurer i en skönlitterär text.  Förutom företeelsen upprepning diskuteras också övriga 

lingvistiska medel i Geoffrey Leechs och Mick Shorts Style in Fiction – A Linguistic 

Introduction to English Fictional Prose ([1981] 2007). Leechs och Shorts verk är en 

omfattande studie om olika stilistiska medel i skönlitterära texter, och därmed är deras 

synpunkter på stil av vikt i min aktuella studie. Också Exploring the Language of 

Poems, Plays and Prose (1996) av Mike Short behandlar grundläggande stilistiska 

begrepp.  

 Såsom ovan konstaterats, diskuterar Kuitunen (2008: 169–185) 

översättningsstrategiernas roll bland annat vid upprepningar. Hon (a.a.: 178–179) 

framhäver att författaren med sina upprepningar betonar vissa delar av en text.  

Kuitunen (ibid.) visar att utelämningen av upprepningar – eller återgivningen av dem 

med adverbial – tonar ner källtextens kontinuitet och rytm. I sin undersökning kommer 

hon fram till den slutsatsen att om översättaren har utelämnat upprepningen, tolkas 

händelserna som om de sker bara en enda gång, något som inte överensstämmer med 

den ursprungliga texten. Hon (ibid.) poängterar också att fokus i en sats kan ändra sig 

om upprepningen inte bevaras. Dylika observationer är centrala också i min studie.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM OCH METODOLOGI 

 

I detta kapitel beskriver jag mitt ämnesval mer ingående och ger en förklaring av vad 

som avses med funktion vid omedelbara lexikaliska upprepningar med utgångspunkt i 

tidigare forskning. Översättningsstrategierna behandlas på allmänt plan och därefter i 

samband med genomgången av upprepningarna. Därefter presenterar jag några centrala 

aspekter ur den stilistiska forskningen med tanke på översättarens synvinkel. I avsnitt 

2.4 sammanfattar jag de metoder som jag använder i analysen i kap. 3 och 4.  

 

 

2.1 Upprepningar som fenomen 

 

Upprepningar förekommer såsom Birger Liljestrand (1993: 82) konstaterar på alla 

språkliga nivåer både i tal och i skrift: på den fonologiska, morfologiska, lexikaliska, 

syntaktiska och den textuella nivån. Också sättet att upprepa varierar, främst är det fråga 

om frekvensen och hur identiska upprepningarna är, såsom Matti Räsänen (2010: 23–

28) konstaterar. Den upprepade enheten kan enligt Räsänen (a.a.: 2) variera från en 

sekvens (t.ex. supisuomalainen ’purfinsk’) till en hel mening (t.ex. Asiakas/Kunden: 

Hintaan sisältyy kaikki varusteet? ’All utrustning ingår i priset?’ Myyjä/Försäljaren: 

Hintaan sisältyy kaikki varusteet. ’All utrustning ingår i priset’). 

Upprepningen har också många etiketter på sig beroende på många faktorer, inte 

minst på olika forskares varierande synsätt, vilket är förståeligt eftersom 

upprepningarna har så många olika funktioner. Jan Lindström (1999: 1) nämner t.ex. 

följande termer reduplikation, repetition, iteration och tautologi. Såväl termen 

reduplikation som kopiering används inom datalingvistiken då det är fråga om 

upprepning av ett affix (Mitkov [2003] 2004: 31–32). Inom den klassiska 

stilforskningen ses olika upprepningar som språkliga figurer med namn från antiken, 

t.ex. allitteration, anafor och epifor.  

Med lexikaliska upprepningar (Persson 1974: 1; Lindström 1999: 38–39; Räsänen 

2010: 3) avses upprepningar som förekommer på ordnivån (se exemplen i avsnitt 1.2 

Metod). Då upprepas ett led, dvs. ett ord vanligen två gånger i rad, men i princip finns 

det ingen maximigräns för hur många gånger ett ord upprepas (VISK § 1736). 

Genomgången av forskningsläget visar att lingvister (t.ex. Lindström 1999: passim) 

avgränsar sitt forskningsobjekt exaktare än t.ex. stilforskare (t.ex. Leech & Short [1981] 
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2007: passim). Inom dessa två discipliner kan man dock dra nytta av varandras 

forskningsresultat såsom exempelvis W.C. Watt (1968: 98) konstaterar.  

Syntaktisk reduplikation har sin förankring i satsläran (Lindström 1999: 27), medan 

textuella upprepningar kan ha mer språkligt material mellan upprepningarna, dvs. 

avståndet mellan de upprepade orden är större. Tematiska upprepningar, som är 

kännetecknande för skönlitteratur, kan ha ett ännu större avstånd i texten än de textuella 

(om tematik, se Liljestrand 1993: 105–107; analyserade fall, se Short 1996: 364–367; 

Kalliokoski 2008: 34−48). Att fenomenet är så omfattande leder till att upprepningar 

inte undersöks enbart inom stilistiken eller inom lingvistiken utan fenomenet kan 

studeras ur många olika perspektiv.  

Generellt sett är alla upprepningar, såsom Liljestrand (1993: 82) konstaterar, 

redundanta drag som inte bidrar till texten med något nytt. När man analyserar och 

definierar upprepningar är det väsentligt att hålla isär avsiktliga och icke-avsiktliga 

upprepningar (Persson 1974: 5; Lindström 1999: 2; Ali 2005: 338). Icke-avsiktliga 

upprepningar förekommer främst i talspråket och inte så mycket i det mer planerade 

skriftspråket. I allmänhet beror upprepningarnas acceptabilitet mycket på textens genre 

och syfte. Vid nyhetsrapportering är man ekonomisk, i skolböcker är det viktigt att 

läsaren verkligen lär sig om ämnet i fråga, såsom det står i det latinska ordspråket 

Repetitio mater studiorum est. (sv. Repetition är kunskapens moder). I retoriken är olika 

slags upprepningar närmast en regel. I skönlitteratur är upprepningarnas pragmatiska 

funktion mycket varierande – oftast emotionell till sin natur (se avsnitt 2.1.1). 

Forskningen visar att det är skönlitteraturen som är den genre där upprepningarna mest 

hör hemma (se t.ex. Watt 1968: 97–98; Persson 1974: 58, 119). Lindström (1999: 16) 

konstaterar att ju formellare registret är, desto mindre innehåller texten syntaktisk 

reduplikation. Således kan man anta att det förekommer olika slags upprepningar och 

med olika frekvenser i olika slags texttyper och genrer.  

Ben-Ari (1998), Ali (2005), al-Khafaji (2006) och Jawad (2009) betonar alla de 

normer som råder i källspråket och i målspråket. När det gäller översättningar spelar 

översättarens individuella attityder till dessa normer en stor roll vid återgivning av en 

text. I fråga om upprepningar kan en översättare anse att om en upprepning av ett ord 

inte för med sig något nytt, kan det utelämnas. Det finns alltså många bakomliggande 

orsaker som påverkar i vilken mån författaren, skribenten eller översättaren upprepar 

lexikaliska enheter, dvs. ord.  
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Det kan nämnas att översättare i vissa fall tenderar att upprepa ord på eget initiativ 

(Ben-Ari 1998: 10). Men jag behandlar inte detta eftersom utgångspunkten i analysen 

då bör ha varit i måltexten. Frågan om upprepning kan till och med ses som en fråga om 

explicitering (förklara genom ytterligare utläggning) vs. implicitering (uttrycka inte 

direkt), såsom al-Khafaji (2006: 48, 51) konstaterar. Med detta avses översättarens val 

att utelämna eller bevara upprepningar med tanke på hur explicit eller implicit vill 

han/hon skriva. Ibland kommenterar översättare sina egna översättningsval 

och -strategier t.ex. i förord i böcker som de har översatt. I sin undersökning har Jawad 

(2009: 768) kunnat visa på översättarens medvetenhet om repetition, dvs. upprepning 

när det gäller hans eget forskningsmaterial, eftersom översättaren uttryckligen i 

översättningens förord förklarat varför han har utelämnat en hel del repetitioner. I fråga 

om mitt material tar jag för givet att romanernas författare Monika Fagerholm och 

översättaren Liisa Ryömä är högst medvetna om det språk de använder, och således är 

upprepningarna i mitt material avsiktliga.  

 

 

2.1.1 Upprepningarnas funktion 

 

Om vilket som helst språkligt element upprepas tillräckligt frekvent, mångdubblar det 

elementets betydelse, påpekar Ali (2005: 337). Jawad (2009: 753–754) konstaterar i sin 

artikel Repetition in Literary Arabic: Foregrounding, Backgrounding, and Translation 

Strategies att lexikalisk repetition eller reproduktion har två betydande funktioner vid 

textkohesion, den ena är textuell och den andra retorisk. Han medger dock att dessa två 

överlappar varandra i någon mån. Enligt Jawad (2009: 762–763) är en retorisk 

repetition en slags stilistisk makeup vars uppgift är att framkalla en mental bild eller 

väcka känslor hos mottagaren. Upprepningen av ett ord i samma form projicerar en 

betonad bild på textens yta och på så sätt signalerar upprepningen en semantisk tyngd 

som går utöver det upprepade uttryckets referentiella mening, med andra ord ger 

upprepningen uttrycket en extra betydelse. (Jawad 2009: 762–763.)  

I många sammanhang har man noterat att reduplikation bygger på ikonicitet (se t.ex. 

Lindström 1999: 42–50; Räsänen 2010: 47–48). I fråga om upprepningarna betyder det 

att mera form är mera innehåll (t.ex. Lakoff & Johnson [1980] 2003: 127–128; 

Lindström 1999: 51–53). Den reduplicerade formen uttrycker någonting mer specifikt 

än en icke-reduplicerad form (Lindström 1999a/Lectio praæcursoria [www]). Förutom 
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den kognitiva tolkningen att upprepningar uttrycker mer av någonting – också vad gäller 

diminuering som betyder förminskad litenhet, dvs. mindre och mindre – uttrycker 

upprepningarna talarattityder (Persson 1974: passim; Lindström 1999: passim). 

Tillämpat på mitt material skulle detta kunna uttryckas som upplevarens attityd till det 

som faktiskt händer. Rikliga upprepningar kan signalera t.ex. otålighet, spänning, 

förväntan, uppmärksamhet, ansträngning, ironi, förtvivlan eller ömhet (Lindström 1999: 

80–99). Listan innehåller bara några iakttagelser som Lindström har gjort om 

syntaktiska upprepningar. Också Jawad (2009: 767–768) framhåller att repetition är ett 

effektivt sätt att uttrycka starka känslor, men även han nämner ironi och förvånande nog 

företeelsen icke-existens (nothingness). Detta är en relevant observation med tanke på 

den tidigare nämnda iakttagelsen att ett upprepat element mångdubblar elementets 

betydelse. Ett budskap i vissa fall kan därmed också försvagas genom upprepning.  

Räsänen (2010: 9) föreslår att pröva en enkel metod för att testa upprepningarnas 

funktion: utelämna upprepningen och se hur tolkningen ändras. Detta kan studeras 

genom att granska skillnaden mellan följande enkla satser, i ex. (2a) och (2b) är de först 

presenterade satserna ur Den amerikanska flickan (2004):  

 
 (2) 

I förlagan  

(Den amerikanska flickan, 2004) 

  

jfr utan upprepning 

 

(2a) En gång för länge länge sedan. (s. 381) 

 

En gång för länge sedan. 

 
(2b) Skolböcker, häften, papper. Papper, papper, papper. 

(s. 365)    

Skolböcker, häften, papper.  

 

 
 

I dessa exempel kan man tydligt observera hur det referentiella innehållet inte ändrar sig 

så mycket om upprepningen utelämnas – i synnerhet i exempel (2a) ovan – men 

betoningen går förlorad och intensifieringen minskar. Också den mentala bilden som 

läsaren skapar framför sig, förändras vid utelämningen i synnerhet i ex. (2b) där 

upprepningen av papper medför att läsaren ser papper överallt framför sig, vilket han 

eller hon inte gör om det står papper bara en gång i texten. I exempel (2b) ovan är 

funktionen framförallt kvantitetsbetecknande. I nästa avsnitt presenterar jag olika 

indelningar som har gjorts av upprepningarnas olika funktioner. Till dessa funktioner 

hör bl.a. en kvantitetsbetecknande och en intensifierande funktion.  
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2.1.2 Olika indelningar av upprepningarnas funktioner  

 

På basis av tidigare forskning nämner Persson (1974: 3–6) olika preliminära funktioner 

för repetitioner. Dessa funktioner är bl.a. betonande (emphatic), emotionell (emotional), 

intensifierande (intensified), kontinuerlig (continual effect), förstärkande 

(reinforcement) och klarläggande (clarity) funktioner. Perssons (1974: 15–16) egen 

kategorisering följer dessa funktioner delvis:     

 
(1) intensifierande (intensifying)  

(2) betonande (emphatic)  

(3) koordinerad (conjoined) 

(4) mimetisk (mimetic)   

(5) enkel (simple)  

(6) målinriktad repetition (purposive repetition).  

(Persson 1974: 15–16.) 
 

Ali (2005: 338) för sin del räknar upp fem olika typer av repetitioner:  

 
(1) rytmisk (rhythmic)  

(2) manande (incantatory)  

(3) övertygande (persuasive) 

(4) pleonastisk (pleonastic)   

(5) tematisk (thematic). 

(Ali 2005: 338.)   

 

Ali (2005: 337) konstaterar att upprepningarnas funktion i prosalitteratur nästan alltid är 

emfatisk (betonande) medan i poesi är funktionen mer mångtydig. Räsänen (2010: 53–

63) indelar upprepningarnas övergripande funktion i följande sex kategorier:  

 
(1) intensifierande (intensifioiva)  

(2) kvantitetsbetecknande (kvantiteettia osoittava)  

(3) emfatisk (emfaattinen)  

(4) expressiv (ekspressiivinen) 

(5) affektiv (affektinen) 

(6) imitativ (imitatiivinen) upprepning.  

(Räsänen 2010: 53–63.) 

 

Leech & Short (2007: 39–41, 111) ser betoningen som antingen kvalitativ eller 

kvantitativ. Den kvantitativa betoningen syftar på att författaren avviker från den 

förväntade frekvensen av användningen av något språkligt element. Enligt Leech & 

Short (ibid.) kan denna avvikelse (deviation) användas i syfte att ge texten en emotionell 

ton. Jyrki Kalliokoski (2008: 36) för sin del påpekar att författaren kan skapa en egen 

stil genom att använda ett språkligt drag så frekvent att användningen kan uppnå 

statistiska proportioner.  
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 2.2 Översättningsstrategier  

 

Översättningsstrategier är konceptuella verktyg (conceptual tools) som översättaren 

använder då han/hon möter problem. Olika problem kräver olika strategier för att de ska 

lösas. (Chesterman [1997] 2000b: 87.) Enligt Andrew Chesterman kan textuella 

strategier ses som olika slags metoder att handskas med normer (conform norms) eller 

att finna den optimala översättningen. För översättaren är strategier snarare praktiska 

redskap än teoretiska begrepp. Olika strategier är också försök att beskriva de 

lingvistiska handlingar (behaviour) som översättaren realiserar i översättningsprocessen. 

Efter processen kan dessa strategier observeras direkt genom att man jämför källtexten 

och måltexten med varandra. (Chesterman [1997] 2000b: 87–89.) Strategierna kan delas 

in de globala och de lokala strategierna, de förstnämnda gäller hela verket eller texten 

medan de sistnämnda berör några specifika drag i texten (Séguinot 1989 enligt 

Chesterman 1997: 90; se också Leppihalme 2007: 365–366). Chesterman indelar 

strategierna i tre huvudgrupper: syntaktiska, semantiska och pragmatiska strategier. 

Indelningen har sin grund bl.a. i Vinay & Darbelnets ([1958] 1969), J.C. Catfords 

(1965) och Peter Newmarks (1981; 1988) klassiska studier av översättningsprocesser. 

Dessa tre huvudstrategier har därtill olika undergrupper. (Chesterman [1997] 2000b: 

94–116; Chesterman & Wagner 2002: 60–63.) Pirjo Kukkonen (2010: 113) påpekar att 

översättningsproblemen inte bara är syntaktiska, semantiska och pragmatiska företeelser 

utan inom skönlitterär översättning finns det implicita drag som svårligen går att 

explicitgöras. Ritva Leppihalme (2007: 368) sammanfattar för sin del översättarens 

grundstrategier enligt följande: bevara (säilytä), ändra (muuta), tillägg (lisää) eller 

utelämna (poista).
2
 Hon framhåller att översättandet är målinriktad verksamhet och 

termen översättningsstrategi understryker översättarens position som beslutsfattare. 

Andra termer för strategier är t.ex. procedurer (procedures), metoder (methods), byten 

(shifts) och förändringar (changes) (Chesterman & Wagner 2002: 59). Pekkanen (2010) 

använder termen shifts i sin doktorsavhandling The Duet between the Author and the 

Translator: An Analysis of Style through Shifts in Literary Translation.
3
 Hon 

konstaterar att man bör göra en skillnad mellan tre olika grundkategorier: 1) 

obligatoriska byten (obligatory shifts), 2) valfria byten (optional shifts) och 3) icke-

                                                           
2
 Leppihalme bygger sin sammanfattning av strategier bl.a. på Vinay & Darbelnets ([1958] 1969), 

Catfords (1965), Séguinot (1989), Toury (1995) och Chesterman (1997) studier.  
3
 Pekkanen bygger sin sammanfattning av shifts på Vinay & Darbelnets ([1958] 1969), Catfords (1965), 

Tourys (1980), Newmarks (1981; 1988) och Klaudys (2003) studier.  
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byten (non-shifts) (Pekkanen 2010: 49). Obligatoriska byten handlar om sådana drag 

eller inslag i ett språk som inte har direkta motsvarigheter i målspråket, t.ex. olika språk 

kan uttrycka tidsperspektivet på helt olika sätt (Leppihalme 2007: 365). Valfria byten 

indelar Pekkanen vidare på basis av sitt material i  

 
(1) expansion (expansion)  

(2) reducering (contraction)  

(3) ordning (order)  

(4) blandning (miscellaneous).  

(Pekkanen 2010: 49.) 

 

Kategorierna reducering (2) och blandning (4) är av intresse med tanke på min studie. 

Pekkanens doktorsavhandling (2010) baserar sig i stor utsträckning på ett kvantitativt 

och ett lingvistiskt synsätt på översättning. Trots detta framhåller hon (a.a.: 18) att det 

finns vissa begränsningar i att använda dessa metoder när det gäller stilforskning. En 

kvantitativ undersökning av stil kan sägas vara lockande i sin beviskraft men lämnar en 

hel del övrigt att önska. En lingvistisk syn på översättning härstammar bland annat från 

J.C. Catford ([1965] 1974). Trots att Catford (a.a.: 20) medger att olika språk inte alltid 

är symmetriska definierar han översättningsprocessen som ”the replacement of textual 

material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”.  

Det bör också konstateras att olika kategorier oftast grundar sig på olika material som 

ger upphov till olika lösningar. Exempelvis Jawad (2009: 769) påpekar att översättarens 

individuella attityder gentemot både källspråkets och målspråkets normer påverkar 

hans/hennes val av strategi (se också Leppihalme 2007: 365).  

Översättningsstrategier är således inte några fasta lösningar som översättaren följer 

utan de är i högsta grad dynamiska beslut i översättningsprocessen, och som 

Leppihalme (ibid.) konstaterar är översättningsstrategi en term som används inom 

översättningsforskning. Därför är det också självklart att det inte kan finnas något facit 

på översättningar i fråga om hurdana strategier översättaren allmänt bör använda på 

global (makrostrukturnivå) eller lokal nivå (mikrostrukturnivå). Efter denna genomgång 

av övergripande grundläggande strategier övergår jag till att studera ett speciellt 

problem, nämligen hurdana strategier översättaren använder vid upprepningar. 
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2.2.1 Översättningsstrategier vid upprepningar 

 

I sin artikel The ambivalent case of repetitions in literary translation. Avoiding 

repetitions: A”universal” of translation? (1998) diskuterar Nitsa Ben-Ari översättarnas 

benägenhet att undvika repetitioner. Han är av den åsikten att denna strategi är så 

uppenbar att den nästan är ett universellt fenomen inom översättning. Hans exempel på 

upprepningar är huvudsakligen inte omedelbara men hans huvudtanke är ändå relevant 

för ämnet i mitt arbete. Ben-Ari (a.a.: 3) menar att acceptabiliteten i målkulturen väger 

tyngre än andra faktorer, t.ex. textens innehåll och stil kan genomgå stora förändringar 

för de lexikaliska variationernas skull. Som översättarens strategier vid upprepningar 

nämner han utelämningen och användningen av synonymer. I hans material finns det 

också ett fall där översättaren presenterar en indirekt ursäkt genom att uttryckligen 

skriva att ”han upprepade” (he repeated) istället för det som karaktären verkligen 

upprepar (a.a.: 5; se också Jawad 2009: 767). Ett liknande marginellt fall finns också i 

mitt material: översättaren har i stället för upprepning i förlagan skrivit Ja vielä 

(Amerikkalainen tyttö, 2004, s. 369).
4
 Denna ursäktande strategi saknas helt i den 

allmänna beskrivningen av översättningsstrategier. Strategin kan dock ses som en typ av 

ändring eller en parafras, men den är ändå en speciell kuriositet som för sin del vittnar 

om att översättaren kan uppleva redundanta upprepningar som problematiska. Därför 

vill man hellre undvika dem än att återge dem i samma form.   

Ben-Ari (1998: 5–8) hävdar att rädslan om oacceptabilitet i målkulturen resulterar i 

att översättaren kan tona ner upprepningar vars funktion är emotiv. Ali (2005: 350) 

påminner dock om att de flesta repetitioner i arabiskan inte är avsiktliga. Därför 

sammanfattar han (ibid.) sin lösning i ett nötskal gällande översättningar av poesi från 

arabiska till engelska så här: ”we have to demolish the structure, eliminate redundancy 

and as such strike out the repeating elements completely.” Han rekommenderar alltså 

drastiska åtgärder vid upprepningar. Hans synsätt kan ses som motstridiga eftersom han 

också medger att repetition i sig kan ha en betydelse som är motsatt till den bokstavliga 

meningen. Ali poängterar att repetitioner kan användas effektivt, t.ex. i syfte att betona 

och övertala. Resultatet kan också vara ineffektiv om de eftersträvade effekterna inte 

nås – då är repetition irriterande och monoton. (Ali 2005: 337.) Hisham A. Jawad 

(2009: passim) anser att det mönster som den retoriska repetitionen skapar är viktigt för 

                                                           
4
 Av hennes klibbiga spagetti åt man kväll efter kväll. Efter kväll. (s. 343) lyder i Liisa Ryömäs finska 

översättning Hänen puuroista spagettiaan syötiin ilta illan jälkeen. Ja vielä. (s. 369). 
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yttrandets innehåll och mening. Om översättaren utelämnar eller varierar den formella 

repetitionen är risken stor att t.ex. den retoriska aspekten och författarens intentioner 

urvattnas (a.a.: 764).  

Vid översättning av de omedelbara eller nästan omedelbara upprepningarna 

uppenbarar sig en tydlig valsituation för översättaren på en stilistisk nivå. Eftersom 

detta språkliga drag är redundant till sin natur, ändrar utelämningen eller ändringen av 

upprepningen inte det referentiella innehållet av yttrandet i fråga.  

Nedan presenterar jag olika strategier som Ben-Ari (1998), al-Khafaji (2006) och 

Jawad (2009) har tagit upp i sina kvalitativa undersökningar av repetitioner. Sedan 

presenterar jag Cassirers (2003: 203–217) sammanställning av de klassiska stilfigurerna 

och behandlar i korthet Diri I. Teilanyos (2007) fallstudie om det figurativa språket.  

 

 

2.2.2 Olika indelningar av översättningsstrategier vid upprepningar 

 

Ben-Ari (1998: 1–2) hävdar att översättare undviker att återge repetitioner såväl i 

kanoniserade
5
 som i semi-kanoniserade texter. I den icke-kanoniserade litteraturen har 

översättare enligt honom tagit sådana friheter vid återgivning av texter att det rentav är 

meningslöst att försöka finna adekvata översättningar. Grovt taget behandlas 

repetitioner enligt Ben-Ari (a.a.: 3–7) på två sätt: de har antingen utelämnats eller 

återgetts med synonymer. Mer preciserade strategier som han tar upp i sin artikel är 

följande fem: 

 
(1) utelämning (Cancelling repetitions) 

(2) partiellt byte av repetitioner (Partial replacements of repetitions) 

(3) förklarande repetition (Announcing the repetition) 

(4) variationer (Variations) 

(5) repetitioner som tillägg (Adding repetitions). 

(Ben-Ari 1998: 3–7.) 

 

Den första (1) av Ben-Aris metoder är tydlig: en upprepning eller upprepningar har 

utelämnats i översättningen. Med den andra (2) syftar han på situationer där repetitioner 

har återgetts färre gånger i översättningen. Den tredje (3) strategin har jag tangerat ovan 

(se avsnitt 2.2.1 ovan) och jag kallar den strategin som ursäktande. Variationer (4) 

innefattar både synonymer och nära synonymer samt parafraser. Den sista av hans 

                                                           
5
 Med kanoniserade texter avser Ben-Ari (1998: 4) litterära texter vars ”position in the source culture is 

well acclaimed”. 
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metoder, (5) repetitioner som tillägg, faller utanför min studie, men det kan nämnas att 

repetitioner som tillägg kan ses som försök att kompensera, pryda eller göra texten mer 

koherent. Enligt Ben-Ari (a.a.: 10–11) är det primära syftet med sådana tillägg dock  

detsamma som utelämningar eller variationer, nämligen att följa sådana normer som 

offrar en adekvat översättning för acceptabilitetens skull. 

Rasoul al-Khafaji (2006: 58) kategoriserar strategierna i nio klasser men ger i sin 

översikt att det i själva verket handlar om följande tre grundkategorier:  

 
(1) att undvika/minimera lexikaliska upprepningar (avoiding/minimizing lexical repetition)  

(2) att bevara upprepningen med något slags modifikation (retaining it, but with some 

modification/alteration)  

(3) att betona upprepningen med expansion (emphasizing it by extension/expansion). 

(Rasoul al-Khafaji 2006: 58.) 

 

Det sista alternativet (3) förekommer inte i mitt material beroende på metoden (se 

avsnitt 1.2). Expansiva strategier används oftast för att göra texten mer explicit eller öka 

dess retoriska värde (al-Khafaji 2006: 54–55). I al-Khafajis (a.a.: 46–51) kategorier (1) 

och (2) finns däremot underkategorier som är relevanta med tanke på mitt material. 

Dessa underkategorier är:  

 
(1) synonymibyte (Synonymy Shifts) 

(2) utelämning (Deletion Shifts)  

(3) parafrasbyte (Paraphrasal Shifts) 

(4) en partiell lexikalisk upprepning (Partial lexical repetition/variation).  

(Rasoul al-Khafajis 2006: 46–51.) 

 

Såsom Jantunen (2005: 163) konstaterar, har synonymer aldrig exakt samma betydelse 

varför de också kan ses som en slags variation. Cassirer (2003: 166) påpekar att trots att 

synonymer har en gemensam referent skiljer de sig i fråga om stilvalör. Räsänen för sin 

del (2010: 13) presenterar hur betydelsen gradvis differentierar sig hos ord med nära 

betydelse (lähimerkityksinen sana). Denna aspekt diskuterar jag i min analys i kap. 3 

och 4. Hisham A. Jawad (2009) har angett följande sex olika översättningsstrategier vid 

lexikaliska upprepningar:  

 

(1) ordagrann översättning (Literal translation) 

(2) översättning med en synonym (Translation by synonymy) 

(3) översättning med en hyponym (Translation by hyponymy) 

(4) översättning med en homofoni (Translation by homophony) 

(5) översättning med en metafor (Translation by metaphor) 

(6) översättning med ett elliptiskt element (Translation by an elliptical element).  

(Hisham A. Jawad 2009: 756–762.) 
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Jawads indelning ovan handlar mer om de stilistiska aspekterna i texten än Ben-Aris 

(1998: 3–7) och Rasoul al-Khafajis (2006: 46–51) ovan. Termer som Jawad använder i 

hans indelning är välbekanta inom stilistiken. En hyponym (el. en hyperonym) definieras 

som ”uttryck för ett överordnat begrepp”, homofoni definieras åter som ”relationen 

mellan två uttryck som uttalas likadant men har olika betylse och/eller tillhör olika 

formella kategorier” (SAG Del 1 1999: 178–179; se också Cassirer 2003: 210). 

Indelningen ovan närmar sig alltså figurativt språk. Nedan presenterar jag Cassirers 

(2003: 203–217) sammanställning av de klassiska stilfigurerna och sedan behandlar jag 

Diri I. Teilanyos (2007) fallstudie om det figurativa språket.  

 

Figurativt språk 

 

Troper och figurer är de mest kända fenomenen inom stilistiken. I troperna ändras den 

bokstavliga betydelsen (t.ex. i metaforer) och i figurerna är den normala 

sammanställningen av orden på något sätt avvikande (t.ex. i allitteration). Som 

sammanfattande term för dessa fenomen används begreppet stilfigurer. (Cassirer 2003: 

202.) Olika stilfigurer har vidare fått en rad olika benämningar och kategorier som 

härstammar från de gamla grekerna. Som överordnad benämning för troper, figurer och 

stilfigurer är figurativt språk. Upprepningar av olika slag och på olika nivåer (se avsnitt 

2.1 ovan) kännetecknar ofta stilfigurerna vars uppgift är att förstärka uttryckets effekt. 

De klassiska huvuduppgifterna för stilfigurerna är följande tre: 1) att informera, 2) att 

inge lust och 3) att röra och påverka. Till den sista gruppen hör bland annat emfas och 

stegring, vilka är av vikt i min undersökning. (Om de klassiska stilfigurerna, se Cassirer 

2003: 207–217.) 

Stilfigurerna kan också grupperas enligt deras specifika sätt att avvika från de 

normala språkbruksreglerna. Följande indelning beskriver dessa avvikelser på ett 

övergripande sätt (a.a.: 203–206). Inom parentes finns de klassiska benämningarna på 

fenomenen. Det kan konstateras att det finns några likheter med översättningsstrategier 

(jfr avsnitt 2.2 ovan):  

 
(1) tillägg (adiecto) 

(2) utelämnande (detractio) 

(3) byte (immutatio) 

(4) omställning (transmutatio).  

(Cassirer 2003: 203–206.) 
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Den första (1) kategorin är viktig med tanke på min studie. Upprepningar är såsom ovan 

konstaterats på ett eller annat sätt redundanta drag i språket, dvs. tillägg vars motsats 

ytligt sett är såsom Cassirer (2003: 204–206) kallar det fråndrag eller detractio, dvs. 

utelämnande. Cassirer (ibid.) konstaterar att allt som inte är nödvändigt räknas som 

tillägg men att tillägg innehållsligt kan fungera som fråndrag. Jag återkommer till denna 

indelning och till de övriga ovan nämnda kategorierna i analysen i kap. 4.   

Diri I. Teilanyo (2007) har koncentrerat sig på figurativt språk och översättningar av 

dem och kommit fram till att det vid sidan av total ekvivalens sker en förbättring 

(improvement), en utarming (impoverisment) och en förändring (alteration) i fråga om 

det figurativa språket i sådana översättningar som han bedömer som flytande (felicity) 

på målspråket. Han (a.a.: 309) hävdar att översättaren bör göra sitt yttersta för att 

behålla den figurativa nivån i måltexten även om det skulle resultera i en bokstavlig 

översättning eller i andra brytningar mot målspråkets koder. I hans fallstudie Figurativa 

Language in Translation: A Study of J.P. Clark’s The Ozidi Saga (2007) tar han upp 

följande fyra strategier:   

 
(1) att återge med ett bildligt uttryck (Conferment of figurative texture) 

(2) att återge med ett bokstavligt uttryck (Removal of figurative texture) 

(3) att återge med en annan figur (Substitution of figures)  

(4) att återge med en bokstavlig re-produktion (The literal re-expression of figures).  

(Diri I. Teilanyo 2007: 311–319) 

 

Den första strategin (1) har inte någon språklig figur i källtexten utan en icke-figur som 

har återgetts med en figur, t.ex. med en metafor eller med en metonym. Ett exempel 

som Teilanyo (2007: 312) ger på detta är följande översättning: Oreame merely turned a 

deaf ear. Den bokstavliga översättningen skulle ha lytt Oreame did not even listen.  

Teilanyo (a.a.: 314–318) kallar detta för enfiguration. Den andra metoden (2) betyder 

samma som den första men rollerna är omvända: en figur i källtexten har återgetts med 

ett bokstavligt uttryck i måltexten. Teilanyos term för detta är defiguration. I den tredje 

strategin, alter-figuration, har en figur återgetts med en annan typ av figur. Ett exempel 

ur Teilanyos material på detta är följande översättning (a.a.: 316): and a girl came 

walking in, like a goddes out of the stream. I källtexten finns det en jämförelse utan 

jämförelseordet like (’som’): the girl came walking in, a water-goddes. I den sista 

strategin (4) har figuren reproducerats bokstavligt så att både dess form och kvalitet 

enligt Teilanyo har behållits i måltexten. Nedan har jag konstruerat ett exempel på detta 

mellan språkparet svenska och finska. Om figuren reproducerades bokstavligt i satsen 
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Han bet i gräset, skulle den lyda Hän puri ruohoa på finska. Teilanyo kallar strategin 

för literal refiguration (a.a.: 321). Man kan ifrågasätta om finskspråkiga läsare förstår 

att hän purii ruohoa betyder egentligen att han dog. Det är således uppenbart att denna 

strategi kan vålla förståelseproblem hos en läsare som inte är bekant med källspråkets 

metaforer. I alla fall hävdar Teilanyo (ibid.) att det figurativa bör bevaras eftersom 

”translation is essentially a re-rendering enterprise rather than a re-creating one.”. 

Eftersom dessa strategier liknar i någon mån översättningsstrategier vid de lexikaliska 

upprepningarna kan jag tillämpa dem i min analys.  

 

 

2.3 Begreppet stil 

 

Ordet stil är relativt oproblematiskt. Stil är det sätt hur man använder språket i en given 

kontext (Leech & Short [1981] 2007: 9; Cassirer 2003: 26–27). Ordet härstammar från 

latinets stylus som betecknade ett spetsigt verktyg (se Cassirer 2003: 14).  Stil har alltid 

varit en viktig del i retoriken – i konsten att övertyga. Hur övertygar man andra? Det är 

en retorisk fråga. Den som ställer retoriska frågor förväntar sällan att få svar, han eller 

hon vill bara få åhörare att tänka på ett visst sätt. Så som Cassirer (2003: 18) påpekar, är 

det tvivelaktigt att det finns någon övertygelse som är mer sann än någon annan. 

Retoriken handlar således inte om sanningshalten i det uttryckta. På samma sätt kunde 

man påstå att stilen inte är lika med innehållet: samma innehåll kan stilistiskt uttryckas 

på olika sätt. Stilen har ändå ansetts styra tolkningen i den mån att den också avgör 

textens innehåll, konstaterar Cassirer (1996: 85–87). Utan innehåll kan det dock inte 

sägas någonting om stilen. Cassirer (2003: 13, 32) betonar ofta relationen mellan form 

och innehåll. Han kallar stilen den effekt som uppstår när en viss form ger upphov till ett 

visst innehåll. Med andra ord: effekten föds ur samverkan, dessutom krävs det ett 

tolkande intellekt. Leech & Short ([1981] 2007: 15–16) påpekar att stil är någonting 

som varje text har: det finns inte en enda text utan stil. Leech & Short (ibid.) konstaterar 

att det att man väljer ett neutralt framställningssätt är lika mycket ett stilistiskt val som 

att välja exempelvis en kraftigt expressiv eller en målande stil. Neutral stil kallas ofta 

för lakonisk stil. Stil i sig är således ingenting en författare kan välja bort. Några stildrag 

kan emellertid sägas vara mer markerade, dvs. påfallande. 

Traditionellt sett finns det en nära relation mellan en författares personlighet och 

dennes stil. Det har också skrivits om översättarens fingeravtryck (Koskinen 2007: 334; 
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Pekkanen 2010: passim) som bygger på översättarens egna lingvistiska vanor. Men 

forskning som baserar sig enbart på kvantitativa fakta kan visa sig vara intetsägande om 

forskare inte kan tolka resultaten på något sätt (Leech & Short [1981] 2007: 9–12). 

Cassirer (2003: 60–62) skriver att stilistiker ofta har varit intresserade av t.ex. antalet 

adjektiv i en text, men man bör komma ihåg att adjektiv är en grammatisk kategori och 

inte en stilistisk. Det är inte adjektiv i sig som avgör stilvalören i en text utan snarare 

hurdana adjektiv författaren använder och i vilket samband. Inom stilstudier används 

orden stilvalör och stilnivå. Det förstnämnda syftar huvudsakligen på ordens 

värdeladdning och det senare på ordens positioner på en given skala. (Cassirer 2003: 

14–18.)  

Stilistiken är den vetenskapsgren som studerar stil. Frågor som stilistiken ställer är 

snarare varför och hur än vad (Leech & Short [1981] 2007: 11; Cassirer 2003: 32). Att 

illustrera ett språkligt fenomen med sminkandet kan kallas för en klassisk stilfigur vars 

syfte är att informera. I bildspråket av detta slag överförs betydelsen från ett område till 

ett annat. (Cassirer 1979: 84–86, 89.) En fördel med metaforer och liknelser är att man 

kan förklara okända fenomen med hjälp av kända företeelser, men nackdelen är att de 

också kan vara vilseledande eller för enkla förklaringar för komplexa fenomen. Om man 

använder sminkandet som metafor för stilen i skrivna eller talade texter, kan det 

konstateras att det att man är utan smink är också ett stildrag. Att ha ett grönt läppstift 

torde producera en mer markerad stil än ett rött läppstift eftersom just den färgen är så 

ovanlig just på läpparna.  

 

 

2.3.1 Hur en viss stil kommer till? 

 

Ulf Teleman och Anne Marie Wieselgren (1979: 7–9) definierar stil som resultaten av 

textskaparens val bland de synonyma uttryckssätten. Enligt dem är stilforskning i 

princip kvantitativt inriktad. Teleman och Wieselgren medger dock att det finns en fast 

tradition inom stilistiken att gå långt över de gränser som kvantitativ data kan erbjuda 

för forskare. Cassirer (2003: 33–34) påpekar att om man grundar stilen enbart på 

statistiken, såsom på 1960-talet, glömmer man bort att alla stilistiska val inte är lika 

relevanta.  

Cassirers (2003: 32) grundläggande stildefinition är att stilen bygger på ett 

förhållande mellan form, innehåll och effekt. En skribent har alltså ett visst innehåll som 
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hon eller han sänder på ett visst sätt för att nå en viss effekt hos mottagaren. Stilen 

uppstår ur alla dessa element. Om jag vill säga att det är svårt att skriva, kan jag 

uttrycka mig på en mängd olika sätt: allt från interjektioner och komplexa analyser står 

till mitt förfogande. Effekten hos en läsare kan sedan också vara allt från skratt till 

nonchalans.  

Skälen att fördjupa sig i en text kan finnas på alla nivåer och i alla dimensioner. En 

specifik stil kan skapas såväl med en viss rytm som med en viss meningsbyggnad. 

Strukturellt sett är alla textelement likvärdiga, men för stilen kan några drag vara mer 

relevanta än andra, konstaterar Cassirer (2003: 32, 235). Stildrag är sådana som 

betraktas mer eller mindre genomgående och egenartade för texten, men de behöver 

nödvändigtvis inte vara uppseendeväckande brott mot språkkonventionerna. En 

påfallande hög frekvens kännetecknar ofta sådana stildrag som skapar textens stil också 

på makronivån men frekvenslistor kan aldrig användas mekaniskt. (Malmström 1974: 

33–38.) Sten Malmström (a.a.: 38) menar att det är viktigt att veta hur t.ex. ord används 

i det konkreta textsammanhanget. En ironisk stil är ett bra exempel på detta eftersom 

den uppstår då det ligger en motsättning mellan textens innehåll och form (om ironi, se 

Rahtu 2006, 2010). Såsom ovan konstaterats uppstår en lakonisk stil då en skribent 

avstår från de flesta adjektiven och sättsadverbialen, medan en målande stil skapas med 

riklig användning av de beskrivande ordklasserna. Teleman & Wieselgren (1970: 11) 

ger ett exempel på en stil som skapar en uppjagad stämning. Denna effekt uppstår när en 

skribent förser texten med sådana stildrag som stavfel, uppropstecken och skiljetecken. 

Att skriva fel kan alltså också vara ett stildrag ifall det är ett medvetet val och 

producerat med ett visst syfte i åtanke. Cassirer (2003: 236–242) föreslår att en 

stilforskare med hjälp av en mall för stilanalys kan ta reda på de medel som skapar 

textens stil. En dylik mall innebär en systematisk genomgång av den fonetiska, 

fonologiska och grafematiska nivån (t.ex. rim, prosodi, stavning), den morfologiska 

(t.ex. ordklasser), den syntaktiska (t.ex. ordföljd), den semantiska och den pragmatiska 

(funktioner) nivån samt lexikon (t.ex. konnotationer), dispositionen och stilfigurerna 

(t.ex. anafor, eufemism). (Se också ett exempel på stilistiska iakttagelsefält och 

kategorier, Malmström 1974: 43–44.)  

Om vi förväntar oss att texten inte uttrycker sig explicit och att den har ett dolt 

budskap, bör vi också tolka den mellan raderna, vilket i praktiken innebär att de faktiska 

stilelementen relateras till en eventuell djupare innebörd i texten (Cassirer 2003: 166, 

237). Ett exempel på detta kunde vara att en återkommande fallande rytm i repliker hos 
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en romankaraktär skulle tolkas på så sätt att karaktären är deprimerad eller har ett dåligt 

självförtroende. Med hjälp av iakttagelser på språkets olika nivåer kan alltså 

stilforskaren avgöra stilen i en text på ett systematiskt sätt steg för steg. Olika stilbrott är 

inte heller alltid ovälkomna utan de kan vara en outtömlig källa för dem som sysslar 

med komedins konst. Medvetenheten om och ransoneringen av de språkliga resurserna 

kan däremot sägas vara en nyckel till en konsekvent stil.  

 

 

2.3.2 Stil och översättare 

 

Vad som mest skiljer författarens och översättarens arbete från varandra är att 

översättaren återger andras texter medan författaren skapar sin egen text. Översättaren 

ska bl.a. välja vad som är relevant och vad som inte är det, till exempel vid omedelbara 

och identiska lexikaliska upprepningar som ytligt sett kan se ut som redundanta drag. 

Översättaren ska fatta beslut på många olika grunder samtidigt (se t.ex. Pekkanen 2010: 

9). Han eller hon kan ses som en förmedlare som återger textens innehåll på ett annat 

språk. Jüri Talvet (2007: 271) har riktat kritik mot denna tanke. Enligt honom visar 

historien att en engagerad översättare av kreativa texter aldrig är bara en förmedlare 

utan också en skapare av intellektuella principer och teorier som låter sig reflekteras i 

översättarens eget översättningsarbete. Hilkka Pekkanens (2010: 9−10, 166−170) 

doktorsavhandling visar också för sin del att översättarens personliga sätt att lösa 

översättningsproblem påverkar produktens, dvs. den färdiga översättningens, 

övergripande stil. Översättaren Liisa Ryömä (1998: 54) anser att översättarens röst inte 

ska höras i en text utan författarens. Hon säger i en intervju att många författare inte är 

så hängivna översättare just därför att de antingen blir arga på texten eller de vill 

bearbeta den på så sätt att den förvandlas till någonting som alltför mycket liknar deras 

egna texter. Om översättaren återger texten med egna ord, kan texten dock vara en 

utmärkt text, men frågan är om den fortfarande är en översättning. Chesterman ([1997] 

2000b: 62) föreslår i kapitlet “What counts as a translation?” att om en text kallas för en 

översättning bör det finnas en relevant likhet (relevant similarity) mellan käll- och 

måltexten, men sedan uppstår nya frågor. Vad menas med relevant och vad menas med 

likhet? 

När Ali (2005: 337) diskuterar översättning av repetitioner sammanfattar han 

samtidigt översättarens första steg i allmänhet. Innan översättaren kan översätta är det 
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nödvändigt att han/hon förstår och tolkar texten, inklusive dess olika språkliga element. 

Att organisera de språkliga elementen är just det som skapar textens stil. Vad som sedan 

anses vara ett stilistiskt betydande element kan bero på materialet. Men forskaren kan 

vara av en annan uppfattning än översättaren, såsom Marianne Kuitunens (2008) artikel 

visar. I sin undersökning analyserar hon satsstrukturer, parallellismer och bildspråket i 

en skönlitterär roman och översättningen av den. Dessa element skapar 

spänningsmoment och viktiga betoningar i förlagan. Dessutom beror händelsernas 

samtidighet och kontinuitet på hur de olika språkliga enheterna är ordnade. Kuitunen 

(2008: passim) förhåller sig kritisk till att de nämnda elementen inte har bevarats i 

översättningen eftersom effekterna av dem har gått förlorade.   

I samband med en översättarkväll i bokhandeln Arkadia (26.9.2011) i Helsingfors 

uppträdde två skönlitterära översättare, Antti Nylén och Kristiina Rikman. De var båda 

eniga om att den översatta texten ska låta naturlig och flytande på målspråket. Nylén 

konstaterade dock att något av det främmande bör kvarstå. Båda ansåg dock att det 

absolut värsta är om källspråkets struktur lyser igenom i en översättning. Också Kaisa 

Koskinen (2007: 336) ger många beskrivande exempel på professionella översättares 

synpunkter på vikten av att kunna översätta idiomatiskt. Bland översättare är många 

sinsemellan motstridiga krav väl bekanta. Theodory Savory (1957: 49) har listat några 

av dessa krav. Ett av dessa lyder att ”en översättning bör återge originalets stil”, en 

annan åter att ”en översättning bör ha översättarens stil”. (Se också Erik Mesterton 

([1979] 1998.) Men det säkra är att olika språk är olika till sin struktur – såsom i min 

undersökning av språkparet svenska och finska. Därför är det omöjligt att återge en text 

exakt på samma sätt i två olika språk. Såsom Pekkanen (2010: 10) konstaterar, finns det 

alltid ett visst avstånd mellan det ursprungliga verket och tolkningen av det på andra 

språk. I ordböcker kan vi finna vägledande anvisningar om ordens stilvalör och stilnivå, 

dvs. om en text hör till t.ex. vardaglig, vulgär, ålderdomlig eller poetisk stilart. 

Översättaren återger inte bara ord för ord, utan stilen i en text har att göra med varje 

element och deras ordning, m.a.o. då man studerar stil är ett holistiskt synsätt 

ändamålsenligt att tillämpa.  
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2.4 Metodbestämning 

 

I detta avsnitt sammanfattar jag mina metodologiska utgångspunkter. Först redogör jag 

för vilka urvalsprinciper jag använt vid excerperingen av de centrala företeelserna, dvs. 

vid de identiska lexikala upprepningarna i Monika Fagerholms två romaner och de 

finska översättningarna av dem. Sedan sammanfattar jag hur jag bestämmer de 

undersökta upprepningarnas funktioner i samband med genomgången av mitt material. 

Därefter förklarar jag dels hur jag kategoriserar översättningsstrategierna, dels hur jag 

analyserar de stilistiska konsekvenserna av de aktuella strategierna i de två översatta 

romanerna. I analysen anger jag också den procentuella andelen av de 

översättningsstrategier som översättaren har använt vid den upprepade formen. Den 

procentuella andelen av mina resultat är enbart riktgivande, dvs. den kvantitativa 

metoden syftar till att enbart visa på tendenser i de finska översättningarna av de två 

romanerna. Den teoretiska referensramen tillämpas i alla dessa arbetsmoment som jag 

presenterar nedan. 

 

 

Lexikaliska upprepningar –  

urvalsprinciperna vid excerperingen av undersökningsmaterialet 

 

SAG (Del 1 1999: 195) definierar termen lexikal som ”grammatisk eller semantisk 

egenskap som är knuten till det enskilda lexikonordet”. Eftersom lexikalisk har 

avseende på ord, definieras lexikaliska upprepningar således som en fråga om att 

upprepa ord. Att definiera ett ord är däremot inte så enkelt i synnerhet om det är fråga 

om skönlitteratur där det inte sällan råder andra slags skrivregler än i sakprosa (se t.ex. 

Persson 1974: 6–7). Om vi exempelvis definierar ett ord på så sätt att det ska finnas ett 

mellanslag mellan ord, något som SAG (Del 1 1999: 204) anger som en definition, då 

utesluter jag sådana uttryck i mitt material som alltidalltidalltidalltid (Den amerikanska 

flickan, s. 241). Detta exempel är ändå relevant från översättarens synvinkel. I 

Amerikkalainen tyttö (2004) har detta översatts med aina-aina-aina (s. 263). 

Översättaren har alltså gjort två klara ändringar: hon har utelämnat ett alltid och 

dessutom har hon tillagt två bindestreck. Eftersom det finns studier som visar att 

översättningar har en tendens att vara mer explicita än ursprungliga texter (Englund 

Dimitrova 2005; Mauranen & Tiittula 2005: 38, 67; Puurtinen 2005: 220) kan det 
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tänkas att översättaren har gjort dessa ändringar för läsbarhetens skull (om finskans 

regler för användning av bindestreck, se Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2009: 236).  

W. C. Watts (1968: 98–99) syn på reduplikationer kommer närmast mina val av 

exempel. Han har också tagit sig friheten att nonchalera de traditionella ordgränserna.  

Watts undersöker repetitioner av meningar, fraser, ord och morfem med och utan 

konjunktionen och. Till skillnad från hans urvalsmaterial har jag utelämnat 

upprepningen av morfem vid excerperingen.  

I syfte att avgränsa mitt material har jag avstått från rent tekniska och lingvistiska 

begränsningar och tagit med sådana fall som är relevanta ur översättarens synvinkel, 

dvs. fall som lätt kan leda till olika översättningslösningar (jfr en lingvistisk uppdelning, 

se Lindström 1999: 39–41). I översättningsstudier finns det en klar tendens att 

koncentrera sig just på valfriheten (al-Khafaji 2006: 43). Med andra ord: det är inte så 

givande att studera ett fenomen som i princip kan ha bara två lösningar såsom att 

utelämna formen eller behålla den. Därför har jag utelämnat upprepningar dels av namn, 

t.ex. Pinky, Pinky (Den amerikanska flickan, 2004, s. 204), dels av onomatopoetiska 

ord, t.ex. Sniff. Sniff (Den amerikanska flickan, 2004, s. 74). Andra orsaker till dessa 

avgränsningar är å ena sidan att egennamn saknar betydelse i vanlig bemärkelse, trots 

att de refererar till personer (Cassirer 2003: 109–112), å andra sidan att 

onomatopoetiska ord härmar ljud – olika språk har olika sätt att efterlika ljud. Ett 

exempel på detta är Gräp gräp som ofta förekommer i Glitterscenen (t.ex. Tunga sax, 

gräp gräp genom tyger, far ner i ett ämbar på golvet (Glitterscenen, 2009, s. 30) och 

som varje gång fått den finska motsvarigheten Riks raks i Säihkenäyttämö (2009, s. 34). 

(Om onomatopoesi och ljudsymbolik, se Cassirer 2003: 54.)  

Jag har också utelämnat ord som inte betyder någonting, dvs. imitationer, 

interjektioner och utrop som inte har någon referent, t.ex. Hö hö. (Glitterscenen, 2009, 

s. 56) och ”här kommer Liz-Maalamaa, buhuu buhuu!” (Glitterscenen, 2009, s. 67). 

Det är dock inte bara innehållsord som kommer i frågan i mitt val av materialet. Också 

partikeladverbial (t.ex. runt) ingår i undersökningen eftersom de oftast är nära knutna 

till verb, och upprepningen av ett partikeladverbial utvidgar verbets betydelse (t.ex. 

Körde runt och runt – försvann. i Den amerikanska flickan, 2004, s. 322).  

Jag har också avgränsat mitt material på så sätt att jag utelämnat sådana upprepningar 

som har gett upphov till en översättning vars form i första hand beror på målspråkets 

grammatiska regler. Exempelvis har Vintergården finns, finns inte. (Glitterscenen, 

2009, s. 9) översatts till Talvipuutarha on, ei ole. (Säihkenäyttämö 2009, s. 9). I detta 
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exempel är det den strukturella olikheten mellan svenskan och finskan som gör att den 

eventuella formella upprepningen uteblir. Stilistiska ändringar är ändå möjliga också i 

dylika fall men lösningen klassificeras som obligatoriska byten (se avsnitt 2.2 ovan). 

Såsom jag konstaterat ovan är det inte önskvärt att följa källspråkets grammatiska regler 

vid översättning, eftersom textens flyt kan lida så mycket att läsaren inte förstår 

innehållet i texten.  

Jag har också utelämnat sådana upprepade fraser som har ett intensifierande 

adverbial före upprepningen t.ex. de for fort, för fort, (Den amerikanska flickan, 2004, 

s. 12). Dylika upprepningar kunde ses som stegringar eller variationer som formellt sett 

inte är exakta upprepningar.  

En koordinerad upprepning som förekommer ofta är då och då. Detta uttryck har sin 

etablerade översättningsmotsvarighet i ordböckerna
6
 – sillon tällöin – därför har jag 

utelämnat detta fasta uttryck i mitt undersökningsmaterial.  

Slutligen finns det ytterligare två typer av upprepningar som inte ingår i min analys: 

dels kodväxlingar, dvs. de engelska uttryck som inte har översatts, och dels 

utelämningar, dvs. de fall där det inte finns det minsta tecken på den upprepade enheten. 

Detta beror på att min avsikt inte är att göra en översättningskritisk analys av mitt 

material, dvs. kommentera eventuella misstag i de finska översättningarna. Nedan finns 

de typer av upprepningar som jag inte har excerpterat ur materialet:  

 

1. namn  

2. onomatopoetiska ord  

3. ljudhärmande ord  

4. imitationer, interjektioner och utrop  

5. sådana upprepningar som har gett upphov till en översättning vars form i första 

hand beror på målspråkets grammatiska regler 

6. fraser som har ett intensifierande adverbial före upprepningen  

7. uttryck som har sina etablerade översättningsmotsvarigheter i ordböckerna 

8. kodväxlingar, dvs. de engelska uttryck som inte har översatts 

9. utelämningar, dvs. de fall där det inte finns det minsta tecken på den upprepade 

enheten. 

  

                                                           
6
 Se t.ex. Suomi–ruotsi–suomi-sanakirja [2000] 2005.  
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Avgränsningen ovan betyder inte att dessa utelämnade drag inte är stilistiskt relevanta 

utan jag har utelämnat dem bara i syfte att avgränsa mitt material.  

 

 

Upprepningarnas funktioner 

 

I en stilanalys räcker det inte att forskaren identifierar och räknar upp materialets 

upprepningar, utan man ska också beakta deras funktioner i den givna kontexten. Den 

allmänna funktionen enligt retoriken är att upprepningen förstärker effekten, men i 

enskilda fall är detta bara en utgångspunkt för en mer ingående analys. Jag vill 

poängtera att varje fall och varje belägg är unikt. Man kan ändå konstatera att det oftast 

finns en huvudsaklig uppgift eller en tydlig funktion som gör sig gällande. Dessa 

funktioner kan vara en upprepad eller en kontinuerlig handling eller händelse. Denna 

tolkning kommer oftast till uttryck vid upprepningar av ett verb eller en verbpartikel. Ett 

upprepat verb påverkar tolkningen så att handlingen eller händelsen som verbet 

uttrycker mångfaldigas eller förlängs, såsom Persson (1974: 119–123) och Lakoff & 

Johnson (1980: 128) konstaterar. Men det finns alltid undantag. Om ett upprepat verb är 

en uppmaning till en handling, är funktionen då främst betonande såsom Lindström 

(1999: 125) påpekar. Nedan finns exempel på dessa fall och inom parentes finns min 

tolkning av upprepningens eventuella primära funktion. Exemplen är ur Den 

amerikanska flickan (2004). 

 
 (3)  

 

Och sköt och sköt och sköt och sköt. (Den amerikanska flickan, 2004, s. 286)  

(en upprepad handling) 

 

(4)  

 

Det gungade, gungade. (Den amerikanska flickan, 2004, s. 66)   

(en upprepad händelse eller förnimmelse) 

 

(5)  

 

Men Bencku skrek. Skrek och skrek, fast han plötsligt inte hade någon röst.  

(Den amerikanska flickan, 2004, s. 10)  

(en kontinuerlig handling)     

 

(6)  

 

Hon bara sjönk och sjönk och sjönk. (Den amerikanska flickan, 2004, s. 32)  

(en kontinuerlig händelse) 
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(7)  

 

Men gå. Gå. Gå. Gå. (Den amerikanska flickan, 2004, s. 37)  

(en stark uppmaning, en betoning)    

 

 

I exempel (5) ovan finns också vad som kan kallas en stilistisk omtagning. Man backar 

och upprepar ett ord för att sätta det i fokus då ordet naturligtvis också får en betoning 

(emfas). (Se Persson 1974: 51; Lindström 1999: 31.) Dylika stilistiska omtagningar har 

ett poetiskt värde som har med rytmen att göra. En del av exemplen har ett starkt 

poetiskt inslag, eller de är lekfulla metalingvistiska kommentarer utan egentliga 

funktioner. Ett exempel på detta ur Glitterscenen (2009) finns nedan.  

 
(8)  

För: den som blir efterlämnad blir efterlämnad. (Glitterscenen, 2009, s. 74) 

(poetisk, figurativ, lekfull) 

 

Det tidigare exemplet (7) är också betonande med fyra enskilda tonenheter eftersom 

punkterna mellan orden påverkar läsarens akustiska föreställningsförmåga (Teleman & 

Wieselgren 1970: 9; Nord [1991] 2005: 135–136). Persson (1974: 27, 51) noterar att 

punkten bryter ”the same tone unit”. Räsänen (2010: 23) skriver för sin del att punkten 

bildar en prosodisk enhet (”yksi prosodinen yksikkö”). Att uppmana så många gånger i 

rad förstärker budskapet och gör det mer emotionellt. Den primära funktionen i 

samband med andra ordklasser än verb är ofta intensifierande eller betonande (Persson 

1974: 20–30, 50–57). Nedan finns ytterligare två exempel ur Glitterscenen (2009), det 

första exemplet är en betonande upprepning, det andra exemplet en intensifierande 

upprepning. Det är lätt att observera skillnaden mellan dem. 

 
(9)  

 

”Nej, jag, jag är Rita.” (Glitterscenen, 2009, s. 38)  

(en betoning) 

 

(10)  

 

”Jag var så arg så arg så arg…” (Glitterscenen, 2009, s. 195)  

(en intensifiering) 

 

Redan i dylika enkla exempel kan vi se att gränsdragningarna inte är absoluta, inte 

minst därför att upprepningarna vanligtvis fyller många funktioner samtidigt, dvs. en 

upprepad handling pågår kontinuerligt och att fortsätta den förutsätter att man upprepar 

handlingen. På samma sätt kan man inte göra en tydlig skillnad mellan en intensifiering 

och en betoning (se t.ex. Räsänen 2010: 13). Persson (1974: 20–29) föreslår att 



35 
 

intensifiering är mer kognitiv till sin natur än betoning, som för sin del är mer 

emotionellt laddad. Persson menar också att intensifiering är ett sätt att betona. Enligt 

honom kan intensifiering byggas upp bara med gradbara adjektiv eller adverbial (se 

också Lindström 1999: 71; Räsänen 2010: 57). Intensifierande element står oftast före 

sitt huvudord men betoningen förekommer vanligen i sin egen tonenhet, såsom i 

exemplen (7) och (9) ovan. Dessa tonenheter, som går att skiljas åt genom att observera 

interpunktionen, gör kategoriseringen överskådligare. Därför har jag också använt dem i 

min analys. Genom att ta den akustiska föreställningsförmågan i beaktande kan man 

avgöra om det är fråga om en intensifiering eller en betoning. En funktion som kan 

tänkas ibland sakna det emotionella värdet är en kvantitetsbetecknande funktion (se 

också avsnittet 2.1.1 ovan). Nedan finns ett exempel ur Glitterscenen (2009).  

 
(11) 

En i mängden, kroppar, kroppar, rök. (Glitterscenen, 2009, s. 194) 

(en kvantitetsbeteckning) 

 

I syfte att definiera upprepningarnas primära funktioner har jag utgått från följande fem 

funktioner:  

 
(1) intensifierande funktion 

(2) betonande funktion 

(3) kontinuitetssignalerande funktion 

(4) kvantitetsbetecknande funktion 

(5) poetisk funktion 

 

Med en intensifierande funktion har upprepningen mer avseende på kvaliteten i utsagan 

(se ex. 10) ovan. En betonande funktion för sin del innebär mer av kraft (se ex. 9). En 

kontinuitetssignalerande funktion betyder en tidsförlängning som kan vara antingen 

iterativ eller durativ (se ex. 3–6 ovan). Med en kvantitetsbetecknande funktion avses 

flertal eller mängden (se ex. 11). En poetisk funktion
7
 kan innefatta såväl stegring, 

figurer, ordlekar som olika omtagningar som verkar ha en särskild betydelse för rytmen 

(se ex. 8). Dessa funktioner utesluter inte andra utan det finns ofta drag av olika 

funktioner eller effekter i ett och samma exempel. För att kunna analysera de aktuella 

exemplen är det dock ut metodologisk synvinkel nödvändigt att bestämma deras 

primära funktioner.  

 

                                                           
7
 Roman Jakobson ([1956] 1990: 76–79) ser poetisk funktion som en av språkets sex funktioner. Enligt 

honom dominerar en poetisk funktion all skönlitteratur, något som jag instämmer i men i min studie 

behandlar jag endast en lokal aspekt, dvs. ett språkligt drag av skönlitterärt språk.  
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Översättningsstrategierna 

 

På basis av de excerperade två svenska förlagorna och de två finska översättningarna 

har jag kommit fram till att det finns fyra olika huvudstrategier vid översättning av 

upprepningar i mitt material. Dessa strategier är följande: 

 

(1) den upprepade formen bevaras 

(2) den upprepade formen bevaras partiellt  

(3) den upprepade formen utelämnas 

(4) den upprepade formen ändras. 

 

Dessa förhållandevis enkla huvudkategorier innefattar underkategorier som kan vara 

mer komplexa. Dessa strategier och underkategorierna av dem behandlas i analysen i 

kapitel 3 nedan.  

 

 

Stilistisk analys 

 

Det första villkoret för en stilanalys är att den som analyserar har tillräckligt mycket 

kunskap och fantasi för att bli medveten om de andra sätt på vilka textens innehåll 

skulle kunna ha uttryckts (Teleman & Wieselgren 1970: 9). I min analys ska jag inte ta i 

beaktande alla tänkbara översättningslösningar utan jag begränsar mig till befintliga 

översättningsstrategier. Detta betyder att jag jämför några representativa belägg med 

deras hypotetiska lösningar i enlighet med de redan definierade strategierna (se ovan de 

fyra huvudstrategierna). Nedan finns ett exempel ur Den amerikanska flickan (2004), 

under den finns den faktiska översättningen i Amerikkalainen tyttö (2004) och de tre 

hypotetiska översättningarna:  

 
(12) 

 

Styrkt av brännvin, vittnade och vittnade och vittnade och vittnade.  

(Den amerikanska flickan, 2004, s. 134) 

 

I den finska översättningen tillämpas STRATEGI II: – BEVARAS PARTIELLT:  

 

Viinan vahvistamana hän todisti ja todisti todistamistaan.  

(Amerikkalainen tyttö, 2004, s. 142) 

  

 

 

 



37 
 

Nedan ger jag olika hypotetiska översättningslösningar enligt de definierade 

strategierna:  

 

(1) Viinan vahvistamana hän todisti ja todisti, todisti ja todisti. (STRATEGI I: BEVARAS) 

(2) Viinan vahvistamana hän todisti. (STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

(3) Viinan vahvistamana hän puhui suunsa puhtaaksi. (STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

(4) Viinan vahvistamana hän todisti kerta toisensa jälkeen. (STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

(5) Viinan vahvistaman hän vannoi ja todisti. (STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

 

 

Min stilistiska analys bygger på olika eventuella varianter enligt de strategier som jag 

går igenom i den första delen av analysen. Jag studerar om funktionen, innehållet eller 

effekten förändras i och med att översättningsstrategin byts ut. Min syntes av stilen 

bygger slutligen på min egen tolkning, dvs. på interpretativ stilistik. Cassirer (2003: 

164) exemplifierar den interpretativa stilistiken med två svenska ord: betydelse och 

innebörd. Den förstnämnda betecknar ords explicita betydelse, medan innebörd är en 

term för läsarens tolkning av det explicita. Vi kan tänka oss att det uppstår en språklig 

situation där vi förstår varje ord men samtidigt vet vi inte vad de betyder. Om vi 

däremot vet vad ordens innebörd i en given situation är, är det frågan om vår tolkning. 

Kai Mikkonen (2001: 64–90) diskuterar definition på tolkning i sin artikel Lukeminen 

tulkintana (Läsning som tolkning) och menar att trots att tolkningen av en text 

framkallar ny information, skiljer den sig från vetande eftersom uttolkaren utgår från det 

faktum att det alltid kvarstår någonting oklart och mångtydigt i dennes tolkning. Den 

teori som handlar om tolkning kallas för hermeneutik och enligt den utformas 

kunskapen om texten i kontexten där en uttolkare har en aktiv roll i att omskapa ett 

textuellt verk (ibid.). Exempelvis Persson (1974: passim) har använt informanter att få 

reda på vilka olika tolkningar repetitioner medför hos mottagare. Som andra 

undersökningsmetoder har jag de klassiska stilfigurerna, dvs. jag går systematiskt 

igenom materialet med tanke på om det finns samma slags alliteration, assonans, 

parallellism, stegring, klimax osv. i översättningen som i förlagan (se Cassirer 2003: 

202–217). Brian Vickers (1994: 86) påpekar att det finns ca 30 troper och ca 200 figurer 

i de allra komplettaste listorna över figurativt språk. Av dessa kommer närmast följande 

31 i fråga om de omedelbara lexikaliska upprepningarna. Dessa stildrag är ur Cassirers 

(2003: 207–217) lista.   
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Tabell 1. Stilistiskt betydelsefulla språkliga fenomen i samband med omedelbara lexikaliska 

upprepningar 

 

Tillägg (adiecto) 

 

Fråndrag (detractio)  

 
Andra 

 

- anafor 

- emfas 

- stegring 

- kontrast, ironi 

- hyperbol  

- allitteration  

- assonans  

- hopning 

- semantisk gradering 

- klimax 

- parallellism 

- variation  

- pleonasm 

- redundans 

- tautologi 

- parodi 

- liknelse 

- parallellism  

- ellips 

- underdrift (meiosis och 

litotes) 

- syndes, asyndes och 

polysyndes 

- kompression, 

koncentrerad 

framställning  

 

- anakolut  

- eufoni 

- ljudsymbolik 

- ordlek  

- paradox   

- pastich  

- rytm  

- sarkasm  

- synestesi 

 

 

Många av dessa drag överlappar varandra och dessutom beror det på uttolkarens 

synvinkel om ett drag ses exempelvis som variation eller pleonasm. Nordstedts 

plusordbok (1997: 849) definierar pleonasm som ”språkligt uttryck som innehåller ett 

eller flera ord som skulle kunna strykas utan att något av innehållet förlorades”, 

variation är däremot ”förekomst av skillnader i vissa egenskaper” (a.a.: 1256). Därmed 

kan man konstatera att variation är någonting önskevärt och positivt medan pleonasm är 

någonting omotiverat och negativt. Denna värdering beror på det om uttolkaren kan se 

om upprepningen medför någon ny information eller inte. Men rent formellt sett kan 

pleonasm och variation se likadana ut. Därför bör det accepteras att ju djupare jag går in 

i min analys, desto aktivare roll som uttolkare kommer jag att ta. Jag är medveten om att 

de exempel som jag har valt också kunde tolkas annorlunda, men jag motiverar dock 

mina slutsatser. Såsom Mikkonen (a.a.: 66–68) konstaterar, handlar tolkningen dels om 

förmågan att lyssna, dels om att ifrågasätta.   
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3 ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIER  VID UPPREPNINGARNA  

I AMERIKKALAINEN TYTTÖ OCH SÄIHKENÄYTTÄMÖ 

 

I detta kapitel behandlar jag några representativa exempel på varje översättningsstrategi 

vid upprepningarna i Amerikkalainen tyttö (2004) och Säihkenäyttämö (2009) av 

översättaren Liisa Ryömä. Huvudstrategierna är följande fyra: 

  

(1) den upprepade formen bevaras 

(2) den upprepade formen bevaras partiellt  

(3) den upprepade formen utelämnas 

(4) den upprepade formen ändras. 

  

Alla dessa strategier är lokala, dvs. de tillämpas på ett specifikt ställe i texten (se avsnitt 

2.2 ovan). Tillsammans kan de dock utgöra en global strategi på textens 

makrostrukturnivå om någon av dem dominerar i översättningarna. (Om globala och 

lokala översättningsstrategier, se Séguinot 1989: 21–42; Chesterman [1997] 2000b: 

90−91). I samband med diskussionen anger jag också den procentuella andelen av 

strategin i fråga. I den andra analysdelen i kap. 4 studerar jag också hurdana 

konsekvenser dessa strategier kan ha i översättningarna gällande innehållet, effekten 

och därmed stilen. Detta gör jag med hjälp av såväl faktiska som hypotetiska lösningar. 

Den grafiska stilen, dvs. eventuella kursiveringar och versaler, har bevarats i exemplen.  

 

 

3.1 STRATEGI Ι: DEN UPPREPADE FORMEN BEVARAS 

 

I cirka 35 % (143 belägg av 410 belägg) av excerpterna ur Amerikkalainen tyttö (2004) 

och Säihkenäyttämö (2009) har den upprepade formen bevarats. Det kan konstateras att 

strategin förmodligen är den enklaste, dvs. om det inte finns någon orsak till att ändra på 

formen, bevarar översättaren den. För att översättaren ändrar någonting krävs det att 

han/hon först är missnöjd med någonting i en text (Chesterman [1997] 2000b: 92). 

Nedan finns ett exempel på en översättning där den upprepade formen har bevarats.  
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(13) 

I förlagan (Glitterscenen, 

[2009] 2010b) 

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009)  

Den upprepade 

formen är... 

HUR SOM HELST ÄR 

DET JÄVLIGT 

NEDSLÅENDE ATT 

VARA SEXTON ÅR 

OCH SITTA PÅ EN 

BÄNK I PARKEN OCH 

VETA ATT 

INGENTING 

INGENTING 

INGENTING 

INGENTING KOMMER 

ATT FÖRÄNDRAS. (s. 7) 

Betonande  
emotiv intensifiering, 

negationen bekräftas 

(Lindström 1999: 108), 

uteslutande, 

dramatiserande (Persson 

1974: 64–65, 78) 

OLI MITEN OLI, ON 

PIRUN MASENTAVAA 

OLLA KUUSITOISTA-

VUOTIAS JA ISTUA 

PUISTON PENKILLÄ JA 

TIETÄÄ ETTÄ MIKÄÄN 

MIKÄÄN MIKÄÄN 

MIKÄÄN EI TULE 

MUUTTUMAAN. (s. 8) 

bevarad 

 

I detta exempel ovan är upprepningens funktion emotiv eftersom den betonar personens 

upplevelse av tristessen. Det finns aggressivitet som kommer till uttryck i negationen 

och användningen av versaler. Översättaren har bevarat denna upprepning i sin helhet. 

Således har hon inte tonat ner den emotiva funktionen som Ben-Ari (1998: 5–8) hävdar 

att översättaren kan vara rädd för (se avsnitt 2.1.1 ovan). Enligt Jawads (2009: 756–762) 

indelning (se avsnitt 2.2.2 ovan) är det frågan om en ordagrann översättning (Literal 

translation). I Chestermans ([1997] 2000b: 94) indelning hör strategin till syntaktiska 

strategier, något som han definierar som ”maximally close to the SL form, but 

nevertheless grammatical”. Om man tillämpar Teilanyos strategier gällande figurativt 

språk (Teilanyo 2007: 311-319; se avsnitt 2.2.2 ovan) på denna upprepning kallas 

strategin en bokstavlig reproduktion (The literal re-expression of figures). I exemplet 

ovan realiseras Teilanyos (2007: 321) tanke om att översättning är ”essentially 

re-rendering enterprise rather than a re-creating one”.  

Strategin att bevara källtextens form i översättningen kan ses som en nollstrategi, 

men samtidigt bör noteras att det som fungerar i källtexten och källkulturen gör det 

nödvändigtvis inte i måltexten och målkulturen. Att bevara formen kan ha samma slags 

inverkan som att förändra den. (Pekkanen 2010: 37.) Därför är en nollstrategi också en 

strategi. 
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3.2 STRATEGI ΙΙ: DEN UPPREPADE FORMEN BEVARAS PARTIELLT  

 

Det finns 91 belägg (av 410) i materialet på strategin där formen har bevarats partiellt. 

Detta utgör ca 22 % av alla fall. Denna strategi har underkategorier av vilka det finns tre 

exempel nedan.  

 

(14) 

I förlagan 

(Glitterscenen, [2009] 

2010b)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 

2009) 

Den upprepade 

formen är... 

Jag är inte där. Jag är inte 

där. (s. 363) 
Betonande 
försäkring, övertygande 

En ole siellä. En ole.  

(s. 409) 

bevarad partiellt; 

återgiven med en 

ellips 

 

I situationen ovan vill personen övertyga sig själv och andra om att hon finns här och nu 

i verkligheten. Därför syftar det deiktiska pronomenet där förutom på en plats också 

tillbaka på en förfluten tid som personen kämpar för att lämna bakom sig. Översättaren 

har bevarat den upprepade formen partiellt. Hon upprepar alltså inte siellä (’där’) utan 

låter det vara underförstått. Detta fenomen, som kallas för ellips, innebär att språkliga 

uttryck reduceras med det som kan förstås på basis av kontexten. Reduktionen kan 

också bero på att redundanta element kan utelämnas utan att informationen går förlorad. 

(SAS 2003: 312–313.) Jawad (2009: 761; se avsnitt 2.2.2 ovan) har denna strategi i sin 

indelning och kallar den för översättning med ett elliptiskt element (Translation by an 

elliptical element). Enligt Chesterman ([1997] 2000b: 94; 98) ändrar ellipsen 

kohesionen i texten (Cohesion change) och strategin hör till de syntaktiska strategierna 

eftersom den manipulerar formen.   

 

 

Att upprepa färre gånger 

 

Exempel (15) nedan har jag tangerat i min metodbestämning (se avsnitt 2.4). Att 

upprepa färre gånger betyder att det ord som upprepas fler än tre gånger i förlagan, 

upprepas färre gånger i översättningen. Den formella upprepningen bevaras alltså 

partiellt såsom nedan:  
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(15) 

I förlagan (Den 

amerikanska flickan, 

[2004] 2005)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen (Den 

amerikanska flickan, 

[2004] 2010a) 

Den upprepade 

formen är... 

En glasruta skilde 

henne från 

verkligheten. Som 

alltidalltidalltidalltid. 

(s. 241) 

Betonande 
tautologisk, övertygande, 

odiskutabel, absolutism 

Lasiruutu erotti hänet 

todellisuudesta. Kuten 

aina-aina-aina. (s. 258) 

bevarad partiellt; 

upprepad färre 

gånger 

 

Denna upprepning sker i en situation där en flicka har mist sin enda och bästa vän. Hon 

sörjer kraftigt, och man kan tolka upprepningen som att den signalerar någon sorts 

hopplöshet i den aktuella situationen. När man upprepar samma ord fyra gånger i rad 

och utan mellanslag som i detta exempel, är det på sätt och vis för mycket. Därför kan 

man tala om tautologi som i sin tur kan ha olika funktioner. Att översättaren har valt att 

upprepa ordet bara tre gånger, och gjort det mer åskådligt med hjälp av bindestreck, har 

hon samtidigt gjort utsagan mindre tautologisk. Strategin representerar företeelsen 

reducering (contraction) i Pekkanens indelning, i partiellt byte av repetitioner (Partial 

replacemants of repetitions) i Ben-Aris indelning och i en partiell lexikalisk upprepning 

(Partial lexical repetition/variation) i al-Khafajis indelning (Pekkanen 2010: 49; Ben-

Ari 1998: 5; al-Khafaji 2006: 49; se avsnitten 2.2 och 2.2.2 ovan). Chesterman ([1997] 

2000b: 99–100) klassificerar denna strategi som syntaktisk strategi och vidare som 

schemabyte (Schema change). Enligt honom syftar schemabytet på de ändringar som 

översättaren gör vid olika retoriska scheman såsom vid parallellism, repetition, 

alliteration och metriska förhållanden (ibid.). Man kan dock diskutera om alla strategier 

som ändrar formen vid omedelbara lexikaliska upprepningar är således schemabyten i 

Chestermans indelning, eftersom dessa upprepningar kan ses som retoriska figurer.  

 

 

Att bygga upp en stamupprepande konstruktion 

 

I materialet finns det ca 18 % (72 belägg av 410 belägg) stamupprepande 

konstruktioner, främst bestående av verb. En upprepande konstruktion (om toisteinen 

rakenne, se VISK § 1737) som strategi kan också används i samband med adjektiv (t.ex. 

hienon hieno ’finfin’), trots att lösningen förekommer betydligt mera sällan i mitt 

material i samband med andra ordklasser än den gör med verb. Denna konstruktion, 

som kallas även för figura etymologica (Clary 2009/Abstract [www]; Räsänen 2010: 
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27), är kanske naturligare för finskan än för svenskan. Det rika kasussystemet i finskan 

möjliggör användningen av denna konstruktion (t.ex. itkeä itkemistään ’gråta och gråta’ 

eller hienon hieno ’finfin’). Nedan finns ett exempel på strategin:  

 

(16) 

I förlagan 

(Glitterscenen, 

[2009] 2010b)  

Upprepningens funktion I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009) 

Den upprepade formen 

är... 

Nej. Han kommer 

att sitta här. I 

kusinhuset, på 

kusingården, i evig 

tid. Sitta, sitta.  

(s. 380) 

Kontinuitetssignalerande 
statisk, omöjligt enligt 

lingvistiken (Lindström 

1999: 179). Utdragen tid, 

betonar ett stillastående 

tillstånd ännu mer.  

Ei. Hän istuu täällä. 

Serkkutalossa, 

serkkupihalla, ajasta 

iäisyyteen. Istuu 

istumistaan. (s. 428) 

bevarad partiellt;  

återgiven med en 

stamupprepande 

konstruktion 

 

Upprepning av verb i exemplet ovan har översatts med en konstruktion uppbyggd av ett 

verb och dess substantivavledning (om vartalontoisto, se VISK § 1737), trots att 

samordningen Istuu ja istuu skulle ha varit helt acceptabel också på finska (se VISK § 

1094, § 1736). I materialet kommer detta mönster tydligt till uttryck: samordnade verb 

översatts med en konstruktion med ett verb och dess substantivavledning. Detta kan 

också sägas vara den enda saturerade typen i materialet. Saturerande betyder i detta 

sammanhang att ökningen av belägg inte ger någon ny information om kategorin (se 

Räsänen 2010: 18).  

I originalet kan upprepningar som genererar en stamupprepande konstruktion vid 

översättningen komma omedelbart efter varandra, men ofta finns konjunktionen och 

emellan orden. Därutöver kan det finnas ett kommatecken före upprepningen såsom i 

exemplet ovan.  

Beskrivande för denna strategi är att översättaren upprepar samma ord men i en 

annan form, något som resulterar i att alliterationen bevaras. Den stamupprepande 

konstruktionen är dock också möjlig i svenskan i vissa fall, t.ex. Christina Gullin (2002: 

122–123) har ett exempel på detta då hon behandlar svordomar och kraftuttryck. I 

hennes material har den engelska upprepningen Bastard bastard översatts till den 

svenska stamupprepande konstruktionen Din djävulska djävul.
8
 Syntaktiskt sett kan 

denna strategi klassificeras förutom som schemabyte också som transposition vilket 

betyder att ordklassen ändras (se Chesterman ([1997] 2000b: 95 som bygger på Vinay 

& Darbelnet [1958] 1969). 

                                                           
8
 I Jordiska makter (1981) , Caj Lundgrens översättning av romanen Earthly Powers av Anthony Burgess 

(1980).  
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3.3 STRATEGI ΙΙΙ: DEN UPPREPADE FORMEN UTELÄMNAS 

 

Antalet utelämnade upprepningar i mitt material är ca 40 % (164 belägg av 410 belägg) 

vilket är en relativt hög andel, dvs. nästan hälften. Att utelämna den upprepade formen 

betyder i detta sammanhang inte detsamma som att utelämna ett språkligt element totalt, 

utan översättaren har avstått att upprepa samma ord. Totala utelämningar har jag inte 

tagit med i undersökningen eftersom de inte omfattas av mitt syfte (se urvalskriterierna i 

avsnitt 2.4). När det saknas någonting i översättningen vet den vanliga läsaren inte det. I 

allmänhet är det bara språkkunniga forskare eller recensenter som jämför översättningar 

med originalen. Detta gäller dock skriftliga översättningar till skillnad från t.ex. 

multimedial översättning, då en vanlig åskådare i viss mån kan följa också originalet.  

Att den upprepade formen utelämnas kan göras åtminstone på följande tre sätt: 1) att 

utelämna upprepningen, 2) att parafrasera och 3) att lägga till ett förstärkande adverbial. 

Nedan presenterar jag dessa tre underkategorier med exempel. 

 

 

Att utelämna den upprepade formen  

 

Att utelämna den upprepade formen och inte kompensera den på något vis i samma fras 

är den lösning som är lättast att identifiera i denna grupp.  Nedan finns ett typiskt 

exempel: 

 

(17) 

I förlagan 

(Glitterscenen, 

[2009] 2010b)  

Upprepningens funktion I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009) 

Den upprepade formen 

är... 

Hyresvärdsparet 

Gunilla och Göran 

har skickat många 

många varma 

hälsningar till 

sjuklingen [...]  

(s. 193) 

Intensifierande  
ett samspel mellan 

kvantifiering och 

talarattityd, fylligare och 

övertygande intryck av 

myckenhet, i hög grad 

ikonisk,  

förefaller vara stilistiskt 

rätt omarkerad 

(Lindström 1999: 110–

111) 

Vuokraisäntäpariskunta 

Gunilla ja Göran 

lähettivät paljon 

lämpimiä terveisiä 

potilaalle, − − (s. 217) 

utelämnad 

 

I exemplet ovan har det kvantifierande ordet många upprepats, i översättningen finns 

däremot inte upprepningen. Det är något oklart om personerna Gunilla och Göran 
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skickar hälsningar flera gånger eller är den hälsning som de skickar någon extra varm, 

dvs. intensiv.   

 

 

Att återge den upprepade formen med en parafras 

 

Parafras som strategi kräver att den som översätter gör en tolkning av texten och sedan 

översätter texten med egna ord. Trots att översättaren gör formellt sett stora ändringar i 

och med att parafrasera, ses parafrasen som en medelväg mellan en ordagrann och en 

för fri översättning (Shuttleworth & Cowie 1997: 121). John Dryden (enligt Chesterman 

1989: 7–12) har definierat parafrasen som översättning med latitud, vilket betyder att 

översättaren hela tiden har förlagan inom sitt synhåll för att inte gå vilse, men han/hon 

följer författarens tanke noggrannare än hans/hennes ord. Med andra ord återger 

översättaren texten tanke-för-tanke, inte ord-för-ord. Nedan finns ett exempel på 

översättarens tolkning som inte bara har lett till en utelämning av upprepningen utan 

också till en märkbar förändring av utsagan:  

 
(18) 

I förlagan 

(Glitterscenen, 

[2009] 2010b)  

Upprepningens funktion I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009) 

Den upprepade formen 

är... 

Jag vill att det ska 

bergta mig. Vill och 

vill, förresten. 

Alldeles som om 

kärleken – var min 

vilja. (s. 154) 

Kontrastivt betonande  
en kritisk kommentar, 

kontrastiv, negation, 

nedsättande, invändning 

(Lindström 1999: 230–

237), tvivlande, ironisk 

Minä tahdon että se 

lumoaa minut. Tai 

tahdosta viis. Ikään kuin 

se rakkaus – riippuisi 

minun tahdostani.  

(s. 173) 

utelämnad; 

återgiven med en 

parafras 

 

Trots den formella ändringen i översättningen ovan finns samma pragmatiska betydelse 

kvar som i originalet. En ordagrann översättning av Vill och vill lyder på finska Tahdon 

ja tahdon, något som också skulle ha fungerat i kontexten. I sin artikel Njae... problem 

och problem. Om x och x-responser i svenskan (1996) tolkar Lindström (a.a.: 183–184) 

denna struktur som responsiv till sin natur. Största delen av beläggen i Lindströms 

(ibid.) korpus är ur litterära dialoger. I exempel (18) ovan kommer responsen till uttryck 

i en inre monolog av en karaktär som tänker hur mycket hennes egen vilja egentligen 

väger. Responsen uttrycker ändå samma attityder som Lindström (1996: 187) noterar att 

denna typ av respons i många språk uttrycker, nämligen invändning och nervärdering. I 
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detta fall kunde jag tillägga också tvivel och möjligen ironi. Toini Rahtu (2010: 131, se 

också 2006) har definierat ironi på följande sätt: 

 
 En ironisk tolkning är en kombination av fem komponenter: (1) negativ, kritisk osv. attityd som 

(2) har en intentionell producent och som (3) riktar sig mot något och (4) mot någon. (5) 

Åtminstone en av komponenterna (1)–(4) ska vara dold på ett eller annat sätt. (Rahtu 2010: 131.) 
 

Alla dessa punkter uppfylls i exemplet ovan: utsagan är kritisk, producenten är 

intentionell, hon riktar budskapet till sig själv och mot sin egen vilja, dvs. den är 

självironisk, och funktionen i utsagan är dold. Genom denna konstruktion säger vi 

indirekt att ’jag är av en annan åsikt’, såsom Lindström (1996: 189) konstaterar. Denna 

speciella dolda funktion som denna samordnade konstruktion ibland uttrycker är en 

kreativ utgångspunkt för översättare. Den kan nämligen ge upphov till många olika 

parafraseringar. En parafras är en av de strategier som al-Khafaji (2006: 48) presenterar 

som lösning vid lexikaliska repetitioner (se avsnitt 2.2.2). I Chestermans ([1997] 2000b: 

101; 104) indelning är parafrasen en semantisk strategi, dvs. den manipulerar betydelse. 

I detta fall kan man också diskutera om strategin är pragmatisk, eftersom pragmatiska 

strategier manipulerar själva budskapet, dvs. översättaren väljer den information ur 

originalet som han/hon vill förmedla (a.a.: 107). 

 

 

Att återge den upprepade formen med ett adverbial 

 

Trots att nästan alla upprepningar har någon slags intensifierande effekt, kommer 

intensifieringen tydligaste till uttryck då man upprepar gradbara adjektiv och adverbial. 

Att upprepa ett ord kan i själva verket substituera ett gradadverbial. (Persson 1974: 20–

26.) Därför är det logiskt att översättaren kan ersätta upprepningen med ett adverbial. 

Nedan finns två exempel: 

 
(19–20) 

I förlagan 

(Glitterscenen, 

[2009] 2010b)  

Upprepningens funktion I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009) 

Den upprepade formen 

är... 

Flera gånger på 

varandra, snabbare 

och snabbare, tills 

namnet utplånas och 

fönstret är klart 

genomskinligt igen. 

(s. 11) 

Intensifierande 
ökad intensitet (Lindström 

1999: 95–102) 

Moneen kertaan, 

kirjaimet toistensa päälle, 

yhä nopeammin, kunnes 

nimi on poissa ja ikkuna 

taas kirkas ja läpinäkyvä. 

(s. 11) 

utelämnad; 

återgiven med ett 

adverbial 
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När man om och om 

igen gör samma sak, 

spelar samma 

historia på samma 

sätt, början mitt och 

slut – samma 

scener, samma 

samma, om och om 

igen [...] (s. 30) 

Kontinuitetssignalerande 
betonande, signalerar 

trötthet, en stark attityd 

Kun tekee samaa asiaa 

kerran toisensa jälkeen, 

yhä uudestaan, esittää 

samaa tarinaa samalla 

tavalla, alku, keskiosa ja 

loppu, samalla tavalla – 

esittää samoja 

kohtauksia, aina vain 

samoja, yhä uudestaan – 

(s. 33) 

utelämnad; 

återgiven med ett 

adverbial 

 

I två exempel (19–20) ovan har upprepningarna i förlagan återgetts med olika adverbial 

som passar in i situationen: yhä (’fortfarande’) och aina vain (ordagrant ’bara alltid’). 

På sätt och vis kringgår översättaren upprepningarna genom att använda dessa 

tidsadverbial, eftersom hon ändå uttrycker att det handlar om någonting mer än 

nopeammin (’snabbare’) och samoja (’samma’). Det retoriska schemat har bytts ut (se 

Chesterman [1997] 2000b: 99; 101). 

 

 

3.4 STRATEGI IV: DEN UPPREPADE FORMEN ÄNDRAS 

 

Med den fjärde huvudstrategin, den upprepade formen ändras, avser jag en situation där 

upprepningen har bevarats men den uttrycks i en helt annan form, dvs. översättaren 

använder någon slags variation eller synonymi. Språk innehåller mycket synonymi, dvs. 

uttryck vars betydelse ligger nära varandra. För att illustrera att det inte finns någon 

exakt ekvivalens mellan synonymer, konstaterar Roman Jakobson ([1959] 1998: 148) 

att ”alla celibatäter är ungkarlar, men alla ungkarlar är inte celibatäter”. Men han 

påpekar också att ”alla ungkarlar är ogifta män, och alla ogifta män är ungkarlar”. Man 

kan tolka dessa två jämförelser på så sätt att vissa synonymer är närmare varandra 

gällande betydelse än andra. Cassirer (2003: 82–83) konstaterar att synonymer ofta 

skiljer sig i fråga om stilvalör. Flera uttrycksalternativ är ett tecken på att vi inte vill 

kommunicera bara ”fakta och synpunkter utan samtidigt också uttrycka värderingar och 

attityder” enligt Cassirer (ibid.) Därför är det korrektare att tala om ord med nära 

betydelse än synonymer, dvs. liktydiga. (Se också Jantunen 2005: 163.) 

 

 

 

 



48 
 

Att återge den upprepade formen med ett ord med nära betydelse 

 

Antalet ändrade upprepningar i mitt material är ca 3 % (12 av 410 belägg), alltså en 

liten andel av alla. Nedan finns två exempel på hur upprepningen i originalet har 

återgetts med ett ord med nära betydelse i översättningen:  

 

(21–22) 

I förlagan 

(Glitterscenen, 

[2009] 2010b)  

Upprepningens funktion I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 

2009) 

Den upprepade formen 

är... 

Liten yngling som 

egentligen varit 

genererad över att 

denna morgon när 

alla andra var på 

arbete, köra runt 

runt, inte kunna 

sova. (s. 236) 

Kontinuitetssignalerande 
signalerar planlöshet, ökad 

kvantitet, en viss lätthet vid 

snabba rörelser, ibland 

utdragenhet t.ex. en 

vemodig monotoni, 

iteration, utveckling, 

irresultativitet, ett 

riktningsadverbial 

(Lindström 1999: 99–100; 

196–197) 

Pikku nuorukainen jota 

oikeastaan nolotti kun 

näin aamusella, kun 

kaikki muut olivat 

töissä, ajeli pitkin ja 

poikin, ei saanut unta. 

(s. 266)  

ändrad; 

återgiven med ett ord 

med nära betydelse 

Maj-Gun som hade 

varit rasande, och 

börjat slå. Och slagit 

och slagit och slagit 
Suzette gul och blå så 

att hon hade tappat 

av en stund i 

strandboden och när 

hon hade vaknat igen 

hade det varit mörkt 

och Maj-Gun hade 

varit borta. (s. 307) 

Kontinuitetssignalerande 
Handlingen utförs med alla 

tänkbara krafter; den är 

särskilt intensiv; det finns 

en bibetydelse av bristande 

kontroll; oförsiktighet; den 

är upprepande; momentana 

terminativa, durativa, en 

sammanhängande serie 

punktuella händelser 

(Lindström 1999: 181) 

Maj-Gun oli 

raivoissaan ja alkoi 

lyödä. Ja löi ja 

hakkasi Suzetten 

sinisenkirjavaksi niin 

että Suzette pökertyi 

hetkeksi rantavajaan 

kun hän taas havahtui, 

oli pimeää ja Maj-Gun 

oli poissa. (s. 346) 

ändrad; 

återgiven med ett ord 

med nära betydelse 

 

I det första exemplet ovan har upprepningen runt runt återgetts med ett klangfullt pitkin 

ja poikin i den finska översättningen. Välljud, vacker klang kallas för eufoni till skillnad 

från kakofoni. Denna lösning skiljer sig från det senare exemplet där Och slagit och 

slagit och slagit har översatts till Ja löi ja hakkasi. Räsänen (2010: 25) gör en skillnad 

mellan dessa två typer av upprepningar av ord med nära betydelse. Till den första 

gruppen hör upprepningar som riipii ja raapii (’rispa och raspa’) och hujan hajan 

(’huller om buller’). Fenomenet kan ses som en partiell upprepning, såsom Räsänen 

(a.a.: 39) definierar den, men jag uppfattar denna typ av upprepning i detta sammanhang 

som variation till skillnad från enkel upprepning. Gränsdragningen är dock svår att göra 

eftersom det finns ett kontinuum mellan formellt identiska och formellt icke-identiska 

upprepningar. En annan sak är att ympäri (’runt’) avser en cirkulär rörelse och pitkin ja 
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poikin (’kors och tvärs’) avser någonting som går tvärsöver. Det är också därför jag 

anser att ex. (21) ovan, dvs. pitkin ja poikin snarare ger uttryck för ändring än en partiell 

upprepning. Till den senare gruppen, dvs. till de icke-identiska upprepningarna hör ord 

vars stammar är olika men det semantiska innehållet är nära varandra, t.ex. aina ja 

iänkaikkisesti (’alltid och evigt’). Det andra exemplet (22) ovan löi ja hakkasi hör till 

denna grupp, men det är värt att notera att det i förlagan står Och slagit och slagit och 

slagit, alltså tre identiska upprepningar var av en upprepning har utelämnats i 

översättningen. 

I Ben-Aris indelning hör användningen av synonymer till gruppen variationer 

(Variations), synonymibyte (Synonymy Shifts) finns i al-Khafajis indelning och Jawad 

för sin del har angett översättning med en synonym (Translation by synonym) som en av 

översättningsstrategierna vid upprepningar (Ben-Ari 1998: 6–7; al-Khafaij 2006: 46; 

Jawad 2009: 757; se avsnitt 2.2.2 ovan). Med tanke på att alla dessa forskare har denna 

kategori i sin indelning, kunde man ha antagit att översättaren av Den amerikanska 

flickan (2004) och Glitterscenen (2009) hade använt synonymer oftare än i 12 fall av 

totalt 410 belägg. Men så är alltså inte fallet. Chesterman ([1997] 2000b: 102) nämner 

att översättaren använder synonymer bl.a. för att undvika upprepningar. Användning av 

synonymi hör till de semantiska strategierna i hans indelning. Nedan finns en tabell över 

samtliga översättningsstrategier i Amerikkalainen tyttö (2004) och Säihkenäyttämö 

(2009). 

 
Tabell 2. Översättningsstrategierna vid upprepningarna i Amerikkalainen tyttö (2004) 

och Säihkenäyttämö (2009) 

 

Bevarade upprepningar 143 

Partiellt bevarade upprepningar 

- en stamupprepande konstruktion 

- andra strategier 

91 

72 

19 

Utelämnade upprepningar 

- bara utelämnade 

- med ett adverbial 

- med en parafras 

164 

100 

49 

15 

Ändrade upprepningar 12 

Sammanlagt 410 
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Distributionen mellan alla strategierna ovan tyder på att översättaren kan känna ett 

behov av att på något sätt modifiera upprepningarna. Nästan hälften, dvs. 43 % (176 av 

410 belägg) av upprepningarna, är antingen utelämnade eller ändrade. Andelen är så 

hög att den inte enbart kan bero på språkskillnaderna – redan på grund av det att jag inte 

har tagit med sådana utelämningar av upprepningar som beror på strukturella olikheter 

mellan finskan och svenskan. Kulturskillnadens roll är också liten – om inte obefintlig – 

eftersom såväl de finlandssvenska originalen som de finska översättningarna har 

producerats i Finland. Det kan konstateras att det finns en viss tendens att de identiska 

upprepningarna i dessa verk omformuleras av översättaren på något sätt. I kap. 4 

diskuterar jag vilka konsekvenser dessa olika översättningsstrategier kan ha för stilen.  

 

 

 

4 KONSEKVENSER AV STRATEGIERNA FÖR STILEN 

 

I detta kapitel behandlar jag olika alternativa översättningslösningar i samband med 

några valda exempel ur materialet vilka jag diskuterar enligt upprepningarnas 

funktioner. Dessa funktioner är följande fem:  

 

(1) kontinuitetssignalerande funktion 

(2) intensifierande funktion 

(3) betonande funktion 

(4) poetisk funktion  

(5) kvantitetsbetecknande funktion. 

 

Funktionerna har inte bestämts enligt ordklasserna, trots att vissa ordklasser oftast 

signalerar en viss funktion, t.ex. upprepningen av verb signalerar vanligen kontinuitet 

och adjektiv intensifiering (Lakoff & Johnson [1980] 2003: 128). Det finns dock 

tillräckligt med undantag för att vi kan anta att funktionerna inte härstammar från 

ordklasserna i sig, utan att det är kontexten som i sista hand aktualiserar utsagans 

betydelse. Vilket som helst språkligt element kan exempelvis ha en betonande funktion 

som primär funktion. Kännetecknande för den betonande funktionen är att den starkt 

fokuserar på det upprepade ordet. Den intensifierande funktionen däremot förstärker 

utsagans intensitet genom att höja kvaliteten på något sätt. Den kvantitetsbetecknande 

funktionen kan syfta såväl på mängder (t.ex. papper, papper och papper, se ex. (2b)) 
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som på gånger (t.ex. sköt, sköt och sköt, se ex. (3)) beroende på kontexten. I båda fall 

fördubblar eller mångdubblar upprepningen ordets betydelse. Den 

kontinuitetssignalerande funktionen har med tiden att göra. Tolkning om 

tidsförlängning kommer närmast i fråga då en handling eller en händelse inte är 

dynamiska, t.ex. väntar, väntar (Glitterscenen 2009, s. 72). Den poetiska funktionen har 

grovt sagt ingen funktion i den bemärkelse som de övriga fyra funktionerna. Poetik 

handlar om språklig njutning, rytm och stilfigurer. Den gör formen mer estetisk att 

lyssna med den inre hörseln. Nedan finns kvantitativa distributioner av upprepningarnas 

funktioner i de aktuella romanerna.  

 

Tabell 3. En kvantitativ sammanfattning av primära funktioner i omedelbara 

lexikaliska upprepningar i Den amerikanska flickan (2004)  

 

Intensifierande funktion  57 

Kontinuitetssignalerande funktion  52 

Poetisk funktion  41 

Betonande funktion  38 

Kvantitetsbetecknande funktion 15 

Sammanlagt  203 

     

Tabell 4. En kvantitativ sammanfattning av primära funktioner i omedelbara 

lexikaliska upprepningar i Glitterscenen (2009)  

Kontinuitetssignalerande funktion  97 

Intensifierande funktion  43 

Betonande funktion 24 

Kvantitetsbetecknande funktion  24 

Poetisk funktion  19 

Sammanlagt  207 

 

Tabell 5. En kvantitativ sammanfattning av primära funktioner i omedelbara 

lexikaliska upprepningar i Glitterscenen (2009) och i Den amerikanska flickan 

(2004)  

 

Kontinuitetssignalerande 149 

Intensifierande  100 

Betonande  62 

Poetisk 60 

Kvantitetsbetecknande 39 

Sammanlagt  410 

 

 

Distributionen ovan visar att upprepningen oftast signalerar handlingens eller 

händelsens kontinuitet i dessa två romaner. Den intensifierande funktionen kommer 

tydligare till uttryck i Den amerikanska flickan (2004) men är dock i samma nivå med 

den kontinuitetssignalerande funktionen. I Glitterscenen (2009) är den intensifierande 
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funktionen mindre synlig medan den kontinuitetssignalerande är dominerande. 

Sammanlagt är den poetiska och den betonande funktionen lika vanliga medan den 

kvantitetsbetecknande är sällsyntare i förhållande till de övriga funktionerna. På basis av 

denna distribution av olika funktioner vad gäller upprepningarna i de aktuella 

romanerna, kan jag konstatera att det finns en kontinuerlig rörelse i den stil som 

författaren Monika Fagerholm har skapat i de svenska förlagorna. Utelämningen av de 

upprepningar som signalerar denna kontinuerliga rörelse kan ändra stilen till en mer 

statisk stil. Nedan behandlar jag två exempel som primärt signalerar kontinuitet i 

förlagorna.  

 

4.1 Den kontinuitetssignalerande funktionen i samband med upprepningen 

 

(23) 

I förlagan 

(Glitterscenen, [2009] 

2010b)  

Upprepningens funktion I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009) 

Den upprepade 

formen är... 

Gå gå i vitt och gå i 

yra som sveper in, gå 

gå gå i snö. (s. 170) 

Kontinuitetssignalerande, 

monoton, en fortgående 

rörelse 

Kulkee valkeassa, 

kulkee tuiskun sisässä, 

kulkee kulkemistaan 
lumessa. (s. 191) 

bevarad partiellt; 

återgiven med en 

stamupprepande 

konstruktion 

 

Personen som går i vitt i ex. (23) ovan tror att hon nyss har slagit ihjäl två människor på 

grund av sin svartsjuka. Hon går ute i det fria, och antagligen är hon helt förvirrad av 

det hon har gjort. Den monotona mångfaldiga upprepningen av verbet gå kan signalera 

att personen känner tomhet och resignation. I den faktiska översättningen ovan har 

upprepningen bevarats partiellt (STRATEGI II). Nedan finns fem (23a)–(23e) olika 

hypotetiska översättningslösningar som jag konstruerat enligt de definierade 

strategierna:   

 
(23a) Kulkee kulkee valkeassa, kulkee tuiskun sisässä, kulkee kulkee kulkee lumessa.  

(STRATEGI I: BEVARAS) 

 

(23b) Kulkee valkeassa, kulkee tuiskun sisässä, kulkee pitkään lumessa. 

 (STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(23c) Kulkee valkeassa, kulkee tuiskun sisässä, kulkee lumessa.  

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(23d) Kulkee valkeassa, kulkee tuiskun sisässä, kulkee ja tarpoo lumessa. 

 (STRATEGI IV: ÄNDRAS) 
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(23e) Kulkee valkeassa, tallaa tuiskun sisässä, tarpoo lumessa.  

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

 

Milan Kundera ([1993] 1998: 296–298) har kommenterat olika översättningar av Franz 

Kafkas Slottet (1935) och noterat upprepningens betydelse i dem. Han konstaterar att 

den melodiska skönhet som finns i Kafkas ord är bunden till upprepandet av ord. I ett av 

Kunderas (ibid.) exempel finns det fem upprepningar på nio ord, något som enligt 

honom ger meningen en nostalgisk rytm och bromsar tempot. Någonting likadant kan 

upplevas i mitt hypotetiska exempel (23a) ovan där den formella upprepningen har 

bevarats i sin helhet. Att upprepningen bromsar tempot på ett avsevärt sätt signalerar 

förutom att personen går långsamt på grund av snön också att personens sinnestämning 

går i ”slow motion”, dvs. i mycket långsam rörelse (SAOL13 2006: 857).  

I alla exemplen (23a)–(23e) ovan finns en rad olika stilfigurer som klassificeras som 

tillägg (adiecto). Dessa stilfigurer ökar begripligheten i det sagda, inger mer eller 

mindre lust, inspirerar, rör och påverkar, såsom Cassirer (2003: 207) konstaterar. I de 

hypotetiska lösningarna (23a), (23b), (23c) och (23d) finns det anafor, dvs. upprepning 

av samma inledningsord i några på varandra följande satser (se Cassirer 2003: 208). 

Detta kommer stilrenast till uttryck i ex. (23c) Kulkee valkeassa, kulkee tuiskun sisässä, 

kulkee lumessa. Exemplet är också rytmiskt sett det mest koherenta av de fem fallen 

trots – eller på grund av – att de omedelbara upprepningarna har utelämnats.  De 

hypotetiska exemplen (23a) och (23c) kommer närmast den faktiska 

översättningslösningen på så sätt att den vackra klangen (eufoni) inte har brutits. 

Däremot har den vackra klangen gått förlorade i exemplen (23d) och (23e) då 

upprepningen har ändrats. Stegring och parallellism finns dock kvar i dessa hypotetiska 

fall, (23d) och (23e). I exempel (23e) har allitterationen gått förlorade på grund av 

variationen. Eufoni, dvs. en vacker klang som inger lust, kommer till uttryck förutom i 

alliteration också i anafor, assonans, rim och rytm av olika slag.  Om man inte bevarar 

dessa element vid översättningen (se ex. (23e) ovan) ändrar den förutom stilen också 

innehållet i texten. Exempelvis rytmen i upprepningen kulkee kulkee kulkee (’gå gå gå’) 

skapar en viss regelbundenhet som i sin tur faller samman med de steg personen tar. Det 

finns sex gå både i förlagan och i det hypotetiska exemplet (23a) ovan. I den faktiska 

översättningen har upprepningen bevarats partiellt. Men eftersom det finska ordet 

kulkee har två stavelser, kul-kee, kommer den partiellt bevarade upprepningen i 

översättningen kanske närmare till originalets stil. I exempel (23a), där jag har bevarat 

upprepningen i sin helhet, verkar tyngre än originalet på grund av att ordet kulkee är 
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längre än ordet gå. I exemplet ser vi att det som fungerar i källtexten gör det 

nödvändigtvis inte i måltexten såsom Pekkanen (2010: 37; se avsnitt 3.1 ovan) 

konstaterar. Nedan finns ett andra exempel (24) på den kontinuitetssignalerande 

funktionen i samband med upprepningen och under det finns olika hypotetiska 

översättningslösningar (24a)–(24d):  

 
(24) 

I förlagan (Den 

amerikanska flickan, 

[2004] 2005)  

Upprepningens funktion I översättningen 

(Amerikkalainen tyttö, 

[2004] 2010a) 

Den upprepade 

formen är... 

 ”Hon drunknade. Hon 

bara sjönk och sjönk 

och sjönk. Liksom sögs 

upp. Slurp. Hon var 

försvunnen.” (s. 32) 

Kontinuitetssignalerande 
uteslutande, durativ, 

kontinuitet 

”Hän hukkui. Vajosi 

vajoamistaan. Ikään 

kuin imeytyi. Slurp. 

Hän oli kadonnut.” 

(s. 33) 

bevarad partiellt; 

återgiven med en 

stamupprepande 

konstruktion 

 

(24a) ”Hän hukkui. Hän vain vajosi ja vajosi ja vajosi. Ikään kuin imeytyi. Slurp. Hän oli 

kadonnut.”  

(STRATEGI I: BEVARAS) 

 

(24b) ”Hän hukkui. Hän vain vajosi. Ikään kuin imeytyi. Slurp. Hän oli kadonnut.”  

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(24c) ”Hän hukkui. Hän vain upposi syvyyksiin. Ikään kuin imeytyi. Slurp. Hän oli 

kadonnut.”  

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(24d) ”Hän hukkui. Hän vain vajosi ja upposi. Ikään kuin imeytyi. Slurp. Hän oli 

kadonnut.”  

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

 

I exempel (24) lyder den föregående kontexten så här: ”Somliga växte och blev till. En 

gång, flera gånger. Somliga blev till och till och till. Eddie blev ingenting.” (Den 

amerikanska flickan, 2004, s. 32). Det är denna Eddie som sedan drunknar. Att hon 

sjönk kan ses som en kontrast till det att somliga blev till eftersom det finns en parallell 

form mellan sjönk och sjönk och sjönk och blev till och till och till. Med andra ord 

skiljer sig Eddies öde från de somligas som växte och blev till. När det gäller strukturer 

som upprepas påpekar Short (1996: 14) följande: “parallel structures, in addition to their 

perceptual prominence, is that they invite the reader to search for meaning connections 

between the parallel structures, in particular in terms of the parts which are varied.” I 

den finska översättningen lyder det refererade stället ur Den amerikanska flickan (2004) 

ovan: ”Jotkut varttuivat ja heistä tuli jotakin. Kerran, monta kertaa. Monista tuli jotakin 

yhä uudestaan. Eddiestä ei tullut mitään.” (Amerikkalainen tyttö, 2004, s. 33). Den 
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trefaldiga upprepningen är alltså utelämnad på detta ställe, dvs. blev till och till och till 

lyder yhä uudestaan i översättningen. Eftersom det inte finns en parallell struktur i 

översättningen, uteblir också den kontrastiva effekten oavsett vilken strategi det 

används vid upprepningen av sjönk.  

I det hypotetiska exemplet (24a) ovan finns hopningen kvar, dvs. en upprepande 

figur av minst tre ord eller uttryck i rad. Upprepningen är polysyndetisk som i 

originalet, dvs. upprepningarna binds samman med konjunktionen och. Teleman & 

Wieselgren (1970: 62) föreslår att polysyndes kan understryka intrycket av 

oöverblickbar mängd genom att författaren låtsas vara ovetande när uppräkningen ska ta 

slut. I ex. (24) ovan handlar det mer om en oändlig rörelse neråt i djupet. Om man 

utelämnar hopningen såsom i exemplen (24b), (24c) och (24d), verkar denna 

kontinuerliga rörelse mer som en engångs företeelse. Då sjunker Eddie inte, hon bara 

försvinner, något som också betyder att de som kanske kunde rädda henne inte ens 

hinner överväga att rädda henne. Att ändra upprepningen till hän vain vajosi ja upposi 

såsom i ex. (24d) ändrar inte det informativa innehållet i utsagan, men komprimeringen 

gör stilen mer realistisk och konstaterande. I fråga om realism påpekar Leech & Short 

(1981 [2007]: 123) följande: ”The only thing which matters in fiction is the illusion of 

real experience, and a scientific description, if anything, distances us from that illusion.” 

I skönlitteraturen använder man alltså språket för att skapa illusioner och för att röra 

(movere), inte bara för att informera (docere). Därför är det av vikt att återge hur Eddie 

sjönk, inte bara att hon sjönk.  

 

 

4.2 Den intensifierande funktionen i samband med upprepningen 

 

Då det gäller intensifierande upprepningar konstaterar Persson (1974: 20–21) att han har 

valt termen intensifiering (intensifying) därför att intensifierande repetition i hans 

exempel ser ut att fungera som ett alternativ för några andra medel. Också Lindström 

(1999: 43) påpekar för sin del att reduplikation inte används för något innehåll som inte 

kunde uttryckas på något annat sätt. Persson (1974: 20–21) exemplifierar detta med 

frasen I’ve been giving, giving, giving som likväl kunde återges med I’ve done nothing 

but give. Om man däremot utelämnar repetition och säger bara I’ve been giving, 

förändras innehållet onekligen. Detta kan bevisas genom att fortsätta båda satser med 

but not so much. Om man säger I’ve been giving, giving, giving but not so much, är 
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satsen motstridig. Om man säger I’ve been giving, but not so much är den däremot 

konsekvent. Repetition har således en viss effekt på intensitets- eller kvantitetsgraden. 

Nedan finns ett exempel (25) ur mitt material som jag primärt har klassificerat som 

intensifierande:   

 
(25) 

I förlagan (Den 

amerikanska flickan, 

[2004] 2005)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Amerikkalainen tyttö, 

[2004] 2010a) 

Den upprepade 

formen är... 

Hör, hör hur klockan 

tickar under jorden.  

(s. 160) 

Intensifierande,  

poetisk,  

illavarslande, 

olycksbådande, 

hotande effekt, 

pseudo-imperativ 

(Persson 1974: 74, 

108) 

Kuuntele vain miten 

kello tikittää maan alla. 

(s. 171) 

utelämnad; 

återgiven med ett 

adverbial 

 

Det är frågan om en stor väckarklocka som kallas för en tidsinställd bomb och som ska 

påminna en romanperson om hans egen dödlighet. Utsagan Hör, hör hur klockan tickar 

under jorden ingår i en replik där en ung kvinna vill dramatisera och skrämma en 

person med sitt utspel. Det är inte sällan att imperativ upprepas, och då är det frågan om 

betoningen: man vill ha något och man vill ha det snabbt. Verbet höra är ändå en s.k. 

pseudo-imperativ eftersom negationen i hör inte är omöjlig (Persson 1974: 108). Därför 

tycks upprepningen av hör signalera mer intensifierande effekt, dvs. hör noggrannare. I 

detta exempel har översättaren utelämnat den upprepade formen genom att återge 

intensifieringen med adverbialet vain (’bara’). Också denna lösning stöder min tolkning 

att upprepningen av hör i ex. (25) ovan tjänar mer intensifierande än betonande 

funktion. Med ett intensifierande adverbial i finskan har översättningen samma innehåll 

som i förlagan. Funktionen kan också tänkas vara poetisk, eftersom personen som säger 

repliken beter sig nästan hela tiden teatraliskt på ett förföriskt sätt. Tre (25a)–(25c) 

hypotetiska översättningslösningar finns nedan:  

 
(25a) Kuule, kuule miten kello tikittää maan alla.  

(STRATEGI I: BEVARAS) 

 

(25b) Kuule kuulemistasi miten kello tikittää maan alla.  

(STRATEGI II: BEVARAS PARTIELLT) 

 

(25c) Kuule, tunne miten kello tikittää maan alla.  

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 
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Funktionerna i de två första exemplen ovan blir oklara. Betyder ex. (25a) och ex. (25b) 

möjligtvis att man måste fortsätta att höra, dvs. att upprepningarna är 

kontinuitetssignalerande i dessa exempel? En annan möjlighet är att upprepningarna är 

imperativa omtagningar, dvs. personen vill befalla någon att höra. Att den upprepade 

formen bevarats partiellt i ex. (25b) verkar synnerligen märkligt i kombination med 

verbet höra. Inom den skönlitterära genren finns det dock inga strikta regler för hur 

språket bör användas, men någon idé bakom ett avvikande språkbruk går oftast att 

definiera. Låt vara att absurditet också kan vara en funktion. I detta intensifierande fall 

verkar den stamupprepande konstruktionen dock inte fungera. 

För verbet kuulla finns det inte givna synonymer eller ord med nära betydelse i 

finskan. I Suomen kielen perussanakirja (2004: 599) sägs det att verbet kuulla (’höra’) 

är samma som aistia ääntä (’uppfatta ljud med hörselsinnet’ SO 2009: 1289–1290). Om 

översättaren vill ändra på upprepningen är det möjligt att använda ordet från en annan 

sinnlig sfär såsom i ex. (25c) ovan. Verbet tuntea (’känna’) går att använda med en rad 

olika förnimmelser, men om man använder det med hörseln skapas det synestesi, dvs. 

förknippning av två olika sinnesorgan. Därför avviker stilen i ex. (25c) avsevärt från 

originalet. Tankemässigt fungerar lösningen nog eftersom exemplet egentligen inte 

handlar om hörseln. Men ändringen medför att den förföriska, lockande rytmen och 

klangen går förlorade till fördel för den semantiska graderingen, dvs. variationen som 

utvidgar betydelsen i uttrycket. 

Det andra intensifierande exemplet (26) mer och mer nedan är mer konventionellt än 

det föregående och kan påträffas också förhållandevis ofta i sakprosa. Exemplet ligger 

nära dylika lexikaliserade uttryck som då och då vars betydelse varken är 

intensifierande eller iterativ utan frekventativ. (Lindström 1999: 198–202.) I exemplet 

nedan är det fråga om att en person förändras så mycket att hon blir svårtillgänglig för 

sina närmaste medmänniskor.  

 
(26) 

I förlagan 

(Glitterscenen, [2009] 

2010b)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009) 

Den upprepade 

formen är... 

Men Rita, hon glider 

undan mer och mer... 

och något vilt och 

oregerligt i henne. Mer 

och mer, med tiden, 

som om Rita på något 

sätt var två. (s. 70) 

Intensifierande, 

i högre grad, 

progressiv (Persson 

1974: 130–135) 

Mutta Rita liukuu yhä 

etäämmäs... Hänessä on 

jotain hurjaa ja 

hallitsematonta. Mikä 

yltyy vuosien myötä, 

ikään kuin Rita olisi 

jollakin tavalla kaksi 

henkilöä. (s. 79) 

utelämnad 
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Den upprepade formen ovan är utelämnad i den faktiska översättningen. I den första 

meningen har översättaren använt adverbialet yhä (’fortfarande’), i den andra meningen 

finns det beskrivande verbet yltyy (’tillta, eggas’). Det är värt att notera att det inte finns 

något motsvarande verb i den andra meningen i originalet, dvs. att mer och mer har 

översatts till yltyy. Persson (1974: 133) påpekar att komparativ har en tendens att 

förekomma i samband med en progressiv aspekt. Det kan alltså tänkas att upprepningen 

av komparativ bidrar till en slags progressiv stil. Om man bevarar denna form i enlighet 

med den första strategin, behåller man också denna stilistiska progressivitet. Det finska 

verbet yltyy har dock en progressiv innebörd, därför kan man påstå att innehållet är den 

samma trots att den upprepande formen inte har bevarats. Nedan finns fyra hypotetiska 

exempel (26a)–(26e) där upprepningen har bevarats i det första exemplet (26a) i sin 

helhet.  

  
(26a) Mutta Rita liukuu etäämmäs ja etäämmäs... Hänessä on jotain hurjaa ja 

hallitsematonta. Etäämmäs ja etäämmäs vuosien myötä, ikään kuin Rita olisi jollakin 

tavalla kaksi henkilöä.  

(STRATEGI I: BEVARAS) 

 

(26b) Mutta Rita liukuu etäämmäs ja etäämmäs... Hänessä on jotain hurjaa ja 

hallitsematonta. Etäämmäs ja etäämmäs vuosien myötä, ikään kuin Rita olisi jollakin 

tavalla kaksi henkilöä.  

(STRATEGI I: BEVARAS) 

 

(26c) Mutta Rita liukuu yhä etäämmäs... Hänessä on jotain hurjaa ja hallitsematonta. Mikä 

yltyy yltymistään vuosien myötä, ikään kuin Rita olisi jollakin tavalla kaksi henkilöä.  

(STRATEGI II: BEVARAS PARTIELLT) 

 

(26d) Mutta Rita liukuu yhä etäämmäs... Hänessä on jotain hurjaa ja hallitsematonta. Yhä 

enemmän vuosien myötä, ikään kuin Rita olisi jollakin tavalla kaksi henkilöä.  

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(26e) Mutta Rita liukuu yhä etäämmäs... Hänessä on jotain hurjaa ja hallitsematonta. 

Enemmän ja yltyen vuosien myötä, ikään kuin Rita olisi jollakin tavalla kaksi henkilöä.  

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

 

Samordningen vid komparativen, såsom mer och mer, antyder sannolikt en lineärt 

additiv relation, konstaterar Lindström (1999: 206–207). Persson (1974: 131) för sin del 

påpekar att en komparativ upprepning inte kan utelämnas eftersom den andra 

upprepningen uttrycker en högre relativ grad än den första (”a higher relative degree 

than the first”). En stilistisk term för detta är klimax där varje upprepning ökar takten 

ytterligare ändå tills höjdpunkten (Cassirer 2003: 211). Finskans stamupprepande 

verbkonstruktion har delvis samma effekt men i en något komprimerad form (se ex. 
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(26c) ovan). Lindström (1999: 212) framhäver dock att upprepningen av komparativ 

snarare betyder att utvecklingen har börjat i en viss riktning än att accelerationen på 

något sätt skulle vara mycket kraftig. Uttrycket mer och mer är dock en allmän formel 

som kan förknippas med en rad olika företeelser, såsom Persson (1974: 130–131) 

påpekar. När det gäller ex. (26) ovan vet vi i själva verket inte om författaren har tänkt 

att karaktären blir ouppnåelig eller vad det är som blir mer. Tre punkter är också ett 

tecken på att någonting lämnas osagt, det handlar om något ospecificerat vilt hos 

karaktären, någonting som är svårt att få grepp om och definiera.  

I ex. (26c) ovan har upprepningen bevarats partiellt med ett stamupprepande 

alternativ, och därmed finns också progressiviteten kvar. Översättningen kan till och 

med sägas vara häftigare än originalet eftersom orden yhä, yltyy och yltymistään börjar 

alla med y. Dessutom finns det y i mitten och i slutet av ordet yltyy och i mitten av ordet 

yltymistään. Således finns det förutom alliteration också assonans, dvs. ljudlikheter inne 

i ord i ex. (26c). Detta tillägg resulterar i en något mer inspirerande och påverkande stil. 

(Om tillägg som inger lust, se Cassirer 2003: 203–204.) Jag vill ändå hävda att 

upprepningen av exakt samma ord i denna kontext förmedlar en viss hopplöshet, en 

sjunkande stämning hos en karaktär som befinner sig utom räckhåll för hjälp.  

I ex. (26d) har upprepningen utelämnats och dessutom finns inte verbformen yltyy 

med i exemplet, utan stegringen har återgetts med det korta adverbialet yhä 

(’fortfarande’). Översättningarna yhä etäämmäs och yhä enemmän varierar innehållet en 

aning, etäämmäs avser i första hand en lineär riktning, rörelsen går inte t.ex. djupare 

eller högre. Därför utesluter etäämmäs åtminstone dessa två möjligheter både på ett 

konkret och på ett bildligt sätt. Kvantitetsuttrycket enemmän avser vanligtvis mängden, 

inte rörelsen som verbet yltyy gör. Det hypotetiska exemplet (26c) kan därför beskrivas 

vara en mer inskränkt och statisk översättning av upprepningen av mer och mer i 

förlagan.  

I ex. (26e) finns det mer variation än i de övriga fyra exempel, (26a)–(26d). Identisk 

upprepning i likhet med variation är ofta bunden med stegring, dvs. klimax. (Teleman & 

Wieselgren 1970: 54.) I ex. (26e) har jag använt det intensifierande adverbialet yhä 

(’allt’ såsom i alltmer), det beskrivande verbet yltyä, komparativerna etäämmäs och 

enemmän, ett uttryck för riktning i etäämmäs och mängd i enemmän. Användningen av 

alla dessa olika element gör översättningen mer balanserad och livligare än exempelvis 

ex. (26a), men utelämningen av den parallellism som upprepningen av mer och mer 

medför i förlagan, förorsakar att progressiviteten inte är så stark. Upprepningen av 
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samma ord och struktur kan också signalera rådlöshet som man kan känna inför en 

flyktig person. Denna effekt går möjligtvis förlorad om man varierar upprepningen 

såsom i ex. (26e). 

 

  

4.3. Den betonande funktionen i samband med upprepningen 

 

Trots att det är svårt att göra en skillnad mellan de intensifierande och de betonande 

upprepningarna finns det ett riktgivande experiment för att ta reda på distinktionen 

mellan dem: intensifierande upprepningar tycks vara sådana som lättare kan återges 

med adverbial. Persson (1974: 25) exemplifierar med innehållet i frasen A long long 

time som kan återges med A very long time. En betoning fokuserar däremot ord som 

upprepas på ett sådant sätt som sällan kan återges med andra medel. (Persson 1974: 20–

21, 51–52.) Lakoff & Johnson (1980: 126–127) är dock av en annan åsikt om man utgår 

från deras generella princip ”more of form is more of content”. Lindström (1999: 106) 

konstaterar att bakom indelningen mellan intensifierande och emfatiska, dvs. betonande 

adverbial, ligger en funktionell skillnad: intensifierande handlar om graden, medan 

emfatiska (betonande) handlar om styrkan. Samma skillnad gäller med all sannolikhet 

också andra ordklasser, i vissa fall också verb, speciellt uppmaningar såsom nedan:  

 
(27) 

I förlagan (Den 

amerikanska flickan, 

[2004] 2005)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Amerikkalainen tyttö, 

[2004] 2010a) 

Den upprepade 

formen är... 

Men gå. Gå. Gå. Gå.  

(s. 37) 

Betonande,  

en stark betoning, 

uppmaning, 

uppmuntrande, rå, 

karg, villkorslös 

Mutta kävele. Kävele. 

Kävele. Kävele. (s. 37) 

 

bevarad  

 

I exempel (27) ovan uppmanar personen sig själv att röra på sig. Han är lite förvirrad 

eftersom en flicka som han älskar har betett sig på ett underligt sätt. Onda aningar får 

pojken att skynda sig, tills han springer över åkrarna till ett uthus där han hittar sin kusin 

som har hängt sig. I översättningen ovan har den upprepade formen bevarats. Det finska 

verbet kävele är längre än det svenska verbet gå som lätt kan sägas med accelererande 

tempo. Ett långt ord i en situation där talaren uppenbarligen är upphetsad och fordrande 

ger en aning stelare bild av situationen än ett kortare ord. I fråga om hetsen konstaterar 

Persson (1974: 89) följande: ”The stronger the emotive urge in the speaker, the greater 
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the likelihood of repetition.” Nedan ger jag alternativa översättningar enligt de 

definierade strategierna och diskuterar hur de skiljer sig stilistiskt från varandra. 

  
(27a) Mutta hop hop. Hop. Hop.  

(STRATEGI I: BEVARAS) 

 

(27b) Mutta kävele. Kävele. Kävele.  

(STRATEGI II: BEVARAS PARTIELLT) 

 

(27c) Mutta kävele kävelemistäsi.  

(STRATEGI II: BEVARAS PARTIELLT) 

 

(27d) Mutta kävele.   

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(27e) Mutta KÄVELE.  

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(27f) Mutta kävele, eteenpäin, hopihopi, askelta toisen eteen. 

 (STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

 

I det hypotetiska exemplet (27a) ovan finns ett kortare uttryck som pragmatiskt sett 

fungerar som påskyndande. Troligen härstammar ledet hop från det finska ordet 

hoputtaa (’påskynda’). Rytmen med hop kommer närmare svenskans gå, men stilnivån 

är mer lättsam i samband med hop. Att upprepa färre gånger tycks inte ändra effekten i 

nämnvärd grad i ex. (27b) ovan, men det tredje alternativet (27c) där upprepningen 

återges med en stamupprepande konstruktion, verkar alltför stelt och skriftspråkligt i 

jämförelse med originalet. En stamupprepande konstruktion med ett verb tycks 

dessutom signalera snarare kontinuitet än krav. Den ökande brådskan, rädslan och 

otåligheten som finns i originalet, och som bland annat Persson (1974: 70) och 

Wierzbicka (1986: 293–295) har noterat i samband med upprepade imperativ, går 

definitivt förlorade i alternativen (27c) och (27d) där upprepningen har utelämnats utan 

kompensation. I ex. (27d) blir stilen mer lakonisk i och med att den nöd som den fiktiva 

personen känner går förlorad. I ex. (27e) har jag kompenserat utelämningen med en 

grafisk lösning, dvs. versaler som gör att styrkan, dvs. betoningen bevaras, men hetsen 

och brådskan i utsagan minskar. I skrift kan betoningen också återges i fet stil eller med 

kursiv (Persson 1974: 50, 83), eller eventuellt också med utropstecken. I alla dessa 

strategier tycks dock den emotiva effekten minska. Såsom Wierzbicka (1986: 293) 

konstaterar, kan upprepningen av imperativ tolkas som en order som måste verkställas 

genast, inte om en stund.  
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I alternativ (27f) har upprepningen visserligen bevarats men formen har ändrats. Den 

formella upprepningen har ändrats till variationer. Cassirer (2003: 216) ger ett likadant 

exempel på detta i frasen God och vällagad soppa. Enligt honom är det frågan om en 

enkel upprepning trots variationen. Betoningen finns kvar i mitt exempel (27f) ovan, 

såsom ovillkorligheten i personens agerande. Det finns ändå en skiftning i stilen om 

man tänker på personens ängsliga sinnestillstånd. När en människa är riktigt orolig, är 

han troligen inte verbalt kreativ samtidigt, utan det kan hända att känslorna lätt tar över. 

I det ursprungliga yttrandet (ex. 27) finns en sorts hets som inte låter sig vänta. Att 

variera upprepningen minskar denna hets och brådska, något som resulterar i en 

fyndigare stil i ex. (27f) än i originalet. Ord i rad börjar låta som en tävling då det gäller 

för en deltagare att hitta på tusen olika sätt att säga samma sak. Att översättaren visar 

sig vara påhittigare än författaren kan knappast vara ett självändamål när man återger 

andras texter.  

I nästa exempel (28) nedan har den omedelbara upprepningen bevarats i 

översättningen, men den tredje upprepningen som inte kommer omedelbart efter den 

andra har återgetts med ett bildligt uttryck, en liknelse, något som är en sällsynt lösning 

i mitt material. Teilanyo (2007: 314) kallar detta för enfiguration vilket betyder att en 

icke-figur har återgetts med en figur (se avsnitt 2.2.2 ovan).  

 
(28) 

I förlagan 

(Glitterscenen, [2009] 

2010b)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009) 

Den upprepade 

formen är... 

Nej, sitter, sitter där 

hon sitter, bland vanliga 

flickor och pojkar som 

pöser åt alla håll och 

kanter i soffgruppen: 

[...] (s. 158) 

Betonande, 

envishet, 

egensinnighet, fastna, 

statisk 

 

Ei, istuu, istuu siinä kuin 

tatti, kaikkien tavallisten 

tyttöjen ja poikien seassa, 

jotka tursuavat 

sohvaryhmässä joka 

suuntaan: – – (s. 177) 

bevarad;  

återgiven med en 

jämförelse  

 

Översättningen istuu siinä kuin tatti (’sopp’) skapar en konkret bild av en svamp. Detta 

är någonting som inte finns, åtminstone explicit, i förlagan. Man kan tänka sig att 

översättaren i detta sammanhang har återgett också det osynliga, något som Kukkonen 

(2009: 20) har forskat i. Enligt henne kan översättaren med hjälp av intuitionen 

översätta känslan och själen, dvs. explicitgöra det implicita. En liknelse som tillägg i 

översättningen kan vara ett sätt att synliggöra något som finns mellan raderna i förlagan. 

Den ursprungliga utsagan uttrycker en envis bestämdhet hos den person som sitter 

inklämd bland obekanta ungdomar. Översättningen gör denna attityd ännu mer bestämd. 
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Liknelsen är en aning elak och parodisk, något som kanske skapar en något förringande 

och naiv stämning eftersom den drar likhetstecken mellan en blek flicka, som är 

överviktig, och en svamp. I texten står det att hon sitter bland de vanliga något som 

uttrycker implicit att hon själv inte är vanlig. Stilistiskt sett hör översättningen till 

gruppen adiecto, dvs. tillägg som ökar utsagans begriplighet. Den inger mer lust, 

inspirerar, rör och påverkar mer än originalet (se Cassirer 2003: 207).  

I fråga om metaforer konstaterar Teleman och Wieselgren (1970: 57) att det är 

svävningen mellan metaforens egentliga betydelse och dess tillfälliga syftning som gör 

metaforen eventuellt så verkningsfull. Ju fräschare metaforen är, desto effektivare är 

den också. Med flitig användning kan en metafor lexikaliseras eller bli en kliché, dvs. 

ett utnött och ett banalt uttryck. Metaforer överdriver likheten mellan två företeelser till 

full identitet. (Ibid. 55.) Jämförelsen i den faktiska översättningen (i ex. 28) ovan är 

språkligt markerad, dvs. öppen eftersom i uttrycket finns jämförelseordet kuin (’som’).  

Jämförelsen är hämtad från naturen för en människa förliknas med en växt. Oftast gör 

man motsatta liknelser genom att besjäla eller personifiera naturfenomen och djur. På 

så sätt ges de människoliknande egenskaper, t.ex. ett häftigt regn kan ha känslor och en 

hund kan ha moral. Man kan tänka sig att om man förliknar en människa med en växt, 

tar man samtidigt bort de egenskaper som vanligen hör till människans väsen. 

Exempelvis används det finska ordet vihannes (’grönsak’) i en nedsättande eller i en 

humoristisk stil då man talar om  människor vars hjärnfunktioner kliniskt sett har slutat 

att fungera. Nedan har jag konstruerat fem hypotetiska översättningar av utsagan i 

originalet:  

 
(28a) Ei, istuu, istuu siinä missä istuu, kaikkien tavallisten tyttöjen ja poikien seassa, jotka 

tursuavat sohvaryhmässä joka suuntaan:  

(STRATEGI I: BEVARAS) 

 

(28b) Ei, istuu istumistaan siinä, kaikkien tavallisten tyttöjen ja poikien seassa, jotka 

tursuavat sohvaryhmässä joka suuntaan:  

(STRATEGI II: BEVARAS PARTIELLT) 

 

(28c) Ei, istuu siinä kaikkien tavallisten tyttöjen ja poikien seassa, jotka tursuavat 

sohvaryhmässä joka suuntaan: 

 (STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(28d) Ei, istuu siinä paikallaan kaikkien tavallisten tyttöjen ja poikien seassa, jotka 

tursuavat sohvaryhmässä joka suuntaan:  

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 
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(28e) Ei, istuu ja tapittaa siinä kaikkien tavallisten tyttöjen ja poikien seassa, jotka 

tursuavat sohvaryhmässä joka suuntaan:  

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

I det första exemplet (28a) ovan har upprepningen bevarats utan någon liknelse. 

Stilistiskt tycks lösningen vara likvärdig med originalet eftersom det i översättningen 

varken finns tillägg (adiecto) eller fråndrag (detractio). Också kursiveringen av den 

andra upprepningen av sitter har bevarats. I det andra exemplet (28b) ovan har 

upprepningen bevarats partiellt genom den stamupprepande konstruktionen istuu 

istumistaan. Med denna konstruktion tycks upprepningens funktion signalera mer 

kontinuitet än bestämdhet. Den betonar inte så mycket det sätt hur flickan sitter i soffan 

utan den tid som hon eventuellt sitter där. På grund av att stilen bygger på ett 

förhållande mellan form, innehåll och effekt (Cassirers 2003: 32) kan man konstatera att 

i ex. (28b) har stilen ändrats eftersom alla dessa tre element har ändrats mer eller 

mindre. Formen har bevarats bara partiellt, något som gör att innehållet inte längre är 

detsamma som i förlagan. Därmed har utsagan också en annan effekt. Den tragikomiska 

effekten som uppstår i upprepningen istuu, istuu siinä missä istuu är så nära som 

bortblåst i konstruktionen istuu istumistaan. I ex. (28c) är den komiska effekten helt 

förlorad på grund av utelämningen av upprepningen. Översättningen är platt i och med 

att sittandet inte har betonas på något sätt trots att negationen Ei och det deiktiska 

uttrycket siinä fortfarande antyder ett visst egensinne. Ex. (28d) betonar stillasittandet 

med tillägget paikallaan (’kvar, stilla(stående), på plats’). Denna ändring är något 

svagare än i ex. (28e) där verbet tapittaa medför det komiska elementet som finns i 

svampliknelsen och ex. (28a) där upprepningen har bevarats. Ex. (28e) ovan visar att 

variation också kan fungera som tillägg som inger lust, inspirerar och påverkar om 

översättaren väljer ett uttrycksfullt ord. Alla betonande (emphatic) repetitioner 

förstärker, stödjer och styrker det uttryckta, såsom Persson (1974: 50) menar. 

Utgångspunkten i detta kan jag konstatera att översättaren bör välja ett stilistisk lika 

kraftigt eller intensivt element också i översättningen om han/hon vill bevara den stil 

som finns i originalet. Stilmedlen kan dock variera beroende på upprepningens funktion. 

Exempelvis bör man ta i beaktande huruvida den betonande upprepningen förekommer i 

dialog, i monolog eller i relation. Om upprepningen förekommer i de två förstnämnda 

betyder den oftast att talaren insisterar att det han/hon säger är sant (Persson 1974: 56). 

Betoning kan dessutom fungera kontrastivt i ironisk bemärkelse såsom i exemplet 

nedan:  
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(29) 

I förlagan (Den 

amerikanska flickan, 

[2004] 2005)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Amerikkalainen tyttö, 

[2004] 2010a) 

Den upprepade 

formen är... 

Krama och krama, som 

om något överhuvudtaget 

skulle bli bättre av det.  

(s. 96) 

Kontrastivt 

betonande,  

ironisk, skeptisk, 

misstrogen, bitter 

Halaamista ja 

halaamista, ikään kuin 

mikään siitä sen 

paremmaksi muuttuisi. 

(s. 101) 

bevarad  

 

Exemplet ovan fyller de krav som Rahtu (2010: 131; se avsnitt 3.3 ovan) ställer på ironi. 

Flickan, vars attityd utsagan reflekterar, vill inte bli tröstad efter det att hennes mamma 

har lämnat både henne och hennes pappa. Hon håller sig kritiskt till det att när det 

händer en familjetragedi ska det bara kramas som i teve. Flickan vill att allt bara ska 

återgå till det normala igen. Lindström (1999: 230–237) påpekar att dylika uttryck, som 

krama och krama, ovan inleder en kritisk kommentar till vad någon annan eller vad man 

själv just sagt. Ett exempel på en kritisk kommentar som Lindström (1999: 232) 

presenterar, är följande replikväxling: ”Jag vet inte hur jag ska tacka dig.” ”Nå, tacka 

och tacka, jag skickar väl en räkning i vanlig ordning.”. I en dialog eller i ett samtal kan 

denna typ av upprepning vara ett tecken på bristande samarbete mellan talarna – något 

som indirekt används för att uppnå retsam, insinuerande effekt. En tolkning av dylika 

uttryck kan också vara att något upplevs som tjatigt. I ex. (29) ovan är flickan kanske 

trött på att se kramande människor. I den finska översättningen har den upprepade 

formen bevarats. Trots att det infinita verbet krama (’halata’) har ändrats till det 

nominala ledet halaaminen, finns den kontrastiva funktionen kvar. Nedan finns fyra 

hypotetiska översättningslösningar av upprepningen Krama och krama:  

 
(29a) Halaamisen halaamista, ikään kuin mikään siitä sen paremmaksi muuttuisi.  

(STRATEGI II: BEVARAS PARTIELLT) 

 

(29b) Halaamista, ikään kuin mikään siitä sen paremmaksi muuttuisi. 

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(29c) Halaamista tai ei, ikään kuin mikään siitä sen paremmaksi muuttuisi. 

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(29d) Halata ja syleillä, ikään kuin mikään siitä sen paremmaksi muuttuisi. 

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

 

Det första exemplet (29a) ovan med Halaamisen halaamista (’kramandets kramande’) 

har ett inslag av trötthet och irritation såsom i den kontrastiva betoningen men 

talspråklig är den stamupprepande konstruktionen inte. Eftersom den kontrastiva 
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reduplikationen framförallt hör hemma i talat språk (Lindström 1999: 238), skiljer sig 

den första hypotetiska lösningen ovan stilistiskt från originalet. I exemplen (29b) och 

(29c) har den upprepade formen utelämnats. I ex. (29b) har utelämningen inte 

kompenseras medan i exempel (29c) har den parafraserats. Såsom Persson (1974: 53) 

påpekar, går det att parafrasera attityder som ligger bakom orden. Denna parafrasering 

har jag gjort med hjälp av den isländska X og ekki X-konstruktionen där det andra ledet 

negeras (se Lindström 1999: 232–233). På svenska skulle exemplet lyda Krama eller 

inte, som om något överhuvudtaget skulle bli bättre av det. Med denna parafrasering 

kommer den kritiska attityden tydligare till uttryck än i ex. (29b) där man bara 

utelämnar upprepningen av halaamista. I ex. (29d) har jag ändrat upprepningens form 

genom att använda ett ord med nära betydelse. Den negativa hopplösa inställningen 

kommer dock till uttryck i den efterkommande bisatsen. I alla exemplen ovan ser vi att 

upprepningen i princip är onödig, men det emotiva tycks ha tonat ner vid utelämingen 

och vid ändringen. Talarens engagemang till det sagda, som är så typiskt för 

upprepningar, finns inte kvar (om talarattityd och engagemang, se t.ex. Persson 1974: 

25; Lindström 1999: 76, 81, 90). I översättningsalternativen (29a), (29b) och (29d) har 

den kontrastiva betoningen gått förlorad, medan i den faktiska översättningen och i det 

hypotetiska exemplet (29c) kommer den till uttryck. Ironin har försvunnit i samband 

med utelämningen av upprepningen i ex. (29b) som är en komprimerad framställning av 

upprepningen i originalet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att om översättaren 

bevarar den kontrastivt betonande upprepningen eller parafraserar den med den 

isländska X og ekki X-konstruktionen bevarar han/hon samtidigt upprepningens funktion 

och den kritiska inställningen som finns i originalet.  

 

 

4.4 Den poetiska funktionen i samband med upprepningen 

 

I detta sammanhang är en poetisk funktion ett samlingsnamn för ett fenomen där 

stilistiska motiv är uppenbara och där upprepningen huvudsakligen förekommer av 

estetiska skäl. Lindström (1999: 31–33) konstaterar att upprepningar av detta slag 

påminner om syntaktisk reduplikation till formen men egentligen är de retoriska. Han 

(a.a.: 31) menar att detta uttryckssätt har ”drag av en omtagning där det repeterade ledet 

utvidgar yttrandet från den punkt där talaren tidigare stannat för att uppnå en viss 

(retorisk) effekt.” Nedan finns ett exempel på detta:  
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(30) 

I förlagan (Den 

amerikanska flickan, 

[2004] 2005)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Amerikkalainen tyttö, 

[2004] 2010a) 

Den upprepade 

formen är... 

Fast först knep hon ihop 

ögonen och skrek; skrek 

för att överrösta sig själv, 

sin rädsla, och för att 

överrösta själva skottet, 

som hon inte skulle höra 

mer, så det var ju nog 

absurt.  (s. 12) 

Poetisk, 

stegring, omtagning 

Vaikka ensin hän puristi 

silmänsä kiinni ja huusi; 

huusi jotta ei kuulisi 

itseään, pelkoaan, ja jotta 

peittäisi laukauksen, jota 

hän itse ei enää kuulisi, 

olihan se aika absurdia. 

(s. 12) 

bevarad  

 

I exempel (30) ovan finns en ung kvinna som har bestämt sig att ta livet av sig genom 

att skjuta sig i huvudet. Trots sin bestämdhet är hon oerhört rädd, därför skriker hon. 

Hon vill skrika så högt att rösten ska ge henne mod att utföra dådet. Funktionen i denna 

kontext tolkar jag ändå som poetisk, inte exempelvis kontinuitetssignalerande eller 

intensifierande, därför att upprepningen inleder en precisering efter en retorisk paus som 

anges med ett semikolon. Persson (1974: 51) ser denna typ av upprepning som 

betonande eftersom den lägger fokus på det upprepade ordet. Han menar också att tema 

och fokus faller samman i den funktion som jag ser som poetisk. Jag vill göra en 

distinktion mellan den betonande och den poetiska funktionen på grund av olika grader 

av styrka: en primärt betonande funktion är mer kraftfull än den som är primärt poetisk. 

Båda sätter det upprepade ordet i fokus men den poetiska funktionen preciserar den 

första upprepningen och ger utsagan en viss rytm genom att bryta den. I översättningen 

ovan har både den upprepande formen och semikolonet bevarats. Emfas, stegring och 

rytm som finns kvar i översättningen är alla stilistiskt betydelsefulla drag som vädjar till 

känslorna och ökar emotionaliteten i texten. Nedan finns tre hypotetiska 

översättningsmöjligheter:  

 
(30a) Vaikka ensin hän puristi silmänsä kiinni ja huusi huutamistaan jotta ei kuulisi 

itseään, pelkoaan, ja jotta peittäisi laukauksen, jota hän itse ei enää kuulisi, olihan se aika 

absurdia. (STRATEGI II: BEVARAS PARTIELLT) 

 

(30b) Vaikka ensin hän puristi silmänsä kiinni ja huusi jotta ei kuulisi itseään, pelkoaan, ja 

jotta peittäisi laukauksen, jota hän itse ei enää kuulisi, olihan se aika absurdia.  

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(30c) Vaikka ensin hän puristi silmänsä kiinni ja huusi; kirkui jotta ei kuulisi itseään, 

pelkoaan, ja jotta peittäisi laukauksen, jota hän itse ei enää kuulisi, olihan se aika 

absurdia.  

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 
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I ex. (30a) ovan har jag använt den stamupprepande konstruktionen huusi huutamistaan. 

Lösningen innebär att semikolon har utelämnats och därmed har rytmen i utsagan 

ändrats. Konstruktionen huusi huutamistaan betecknar också mer en utdragen tid än 

preciseringen av det upprepade ledet, något som finns i originalet och i den faktiska 

översättningen där formen har bevarats. Ex. (30b) visar för sin del att om man utelämnar 

upprepningen medför utelämningen inte några egentliga skiftningar i den referentiella 

betydelsen. Därför kan upprepningens funktion sägas vara nästan rent stilistisk i detta 

exempel. Vid utelämningen har det ändå skett en viss utarmning – som Teilanyo (2007: 

309) kallar impoverisment – eftersom handlingen i sig, dvs. skrikandet inte fokuseras 

om man utelämnar eller ändrar upprepningen.  I ex. (30c) har jag använt ett ord med en 

nära betydelse utan att bryta rytmen i utsagan, dvs. jag har bevarat semikolonet. 

Exemplet visar att i den poetiska funktionen är rytmen kanske mer avgörande än det 

exakta innehållet. Med detta menar jag att exempel (30c) av de hypotetiska 

översättningarna ovan kommer närmast den stil som finns i originalet, trots den 

lexikaliska variationen.   

 

 

4.5 Den kvantitetsbetecknande funktionen i samband med upprepningen 

 

Betydelser som har att göra med ökad kvantitet kan enligt Lindström (1999: 44) sägas 

vara ikoniska, dvs. sambandet mellan formell och semantisk kvantifiering kommer 

direkt till uttryck i reduplikativa konstruktioner. Såsom Lindström (a.a.: 165) 

konstaterar, är det sannolikt just ikoniciteten hos reduplikationen som gör den så flyttbar 

mellan olika språk och kulturer. Allra tydligast kommer ikoniciteten till uttryck vid 

konkreta ting där upprepningens funktion är kvantitetsbetecknande såsom i exemplet 

nedan:   

(31) 

I förlagan 

(Glitterscenen, [2009] 

2010b)  

Upprepningens 

funktion 

I översättningen 

(Säihkenäyttämö, 2009) 

Den upprepade 

formen är... 

Mattrasor som plötsligt 

hopade sig i villaköket: 

plagg, plagg, gamla 

plagg och handdukar 

och slitna lakan, man 

klippte och klippte men 

hann inte med. (s. 160) 

Kvantitetsbetecknande, 

antal, mängd, konkret, 

styckevis eller högvis, 

övertäckande, kvävande 

Matonkuteita kasaantui 

äkkiä huvilan keittiöön: 

vaatteita, vaatteita, 

vanhoja vaatteita ja 

pyyhkeitä ja kuluneita 

lakanoita, sitä leikkasi 

leikkaamistaan mutta ei 

pysynyt vauhdissa.  

(s. 179) 

bevarad  
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I detta ställe i romanen Glitterscenen (2009) finns det en oerhörd sorg i huset över all 

död som hänt i personernas liv, men mattrasor skulle ändå samlas och klippas. Senare i 

texten finns följande ställe: ”Och begravd i trasor, krossad av tyngden i mattrasor, det 

med.” (s. 160). Allt tyder på tyngd, sorg och en annalkande depression. Plagg som bara 

hopar sig överallt som förut påminner personerna om att deras subjektiva tid har börjat 

gå långsammare än tidigare. Att bevara den upprepade formen såsom i den faktiska 

översättningen ovan bevarar också den kvävande hjälplösa känslan att man inte längre 

kan klara av att plagg bara blir mer och mer. Nedan finns tre hypotetiska 

översättningslösningar av den svenska meningen ovan:  

 
(31a) Matonkuteita kasaantui äkkiä huvilan keittiöön: vaatteen vaatetta, vanhoja vaatteita 

ja pyyhkeitä ja kuluneita lakanoita, sitä leikkasi leikkaamistaan mutta ei pysynyt vauhdissa.  

(STRATEGI II: BEVARAS PARTIELLT) 

 

(31b) Matonkuteita kasaantui äkkiä huvilan keittiöön: paljon vanhoja vaatteita ja pyyhkeitä 

ja kuluneita lakanoita, sitä leikkasi leikkaamistaan mutta ei pysynyt vauhdissa.  

(STRATEGI III: UTELÄMNAS) 

 

(31c) Matonkuteita kasaantui äkkiä huvilan keittiöön: vaatteita, pukineita, vanhoja 

asusteita ja pyyhkeitä ja kuluneita lakanoita, sitä leikkasi leikkaamistaan mutta ei pysynyt 

vauhdissa.  

(STRATEGI IV: ÄNDRAS) 

 

Den partiella bevaringen i ex. (31a) ändrar inte stilen avsevärt eftersom den 

stamupprepande konstruktionen med nominala led medför en annan tolkning än med 

verb (se exempelvis ex. (30a) ovan). Det är inte fråga om tidsförlängning utan ökad 

kvantitet, något som kan uttryckas antingen med den enkla upprepningen vaatteita, 

vaatteita eller med den stamupprepande konstruktionen vaatteen vaatetta. 

Allitterationen bevaras i båda alternativ, men avsaknaden av kommatecknet ändrar ändå 

rytmen i den stamupprepande konstruktionen i det hypotetiska exemplet (31a).  Listan 

över olika plagg fortsätter ändå, och därmed stegringen och den kvävande känslan finns 

kvar. I ex. (31b) har jag komprimerat upprepningen med kvantitetsadverbialet paljon 

(’mycket’). Denna lösning tycks minska antalet plagg och därmed tyngden av dem. Man 

kan alltså inte bli ”krossad av tyngden i mattrasor” om man inte upplever att det 

verkligen finns massor av dem. Såsom Persson (1974: 22) konstaterar, förmedlar 

repetitionen både det emotiva och det kognitiva samtidigt. En kognitiv eller en 

semantisk betydelse hindrar således inte upprepningens emotiva inverkan. I ex. (31c) 

finns ingen identisk upprepning utan jag har varierat ordet vaatteita på så sätt att det 
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verkar vara fråga om olika slags plagg. Den monotona och tautologiska effekten har 

minskat. Den subjektiva upplevelsen, att det finns för många plagg för att den fiktiva 

personen kunde klara av situationen, är inte så stark då man varierar ord.  

 

 

4.6 Allmänna iakttagelser om upprepningarna som stildrag  

 

Många stilfigurer är en form av upprepning av led som är identiska eller lika med 

avseende på form eller innehåll. Likheter, totala eller partiella, spelar en viktig roll då 

man studerar stilfigurer. (Teleman & Wieselgren 1970: 63). Dessa stilfigurer som 

härstammar från antiken är ingalunda någonting konstruerade eller tillgjorda, utan de är 

verbala formuleringar som riktiga människor har använt och namngett i antiken 

(Vickers 1994: 86).  Vi använder dessa fortfarande när vi exempelvis är engagerade, 

ivriga, arga, trötta eller förtretade, konstaterar Vickers (ibid). Allitteration finns 

naturligtvis i alla omedelbara lexikaliska upprepningar såsom i mitt material. Alla 

omedelbara upprepningar är också tillägg (adiecto) och många av upprepningarna kan 

eventuellt klassificeras som överdrift (hyperbol) i motsats till figuren underdrift 

(litotes). I talspråket väljer vi impulsivt uttryck som överdriver sakförhållandena, med 

andra ord använder vi hyperboler. Vi säger exempelvis ”aldrig i livet” och ”alltid 

regnar det” och ”där var absolut ingen”, trots att dessa påståenden inte stämmer med 

verkligheten. Egentligen menar vi ”sällan i livet” och ”Det regnar ofta.” och ”Där var 

bara några.”. (Teleman & Wieselgren 1970: 60–61.) Anna Wierzbicka, som har forskat 

i skillnader vid användningen av reduplikation mellan engelska och italienska, föreslår 

att upprepningen är ett illokativt medel som har att göra med sanningshalten i det sagda. 

Detta betyder att genom att upprepa ett ord visar talaren sitt engagemang och att 

han/hon verkligen menar vad han/hon säger. (Wierzbicka 1986: 294–297.) I alla fall 

konstaterar Wierzbicka att upprepningars funktioner (a.a.: 308) inte är detsamma som 

att överdriva. Hyperbol är dessutom en vag retorisk term enligt henne (ibid.).  

Jag anser att när det gäller upprepningar i allmänhet förser de texten med en 

känslomässig förstärkning. Således tyder en riklig användning av dem på att stilen kan 

sägas vara subjektiv. De identiska upprepningarna i exemplen (1)–(31) ovan förser 

texten också med en böljande rytm, något som bidrar till att läsaren kan uppleva ett 

slags kontinuitet i stilen och därmed också i den fiktiva berättelsens värld. I och med att 
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upprepningarna utelämnats blir stilen oftast mer lakonisk, men det är inte bestämt att 

stilen kan återges bara genom att följa förlagans form.  

Genomgången ovan visar att stilen inte kan separeras från innehållet, dvs. sättet att 

uttrycka sig påverkar avsevärt tolkningen av det sagda. Formen är dock inte alltid 

bunden till förlagan eftersom översättaren ibland kan formulera en parafras som 

förmedlar originalets stilistiska drag. Kukkonen (2010) diskuterar olika musikanalogier 

i samband med skönlitterär översättning, och hänvisar till skönlitterära översättare som 

jämför ett skönlitterärt verk med en notbild som ska läsas, tolkas och spelas med känsla 

och förståelse. Varje översättning är en tolkning av ett konstnärligt verk, konstaterar 

Kukkonen (2010: 116) med hänvisning till de musikanalogier som olika skönlitterära 

översättare presenterat. Detta stämmer synnerligen bra när man tolkar upprepningarnas 

betydelser i syfte att översätta dem i olika kontexter.  

 

 

 

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Genomgången av stilmedlet omedelbar lexikalisk upprepning ovan visar att 

upprepningen av ord är ett mångfasetterat fenomen som kan ha många pragmatiska och 

stilistiska funktioner. Dessa varierande funktioner utgör en utmaning för översättare 

som tolkar och återger andras texter. En del av utmaningen är att identifiera 

upprepningens betydelse eftersom den kan uppfattas som ett allmänt redundant drag. 

Det redundanta kan också lätt anses vara onödigt och därmed förbises. Lexikaliska 

upprepningar ligger alltså ofta på gränsen till det avvikande och det normala, mellan det 

redundanta och det relevanta. För det mesta handlar det om retoriken – konsten att 

påverka och övertyga mottagare. Detta kan antingen lyckas eller misslyckas eftersom 

gränsen mellan det irriterande och det effektiva intrycket i samband med 

upprepningarna ibland är hårfin. Såsom Kundera ([1993] 1998: 297) uttrycker det, finns 

det också dåliga och klumpiga upprepningar. Enligt honom (ibid.) finns det en regel vid 

repetition av ord: ”upprepar man ett ord, är det för att detta ord är betydelsefullt, för att 

man inom ett stycke, en sida, vill låta ordets klang eka, likaväl som ordets innebörd.” I 

ett skönlitterärt sammanhang finns det också en vilja att tränga igenom det lineära 

teckensystemets barriärer, såsom jag tolkar Monika Fagerholms intentioner i de 
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undersökta romanerna Den amerikanska flickan (2004) och Glitterscenen. och flickan 

hon går i dansen med röda gullband (2009).  

Som teoretisk syntes kan jag konstatera att en viss form tillsammans med ett visst 

innehåll skapar utsagans funktion, medan funktionen är innehållet tillsammans med en 

viss effekt. I praktiken innebär detta exempelvis att en intensifierande hotande funktion 

uppstår när man upprepar ordet hör i meningen Hör, hör hur klockan tickar under 

jorden (Glitterscenen 2009, s. 160).  Meningens hotfulla effekt uppstår när den hotande 

funktionen i upprepningen blandas med det referentiella innehållet. Det är alltså 

begreppet funktion, dvs. uppgift som jag uppfattar som viktigt då man studerar stil och 

översättning. När det gäller den modell som Cassirer presenterar – att stilen består av 

relationen mellan form, innehåll och verkan – anser jag att översättaren också bör 

begrunda utsagans funktion. Med funktionerna avser jag inte bara sådana överbegrepp 

som expressiva, operativa eller informativa (se Reiss [1976] 1989: 111) utan t.ex. 

uteslutande (se ex. (24) ovan), illavarslande (se ex. (25) ovan), uppmuntrande (se ex. 

(27) ovan) och ironiserande (ex. (29) ovan). Dessa funktioner visar talarens 

engagemang, dvs. hans eller hennes hållning gentemot det sagda eller det skrivna. Det 

är alltså nyanserna som är så väsentliga i fråga om stilen i skönlitterär översättning. Att 

bestämma funktionerna i upprepningarna, vilket jag har gjort i denna studie, är ett sätt 

att definiera och uppmärksamma upprepningarnas betydelser. Undersökningens svaga 

punkt är dock den att tolkningarna delvis grundar sig på mina egna tolkningar av 

funktionerna. På det sättet är de kvalitativa slutsatserna subjektiva. Men jag anser att 

detta bör vi acceptera. Det är inte fråga om den s.k. rätta tolkningen utan huvudsaken är 

att det finns en tolkning som översättaren gör. I likhet med Jüri Talvet (2007: 271) kan 

jag konstatera att en engagerad översättare av kreativa texter är en skapare av 

intellektuella principer och teorier som låter sig reflekteras i dennes översättningsarbete. 

Nyttan av min analys ligger i den observation att då översättaren har tolkat 

upprepningens funktion kan han/hon förmedla innehållet exaktare, och översättningen 

blir mer som Teilanyo (2007: 321) påpekar att den bör vara: ”essentially re-rendering 

enterprise rather than a re-creating one”. Det är dock en ständig uppkommande fråga 

huruvida översättaren bör koncentrera sig antingen på källtexten och -kulturen eller på 

måltexten och -kulturen. Såsom Thomas Warburton (2003: 5) uttrycker det att ”hon är 

en cirkusartist som balanserar på två löpande hästar med en fot på vardera.” 

Den kvalitativa metoden, som omfattar hela min studie, har gett information om 

upprepningarnas betydelser. Den kvantitativa metoden i samband med 



73 
 

översättningsstrategierna har visat översättarens tendenser vid återgivningen av de 

lexikaliska upprepningarna i de två aktuella romanerna. I Liisa Ryömäs finska 

översättningar Amerikkalainen tyttö (2004) och Säihkenäyttämö (2009) är resultaten 

följande. Antalet utelämnade upprepningar i materialet är ca 40 % (164 av 410 belägg) 

vilket är en relativt hög andel, närmare hälften av alla belägg. I cirka 35 % (143 av 410 

belägg) av fallen har den upprepade formen bevarats och i ca 22 % (91 av 410) har 

formen bevarats partiellt. Något överraskande har översättaren använt synonymi 

förhållandevis sparsamt, bara i 3 % (12 av 410 belägg) av fallen har hon använt ord med 

nära betydelse istället för den enkla upprepningen. Resultaten verifierar således Ben-

Aris (1998: passim) iakttagelser om att översättare är benägna att undvika repetitioner 

(se avsnitt 2.2.1 ovan). Däremot verifierar mitt material inte Ben-Aris (a.a.: 1, 6–7) 

konstaterande att användningen av synonymer är den strategi som översättaren använder 

frekvent. Men i fråga om utelämningen av upprepningarna stöder mina resultat Ben-

Aris (1998: passim) tes att ”avoiding repetitions is one of the most recurrent norms of 

translation.”. Huruvida denna tendens är universal, såsom Ben-Ari (ibid.) föreslår, 

kräver dock mer forskning.    

Ett av mina syften har varit att studera hur dessa strategier påverkar stilen i de 

faktiska översättningarna och i de hypotetiska lösningar som jag har konstruerat enligt 

de definierade strategierna.  Min avsikt har varit att öka kunskapen om konsekvenserna 

av översättningsstrategierna gällande detta enskilda stildrag lexikal upprepning, och på 

detta sätt kunna bidra till studierna kring stil och översättning. Svaret på frågan visade 

sig vara tämligen självklart, eftersom man lätt kan konstatera att stilen ändrar sig om 

man utelämnar eller ändrar upprepningarna. Genomgången av de faktiska och olika 

hypotetiska lösningarna enligt de definierade strategierna har dock inte varit resultatlös, 

utan närläsningen har visat att detta stildrag kan ha en avgörande betydelse inte bara för 

stilen i sig utan också för innehållet, något som onekligen är en del av stilen. I allmänhet 

kan jag konstatera att utelämningen av upprepningen leder till att stilen blir oengagerad. 

Om översättaren varierar ledet istället för att upprepa det, går rytmen och allitterationen 

oftast förlorade, trots att det referentiella innehållet förblir närmast identiskt. Detta leder 

till att texten inte inspirerar läsaren i den grad som originalet. Således verifierar min 

undersökning Jawads (2009: 764) uppfattning att om översättaren utelämnar eller 

varierar formella repetitioner riskerar författarens intentioner att urvattna (avsnitt 2.2.1 

ovan). Också Kuitunens (2008: 178–179) reflektioner överensstämmer med mina. Som 

jag konstaterar i avsnitt 1.4 ovan framhäver Kuitunen att utelämningen av upprepningar 
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– eller återgivningen av dem med adverbial – tonar ner källtextens kontinuitet och rytm 

(ibid.). Jag kan ändå inte dela Teilanyos (2007: 309) åsikt att översättaren bör göra sitt 

yttersta för att behålla den figurativa nivån i måltexten även om det skulle resultera i en 

ordagrann översättning. Enligt min mening kan en ordagrann översättning i ett annat 

språk och i en annan kultur medföra förutom oönskade betydelseförändringar också 

obegripligheter i översättningarna. Ett exempel (25) ovan i kap.4, Hör, hör hur klockan 

tickar under jorden, har återgetts med ett adverbial som förmedlar originalets funktion 

bättre än den hypotetiska bokstavliga översättningen (25a) gör. Den ordagranna 

lösningen Kuule, kuule miten kello tikittää maan alla verkar som personen vill befalla 

eller läxa upp någon. Men så tolkar jag inte originalet utan utsagans funktion är att 

skrämma lyssnaren. Den faktiska lösningen, som Liisa Ryömä har, Kuuntele vain miten 

kello tikittää maan alla (ex. 25) fungerar som avskräckning eller som hot.  

I min undersökning har jag belyst fenomenet lexikalisk upprepning och olika 

funktioner som den kan ha i två skönlitterära verk Den amerikanska flickan (2004) och 

Glitterscenen. och flickan hon går i dansen med röda gullband (2009). Stilistiskt sett 

kan romanerna dock ses som ett verk därför att den senare är en fristående fortsättning 

på den första. Ett tecken på att stilen i dessa romaner liknar mycket varandra är att 

fenomenet omedelbar upprepning förekommer nästan lika ofta i dem. I Den 

amerikanska flickan (2004) finns det 203, i Glitterscenen (2009) 207 omedelbara 

lexikaliska upprepningar.  Upprepningarna i dessa romaner skapar situationer där 

desperation och upprymdhet växlar i snabb takt med varandra. Dessa tillstånd får en 

språklig form i de identiska upprepningarna i följd som gör stilen mer emotiv, subjektiv, 

naiv och tautologisk. Redan Adolf Noreen framhävde i Vårt språk (1904: 499) att detta 

uttrycksmedel påträffas mest i en naiv och en sagoartad stil. Om identiska upprepningar 

är ett stildrag som används genom hela texten – som författaren Monika Fagerholm gör 

i de undersökta romanerna – kan man ana att det finns också djupare innebörd i dem. 

Frågar man sig vad detta djupare innehåll sedan är, blir svaren många. Upprepningens 

betydelse kan vara rent poetisk i den bemärkelsen att texten pulserar eller imiterar 

havets vågor, andningen eller andra slags rytmer. Den kan vara metaforisk i den 

bemärkelsen att karaktären har fastnat i tid och rum och i sina egna mentala bilder. Den 

kognitiva aspekten är också oftast betydelsefull: vi talar, skriver och läser lineärt vilket 

betyder att texten äger rum i tid och rum, dvs. den är spatial. Kognitivt sett uppfattar vi 

att mer form betyder mer innehåll såsom det berömda citatet av Lakoff & Johnson 

([1980] 2003) lyder: ”More of Form Is More of Content” (se också Lindström 1999: 
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51–58). Frekvensen, dvs. närheten spelar också en betydande roll: ju närmare upprepade 

element befinner sig varandra, desto starkare är deras effekt.  (Lakoff & Johnson [1980] 

2003: 126–138.) Lindström (1999: 248) konstaterar i slutet av sin doktorsavhandling att 

när allt kommer omkring finns det snarare pragmatiska och stilistiska motiv i samband 

med koordinerad reduplikation än objektiva grammatiska. När det gäller stilen är det 

lockande att säga att stilen är som smyckning, man kan t.o.m. säga att någon eller något 

saknar stil. Då värderar man, vilket i och för sig inte är förbjudet bara man vet vad man 

gör, eftersom ett faktum är att utan stil kan man inte vara. Min undersökning kunde 

utvidgas att omfatta också sådana upprepningar som inte är omedelbara men tillräckligt 

nära varandra så att likheter kunde observeras. Då kunde man fördjupa analysen t.ex. av 

parallellismer, liknelser och stegringar samt effekter av dem. Det är upplevelser och 

känslor som skönlitterära översättare förmedlar, och textens form (t.ex. parallellism) 

projicerar en bild på textens yta som signalerar någonting som går utöver formens 

referentiella mening, såsom Jawad (2009: 762–763) påpekar. Översättaren är som 

skådespelare såsom en ung kvinna som spelat den amerikanska flickan på scenen i 

romanen Glitterscenen (2009). Så här resonerar hon kring det hur det känns att upprepa 

samma sak om och om igen:  

 

”Du vet Lille, det var såhär, när jag gjorde den amerikanska flickan, var henne då på scen. Eller 

det blir så. När man om och om igen gör samma sak, spelar samma historia på samma sätt, början 

mitt och slut – samma scener, samma samma, om och om igen...  

Är på klippan och dör av kärlek, faller faller, varje gång på samma sätt... att, ja, det blir lite 

monotont. Och då kan det hända att man börjar tänka på andra saker. Eller bara den här 

upprepningen som gör en osäker, man börjar fråga sig: var det såhär egentligen?[...]” 

(Glitterscenen, 2009 s. 30) 

 

Det kan sägas att livet upprepar sig kontinuerligt i stort och smått.  Frågan är om det 

finns någonting nytt under solen eller varierar vi bara oändligt samma innehåll. En 

annan synpunkt på detta är att om ingenting upprepas, kunde vi inte igenkänna 

någonting, allt skulle bara vara yttringar utan betydelse. I likhet med Andreas Fischer 

(1994: 9) kan jag konstatera följande: ”Life without repetition would be life without 

tradition, memory, history and cultural practices – – repetition is a powerful force 

because of the possibility (or sometimes impossibility) of change, and variation can 

only be perceived against the background of sameness, that is repetition.”  
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BILAGA 1: TABELL ÖVER FUNKTIONER OCH ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIER  
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Helsinki: Teos.  

 

I förlagan 

Monika Fagerholm [2004] 2006:  

Den amerikanska flickan 

Upprepningens funktion 

 

I översättningen 

Liisa Ryömä 2010a: Amerikkalainen 

tyttö 

Den upprepade formen är... 

Ex. 1 Och han, han hade älskat 

henne. (s. 9) 

Poetisk 
betoning, fokus, stegring (Persson 1974: 

27) 

Ja Bengt rakasti häntä. (s. 9) 

 

utelämnad 

 

Ex. 2 Men Bencku skrek. Skrek och 

skrek, fast han plötsligt inte hade 

någon röst. (s. 10) 

Kontinuitetssignalerande  
progressiv tid, stegring (Cassirer 2003: 

217) 

Mutta Bencku ulvoi.Ulvoi ulvomistaan, 

vaikka hänellä ei äkkiä ollut lainkaan 

ääntä. (s. 10) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 3 Fast först knep hon ihop 

ögonen och skrek; skrek för att 

överrösta sig själv, (s. 12) 

Poetisk 
stegring 

Vaikka ensin hän puristi silmänsä kiinni 

ja huusi; huusi jotta ei kuulisi itseään, 

(s. 12) 

bevarad  

Ex. 4 [...] den enda vännen, den enda 

enda enda, Doris Flinkenberg, (s. 

13) 

Betonande 
uteslutande (ingenting annat än) stegring 

(Persson 1974: 23) 

– – ainoan ystävän, ainoan ainoan 

ainoan, Doris Flinkenbergin,  

(s. 13) 

bevarad  

Ex. 5 ”Kom inte kom inte kom inte 

kom inte nära mig!” (s. 26) 

 

Betonande 
talarens attityd, en stark betoning 

”Älkää älkää älkää koskeko minuun!” 

(s. 26) 

 

bevarad partiellt 

 

Ex. 6 Bencku skrek och skrek, fast 

han ju nog förstod att ingen skulle 

komma till hans undsättning.(s. 27) 

Kontinuitetssignalerande 
durativ 

 encku kiljui kiljumistaan vaikka 

tajusi toki ettei kukaan tulisi 

pelastamaan. (s. 27) 

 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 7 Långt, långt bort. (s. 27) Intensifierande 
talarens attityd (Persson 1974: 25) 

Kauas, kauas pois. (s. 28) 

 

bevarad  

Ex. 8 [...] och om och om igen,  

(s. 28) 
Kvantitetsbetecknande 
stereotypisk 

– – minkä hän teki monen monituista 

kertaa, (s. 28) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 9 Det bultade i honom: varför, 

VARFÖR, måste han möta henne så 

här? (s. 29) 

Betonande 
tvivlen, talarens attityd, ihärdigt, hets, 

(Persson 1974: 51) 

Hänen päässään jyskytti: miksi, MIKSI, 

piti tavata tyttö tällä tavallla? (s. 29) 

bevarad  
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Ex. 10 Och Rosie blev hans sår, 

hans sår i världen.(s. 30) 

 

Poetisk 
stegring,    

Ja Rosiesta tuli hänen haavansa, hänen 

haavansa maailmassa.  

(s. 31) 

bevarad  

Ex. 11 Somliga blev till och till och 

till. (s. 32) 

 

Kontinuitetssignalerande 
stegring 

Monista tuli jotakin yhä uudestaan.  

(s. 33) 

 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 12 Hon bara sjönk och sjönk 

och sjönk. (s. 32) 
Kontinuitetssignalerande  
uteslutande, durativ 

Vajosi vajoamistaan. 

(s. 33) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 13 Dränktes i vågor, skum, 

vatten, vind som hade stänkt och 

skjölt skjölt över dem.  

(s. 35) 

 

Poetisk 
durativ 

Hukkui aaltoihin, kuohuihin, veteen, 

tuuleen, jotka loiskuivat ja huuhtoivat 

heitä. 

(s. 35) 

 

ändrad 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 

Ex. 14 Och det var sista gången han 

såg henne. 

Sedan såg han henne aldrig, aldrig 

mer. (s. 36) 

 

Betonande 
övertygande 

Ja tämä oli viimeinen kerta kun hän näki 

tytön. 

Tämän jälkeen ei enää koskaan. (s. 37) 

 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 15 Men gå. Gå. Gå.Gå. 

(s. 37) 
Betonande  
fordrande 

Mutta kävele. Kävele. Kävele. Kävele. 

(s. 37) 

 

bevarad  

Ex. 16 Fortare och fortare.  

(s. 37) 

 

Intensifierande 
kognitiv, klimax 

Yhä kovempaa. (s. 37) 

 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 17 Hon brukade stå där och ringa 

på sin egen dörr. Ringa och ringa på. 

(s. 46) 

 

Kontinuitetssignalerande 
kognitiv, kontinuitet, iterativ 

Hän seisoi siellä ja soitti omaa 

ovikelloaan. Soitti soittamistaan. (s. 48) 

 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 18 Fram och tillbaka, fram och 

tillbaka, ögonen slutna. (s. 48) 

 

Kontinuitetssignalerande 
mimisk, upprepande rörelse, iterativ, 

frekvens (Persson 1974: 22, 45) 

Edestakaisin, edestakaisin, silmät 

ummessa päätyjen välillä. (s. 49) 

bevarad  

Ex. 19 Man gav och tog, tog och gav. 

(s. 50) 

 

Poetisk 
figurativ 

Siinä annettiin ja otettiin, otettiin ja 

annettiin. (s. 52) 

 

bevarad  
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Ex. 20 PS PS PS PS stod det skrivet 

om henne; fast i och för sig, också det 

med mycket stora bokstäver. (s. 52) 

 

Kontrastivt betonande 

ironi, akronym, initialord 

Hänen otsaansa oli kirjoitettu PS PS PS; 

tosin nekin olivat hyvin suuria kirjaimia. 

(s. 54) 

 

bevarad partiellt 

 

Ex. 21 PS PS PS PS. Hon hette 

Sandra. (s. 52) 

 

Kontrastivt betonande 

ironi, akronym, initialord  

PS PS PS PS. Hänen nimensä oli 

Sandra. (s. 54) 

 

bevarad  

Ex. 22 Min gud min gud min gud 

håll dem från det svåra som ska dem 

vederfaras. Skydda dem från. Ont.  

(s. 57) 

Intensifierande 
vädjande tilltal 

Jumalani Jumalani Jumalani päästä 

heidät siitä vaikeasta joka voi tulla 

heidän osakseen. Suojaa heitä. Pahalta. 

(s. 58) 

bevarad  

Ex. 23 Fäktade med armarna för 

brinnande livet, upp och ner, upp 

och ner, för att åstadkomma en ängel 

att skrämma det onda ögat med.  

(s. 57)  

Kontinuitetssignalerande  
en upprepande rörelse, iterativ, frekvens, 

mimisk  

Huitoi käsivarsillaan henkensä edestä, 

ylös alas ylös alas, luodakseen enkelin 

joka karkottaisi pahan silmän. (s. 59) 

bevarad  

Ex. 24 Inte visste hon vem hon 

ropade till, hon bara låg där och 

skrek, skrek, medan snöyran tätnade 

omkring henne. (s. 58) 

Poetisk 
kontinuitet, stegring, figurativ  

Ei hän tiennyt ketä huusi, makasi vain ja 

kiljui, kiljui, ja tuisku sen kuin tiheni. 

(s. 60) 

bevarad  

Ex. 25 Innan någon visste ordet av 

hade Ålänningen kastat sig över 

henne igen och båda tappat balansen 

och fallit omkull på marken där de 

rullade fram och tillbaka, fram och 

tillbaka, brottandes, fnittrande, över 

ängeln i snön som naturligtvis 

förstördes under dem. (s. 60) 

Kontinuitetssignalerande 
en upprepande rörelse, frekvens, iterativ, 

mimisk 

Oolantilainen heittäytyi äkkiä yllättäen 

taas hänen kimppuunsa, molemmat 

horjahtivat ja kaatuivat nietokseen, 

pyörivät siellä edestakaisin, painivat, 

kikattivat, vyöryivät yli enkelin joka 

tietysti ruhjoitui heidän alleen. (s. 61) 

utelämnad 

 

Ex. 26 Och han hade slängt sig på 

rygg i snön och börjat vifta med 

armarna upp och ner, upp och ner, 

några raska drag och vips hade han 

fått till stånd en ny ängel bredvid den 

gamla, Sandras ängel, den som inte 

längre fanns. (s. 62) 

Kontinuitetssignalerande  
en upprepande rörelse, iterativ, frekvens, 

mimisk 

Ja hän heittäytyi selälleen lumeen ja 

alkoi viuhtoa käsivarsillaaan ylös alas, 

pari riuskaa vetoa ja hups hän oli saanut 

aikaan uuden enkelin sen vanhan 

viereen, se Sandran enkelin jota ei enää 

ollut. (s. 63) 

utelämnad 

 

Ex. 27 Han la sin arm om sin dotter Intensifierande Hän kietoi kätensä tyttären ympärille ja ändrad 
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och drog i henne lite, lite grann bara, 

igen liksom omärkligt men budskapet 

var tydligt. (s. 62) 

diminutiv, ömhet, (Lindström 1999: 47) vetäisi häntä vähän, ihan hiukan, mutta 

viesti oli selvä. (s. 64) 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 

Ex. 28 Sprang ut i snön, sprang och 

sprang, även om i och för sig nog 

mot vägen till för om man inte 

skyndade sig nu så skulle det vara 

svårt att hitta tillbaka till byn 

överhuvudtaget (i alperna kunde snön 

mura igen vägar på en sekund, det 

hade hon läst i hotellbroschyren för 

bara någon dag sedan). (s. 62) 

Kontinuitetssignalerande 
stegring, durativ 

Juoksi lumeen, juoksi juoksemistaan, 

kylläkin tielle päin, sillä jollei nyt 

pitänyt kiirettä voisi olla vaikea löytää 

enää kylään (Alpeilla lumi saattoi tukkia 

tiet sekunnissa, tämän hän oli lukenut 

vain pari päivää sitten hotellin 

esittelylehtisestä). (s. 64) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 29 För i Sandra fanns också en 

liten hund, den lena silkeshund, den 

som viftade på svansen, viftade och 

viftade, för att den också ville vara 

med och leka. (s. 65) 

Intensifierande  
stegring, metaforisk 

Sillä Sandrassa oli myös pikkuinen 

koira, sileä silkkikoira, se joka viuhtoi 

hännällään, viuhtoi viuhtomistaan, 

koska sekin halusi mukaan leikkiin.  

(s. 67) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 30 ”Jag ska bli en sidenmask. En 

kokong så mjuk så mjuk.” (s. 66) 
Intensifierande 
sinnlig  

”Minusta tulee silkkitoukka. Pehmeä, 

pehmeä kotelo.” (s. 68) 

bevarad  

Ex. 31 Två tunna, tunna material 

som inte får förväxlas med 

varandra.(s. 66) 

Intensifierande 
diminutiv  

Kaksi ohuen ohutta kangasta joita ei 

saa sekoittaa keskenään. (s. 68) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 32 Det gungade, gungade.  

(s. 66) 
Kontinuitetssignalerande 
sinnlig  

Kaikki keinui. (s. 68) utelämnad 

Ex.33 Han väntade och väntade, 

sången tonade ut, ingen öppnade.  

(s. 68) 

Kontinuitetssignalerande 
kognitiv, durativ 

Oolantilainen odotti odottamistaan, 

sävelmä hiipui, kukaan ei avannut.  

(s. 70) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 34 Sprang och sprang, armarna 

fäktande simrörelse före sig i tomma 

luften.(s. 68) 

Kontinuitetssignalerande 
hets, stegring 

Juoksi  juoksemistaan, kädet tekivät 

uimaliikkeitä ilmassa.  

(s. 71) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 35 Han var som sagt en sådan 

som inte ägnade sin tid åt att 

analysera uttrycksfulla tystnader, 

okontrollerade ordsvador och alla 

tänkbara undermeningar i dem, med 

mera och med mera. (s. 72) 

Kvantitetsbetecknande 
stereotypisk 

Oolantilaisellahan ei ollut taipumusta 

tuhlata aikaansa merkitsevien 

hiljaisuuksien, hallitsemattomien 

sanaryöppyjen ja mahdollisten taka-

ajatusten ja sen sellaisten 

analysoimiseen.  (s. 75) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 
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Ex. 36 Du som nyss har blivit hel i 

munnen. Normal. Normal som alla 

andra barn?” (s. 76) 

Betonande 
fokus 

Vaikka sinun suusi on ihan äskettäin 

ommeltu ehjäksi. Normaaliksi. 

Normaaliksi niin kuin muillakin 

lapsilla?” (s. 79) 

bevarad  

Ex. 37 Den väldiga tärningen med 

lock var en reklammodell från 

föregående säsong och hade 

ursprungligen använts vid ett 

misslyckat lanseringsförsök av 

vaniljglass portionsförpackad i små, 

små tärningar i olika färgers plast.  

(s. 81) 

Intensifierande 
diminutiv, kognitiv 

Kannellinen valtava noppa oli edellisen 

sesongin mainos ja sitä oli alun perin 

käytetty epäonnistuneessa yrityksessä 

markkinoida vaniljajäätelöä joka oli 

yksiöpakattu pikkuruisiin erivärisiin 

muovisiin arpakuutioihin.  (s. 84) 

utelämnad 

 

Ex. 38 Av denna blodsglass hade hon 

sedan ätit, ätit, ätit. (s. 81) 
Kvantitetsbetecknande  
mängden, kontinuitet, durativ, 

uteslutande 

Ja tätä verijäätelöä hän olikin syönyt 

syömistään. (s. 84) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 39 […] lovade hon sig själv att 

hon aldrig aldrig skulle äta glass 

igen.  

(s. 81) 

Betonande 
övertygande, engagemang, lovande 

– – vannoa itselleen ettei ikinä ikinä 

söisi jäätelöä. (s. 84) 

bevarad  

Ex. 40 Konfett blandades med 

klibbig champagne som flödade och 

flödade och så var, åter igen, (s. 82) 

Kontinuitetssignalerande 
riklig 

Konfetit sotkeutuivat tahmeaan 

samppanjaan joka virtasi 

virtaamistaan. (s. 85) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 41 […] i fasade fanns några 

kapellgluggformade gluggar som 

skulle föreställa fönster plått plått 

plått plått fyra i rad efter varandra 

strax under bården. (s. 83) 

Poetisk 
figurativ, kvantitativ 

– – noita muka ikkunoita oli töks töks 

töks töks neljä rivissä aivan reunuksen 

alla. (s. 86) 

bevarad  

Ex. 42 Och det lilla, lilla ordet, som 

inte alls var ironiskt menat, […]  

(s. 85) 

Intensifierande 
diminutiv, ömhet 

Ja tämä pikkuruinen sana, jota ei ollut 

tarkoitettu lainkaan ironiseksi, – – (s. 89) 

utelämnad 

 

Ex. 43 Det sista året den sista 

sommaren den sista månaden den 

sista sista sista innan det ögonblick 

då sommaren fick nog av en och ville 

göra sig av med en för gott. (s. 89) 

Betonande 
uteslutande, absolut  

Viimeisenä vuonna viimeisenä kesänä 

viimeisenä kuuna viimeisenä 

viimeisenä viimeisenä ennen sitä hetkeä 

jolloin kesä kyllästyi ja halusi katkaista 

välit ikiajoiksi. (s. 93) 

bevarad  

Ex. 44 Krama och krama, som om Kontrastivt betonande Halaamista ja halaamista, ikään kuin bevarad  
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något överhuvudtaget skulle bli bättre 

av det. (s. 96) 

ironisk mikään siitä sen paremmaksi muuttuisi. 

(s. 101) 

Ex. 45 Flickan som sprang och 

sprang som om hon inte ens hade 

sett honom, ögonen slutna, av och an, 

av och an.  (s. 121) 

Kontinuitetssignalerande  
hets 

Tyttö juoksi juoksemistaan kuin ei olisi 

edes nähnyt häntä, silmät ummessa, 

edestakaisin, edestakaisin. (s. 128) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 46 Flickan som sprang och 

sprang som om hon inte ens hade sett 

honom, ögonen slutna, av och an, av 

och an.  (s. 121) 

Kontinuitetssignalerande  
iterativ 

Tyttö juoksi juoksemistaan kuin ei olisi 

edes nähnyt häntä, silmät ummessa, 

edestakaisin, edestakaisin. (s. 128) 

bevarad  

Ex. 47 ”han är knäpp. Knäpp som 

en... KNÄPP”, […] (s. 122) 
Betonande 
fokus  

”hän on hullu. Hullu kuin... HULLU”, 

– – (s. 129) 

bevarad  

Ex. 48 Doris hade lovat. Lovat och 

lovat och lovat. (s. 131) 
Betonande  
iterativ, bekräftande 

Doris oli luvannut. Luvannut ja 

lupaamistaan luvannut.  (s. 139) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 49 […] kanske hade redan något 

innan en tanke börjat mogna fram i 

Doris Flinkenberg, stilla, stilla, men 

bestämt. (s. 131) 

Intensifierande  
diminutiv 

– – ehkä jo vähän sitä ennen ajatus oli 

alkanut kypsyä Doris Flinkenbergissä, 

hissukseen mutta vakaana. (s. 139) 

utelämnad 

 

Ex. 50 ”Ja. Ja. Ja. Ja. ”  

(s. 133) 
Betonande  
spänning, ivrig, bekräftande 

”Tahdon. Tahdon. Tahdon.” 

(s. 141) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 51 Och hon hade svarat ja. Ja. 

Ja. Ja. Ja. (s. 133) 

Betonande,  

spänning, ivrig bekräftande 

Hän sanoi kyllä. Kyllä. Kyllä. Kyllä.  

(s. 142) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 52 Styrkt av brännvin, vittnade 

och vittnade och vittnade och 

vittnade. (s. 134) 

Kvantitetsbetecknande  
kognitiv, upprepade gånger, iterativ, 

betoning, stärka, säkerställa 

Viinan vahvistamana hän todisti ja 

todisti todistamistaan. (s. 142) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 53 Hon är läcker läcker tycker 

jag” […] (s. 143) 
Intensifierande 
drömskt  

Minusta hän on herkullinen herkku”  

– – (s. 152) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 54 ”Sjunker. Sjunker. ” 

(s. 146) 
Poetisk 
kontinuitet, dramatiserande  

(Persson 1974: 73) 

”Uppoaa. Uppoaa.” (s. 156) bevarad  

Ex. 55 Krasch. Drack ur en flaska till. 

Krasch. Krossade den också.  Och en 

till och en till och en till. (s. 152) 

Kvantitetsbetecknande 
kontinuitet, mängden, trotsighet  

Räiskis. Joi tyhjäksi toisen pullon. 

Räiskis. Rikkoi senkin. Ja vielä yhden 

ja vielä yhden ja vielä yhden. (s. 162) 

bevarad  
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Ex. 56 Sandra hade fallit, fallit, om 

och om igen, men då hade de förstås 

alltid haft kuddar under. (s. 156) 

Poetisk  
kontinuitet, dramatiserande (Persson 

1974: 73) 

Sandra oli kaatunut, kaatunut, yhä 

uudestaan, mutta silloin heillä tietysti oli 

aina tyynyt alla.  

(s. 167) 

bevarad  

Ex. 57 Hör, hör hur klockan tickar 

under jorden. (s. 160) 
Poetisk  
illavarslande, olycksbådande, hotande 

effekt (Persson 1974: 74) 

Kuuntele vain miten kello tikittää maan 

alla. (s. 171) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 58 och det var sista gången har 

jag sagt. ”Sagt och sagt”[…] (s. 161) 
Kontrastivt betonande 

ironisk  

tämä oli kyllä viimeinen kerta. ”Turhaa 

puhetta” – – (s. 172) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 59 Ja, hon såg. Och såg.  

(s. 162) 
Intensifierande  
betonande 

Ja hän katsoi. Ja näki. (s. 174) ändrad 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 

Ex. 60 […] det var så vackert, en 

sådan vacker, vacker dag.  

(s. 168) 

Intensifierande 
poetisk  

– – se oli hyvin kaunis, mikä ihanainen 

päivä. (s. 180) 

utelämnad 

Ex. 61 Så väldigt, väldigt ensam.  

(s. 169) 
Intensifierande 
  

Hän oli niin yksin. Niin valtavan yksin. 

(s. 181) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 62 ”Vi. Vi vet.” (s. 170) Betonande 
fokus 

”Me. Me tiedetään.” (s. 181) bevarad  

Ex. 63 Talade och talade.  

(s. 173) 
Kontinuitetssignalerande  
tråkighet 

Puhui puhumistaan. (s. 185) bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 64 […] ställvis också tjockare, än 

det där raka strecket som gick bara 

rakt och vidare och vidare. (s. 174) 

Kontinuitetssignalerande  
kognitiv 

– – paikoittain paksumpiakin kuin se 

suora viiva joka kulki vain suorana yhä 

eteenpäin. (s. 186) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 65 Sandra såg den söndriga 

skivan, SKIVAN!!, med Eddies röst, 

den högst unika – och blev ifrån sig. 

(s. 179) 

Betonande  
fokus, psykologiskt objekt, attention 

(Persson 1974: 91)  

Sandra näki rikotun levyn, LEVYN, 

jolla kuului Eddien ääni, ainutkertainen 

– ja joutui suunniltaan. (s. 191) 

bevarad  

Ex. 66 Slängde sig på mage i den 

äktenskapliga sängen och låg där och 

grät och skrek, grät och skrek, tills 

hon småningom inte själv förstod 

varför hon var så ledsen.  

(s. 179) 

Kontinuitetssignalerande 
ihärdighet 

Heittäytyi vatsalleen aviovuoteeseen ja 

makasi siinä ja itki ja parkui, itki ja 

parkui, kunnes ei itsekään enää tajunnut 

mikä häntä niin suretti. (s. 191) 

bevarad  
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Ex. 67 [...] som  engt bakom Sandra 

hade sagt: ”sjunker, sjunker”, fast 

mycket, mycket lågt, […] (s. 181) 

Poetisk 
kontinuitet, dramatiserande (Persson 

1974: 73) 

Ja juuri silloin  engt sanoi Sandran 

takana: ”Uppoaa, uppoaa”, tosin hyvin 

hiljaa, – – 

(s. 193) 

bevarad  

Ex. 68 [...] som  engt bakom Sandra 

hade sagt: ”sjunker, sjunker”, fast 

mycket, mycket lågt, (s. 181) 

Intensifierande  
diminutiv: kunde parafraseras med 

hiljaa hiljaa (se Persson 1974: 25; 40)  

Ja juuri silloin  engt sanoi Sandran 

takana: ”Uppoaa, uppoaa”, tosin hyvin 

hiljaa,  

(s. 193) 

utelämnad 

 

Ex. 69 Och han, han såg på Sandra 

med. (s. 181) 
Poetisk 
stegring, fokus, betoning 

Ja hän puolestaan katsoi Sandraa.  

(s. 193) 

utelämnad 

Ex. 70 [...] och pratade och pratade. 

(s. 181) 
Kontinuitetssignalerande 
irriterande 

– – ja puhuivat puhumistaan.  

(s. 193) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 71 ”Snälla snälla Pinky”, tjatade 

Doris medan hon åmade sig som en 

stripteasedansös under tv-rutan. 

(s. 187) 

Intensifierande 
vädjande tilltal 

”Kiltti, kulta Pinky”, lepersi Doris 

keekoillessaan tv-ruudun alla kuin 

stripteasetanssijatar.  

(s. 200) 

ändrad 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 

Ex. 72 ”Somliga människor ska bara 

ha och ha. Mer och mer.”(s. 194) 
Kvantitetsbetecknande  
mängden, ironi, imiterande, parodi 

”Joidenkin pitää vain saada ja saada. 

Yhä enemmän ja enemmän.”(s. 208) 

bevarad  

Ex. 73 ”Somliga människor ska bara 

ha och ha. Mer och mer.” (s. 194) 
Kvantitetsbetecknande  
mängden, ironi, imiterande, parodi 

”Joidenkin pitää vain saada ja saada. 

Yhä enemmän ja enemmän.” (s. 208) 

bevarad  

Ex. 74 Horor som talade om sina 

drömmar, talade och talade och 

talade, men liksom ut i tomma 

luften, för ingen, […] 

(s. 195) 

Kontinuitetssignalerande 
uteslutande, tomhet  

Huorat puhuivat unelmistaan, puhuivat 

puhumistaan, mutta tyhjille seinille, 

koska kukaan, – – (s. 209) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 75 Klockan tickade alltså, det 

blev senare och senare,  

(s. 195) 

Kontinuitetssignalerande 
tidens gång (Persson 1974: 35–36) 

Kello siis tikitti, oli yhä myöhäisempi, 

(s. 209) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 76 Små, små skrik.  

(s. 199) 
Intensifierande 

diminutiv 

Pikku kirahduksia. (s. 213) utelämnad 

Ex. 77 Samtidigt som han knullade, 

knullade henne för brinnkära livet, 

för allt vad han var värd. (s. 199) 

Intensifierande 

hets 

Ja samalla hän nussi, nussi Pinkyä 

henkensä edestä, minkä ikinä kykeni. 

(s. 214) 

bevarad  

Ex. 78 […] och allt, allt, var faktiskt Poetisk  – – ja ihan kaikki oli oikeastaan taas utelämnad 
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ganska bra igen.  

(s. 201) 

omtagning, stegring, fokus melko hyvin. (s. 216) återgiven med ett adverbial 

Ex. 79 ”Och sedan, sedan, så måste 

man bara... följa dem... ” (s. 203) 
Poetisk 
beräknande, planerande, suspensiv, 

fokus  

”Ja sitten, sitten pitää vaan... seurata 

niitä...” (s. 218) 

bevarad  

Ex. 80 Just den dagen, den dagen då 

Doris gjorde fyndet var hon bara 

omtumlad och ifrån sig, Doris. 

(s. 225) 

Poetisk 
fokus 

Juuri tuona päivänä, jona Doris teki 

löytönsä, hän oli vain pökerryksissä ja 

suunniltaan. 

 (s. 241) 

utelämnad 

 

Ex. 81 Lyckohuset stod där och 

gapade så ödsligt och förstört i den 

tysta, tysta morgonen.  

(s. 227) 

Intensifierande 

diminutiv 

Onnentalo ammotti tuossa ylen autiona 

ja tuhoutuneena keskellä hiljaista 

aamua. (s. 244) 

utelämnad 

 

Ex. 82 ”Det är ju självklart. Doris, 

lilla älskansvärda barn. Doris, lilla 

lilla barn.” (s. 229) 

Intensifierande 
diminutiv, ömhet  

”Sehän on selvä. Doris, pikkuruinen 

rakas lapsi. Doris, pikkuruinen lapsi.” 

(s. 245) 

utelämnad 

 

Ex. 83 Sandra dukade fram det ena 

och det andra på bordet och de åt och 

åt. (s. 233) 

Kvantitetsbetecknande  
kontinuitet 

Sandra kattoi pöytään yhtä ja toista ja he 

söivät syömistään.  

(s. 250) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 84 Och hela huset sov, sov efter 

ännu en tung jaktfest av det slag som 

fortfarande ordnades i huset, ibland, 

någon gång. (s. 234) 

Poetisk 
stegrande, durativ, kontinuitet, intensitet 

Ja koko talo nukkui, yksien sellaisten 

rankkojen jahtijuhlien jälkeen joita yhä 

tuolloin tällöin järjestettiin talossa.  

(s. 251) 

utelämnad 

 

Ex. 85 Så hon kunde inte. Kunde 

inte säga någonting.  

(s. 234) 

Poetisk 
stegrande 

Joten hän ei voinut. Ei voinut sanoa 

mitään. (s. 252) 

bevarad  

Ex. 86 En dag för de livlösa, en dag 

för död. En dag för död. (s. 238) 
Betonande  
 

 

Elottomuuden päivä. Kuoleman päivä. 

(s. 255) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 87 Solveig skrek och skrek.  

(s. 239) 
Kontinuitetssignalerande  Solveig ulvoi. (s. 256) utelämnad 

 

Ex. 88 Som alltidalltidalltidalltid. 

(s. 241) 
Betonande  
 

Kuten aina-aina-aina. (s. 258) bevarad partiellt 

 

Ex. 89 ”lilla, lilla silkeshund.”  

(s. 243) 
Intensifierande  
dimunutiv 

”Pikkuinen silkkikoira.” (s. 260) utelämnad 
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Ex. 90 Tag du jorden bort, jag äga 

vill, vad ingen ingen har (s. 243) 
Poetisk 
betoning, intensifiering, diminutiv, 

uteslutande 

pois ota Herra, maallinen, en olevaista 

kaipaa. (s. 261) 

utelämnad 

 

Ex. 91 ”Jag får aldrigaldrigaldrig!” 

(s. 245) 
Betonande 
intensifiering, uteslutande, definitiv, 

attityd 

”Minä en saa ikinäikinäikinä!” (s. 263) bevarad  

Ex. 92  lev mindre. Och ännu 

mindre.  lev mindre och mindre 

och mindre tills bara en liten fläck 

återstod. (s. 247) 

Intensifierande  
diminutiv, kontinuitet, kognitiv 

Pieneni pienenemistään. Niin 

pikkuruiseksi että jäljelle jäi vain täplä. 

(s. 265) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 93 [...] och varade i några dagar 

under vilka allting hann bli så poröst, 

så poröst.  

(s. 250) 

Intensifierande  
diminutiv, kontinuitet 

– – ja kesti muutaman päivän joina 

kaikki ehti muuttua ylettömän 

huokoiseksi.  

(s. 267) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 94 Ännu såg han rakt fram. Rakt, 

rakt fram. (s. 251) 
Intensifierande  
kontinuitet 

Vielä hän katsoi suoraan eteenpäin. 

Aivan suoraan eteenpäin. (s. 269) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 95 Som skärvorna från det 

inslagna fönstret på golvet i 

bassängavdelningen bredvid teven 

som stod på men i vars ruta det 

snöade och snöade.  

(s. 253) 

Kontinuitetssignalerande  
stagnation  

Kuten rikotun ikkunan sirpaleet 

allastilan lattialla television vieressä, 

joka oli avattu mutta jonka ruudussa 

pyrytti lunta.  

(s. 271) 

utelämnad 

 

Ex. 96 Och Doris kunde fortfarande 

lekande lätt i minnet framkalla en 

viss sommardag då hon hittade 

kroppen – eller det som fanns kvar av 

den – invirad i den röda regnkappan 

av plast som var så hel så hel, 

alldeles intakt. (s. 255) 

Poetisk  
intensifiering 

Ja Doris pystyi edelleenkin kuin leikiten 

palauttamaan mieleensä tietyn 

kesäpäivän jolloin hän löysi ruumiin – 

tai sen jäänteet – käärittynä muoviseen 

punaiseen sadetakkiin, joka oli aivan 

ehjä, täysin koskematon. (s. 273) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 97 En skör stämning, som ett 

gummiband som spändes, spändes 

mellan dem. (s. 255) 

Poetisk 
intensifiering 

Hauras tunnelma, kuin kuminauha joka 

venyi venymistään heidän välillään.  

(s. 273) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 98 ”Ja, ja, jag vet. Du har sagt 

det. (s. 257) 
Betonande 
uttråkande 

”Juu juu, tiedetään. Sinä sanoit sen jo. 

(s. 275) 

bevarad  

Ex. 99 Doris i simbassängen. ”Var 

tyst, var tyst”, för Sandra hade ännu 
Betonande 
uppmanande 

Doris uima-altaassa. ”Ole hiljaa, ole 

hiljaa”, sillä nauru oli vielä viipynyt 

bevarad  
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haft skrattet i sig.  

(s. 259) 
 Sandrassa. (s. 277) 

Ex. 100 Den natten, natten efter att 

de hade varit tillsammans första 

gången såg de på teve nere i 

bassängen utan vatten, (s. 260) 

Poetisk  
stegring, fokus 

Sinä yönä, jolloin he olivat ensimmäistä 

kertaa olleet yhdessä, he katselivat 

telkkaria vedettömässä altaassa, (s. 278) 

utelämnad 

Ex. 101 Kusinmamman ringde på 

och ringde på. Klockan spelade och 

spelade och spelade. (s. 262) 

Kontinuitetssignalerande  
iterativ, uthållighet  

Serkkumamma soitti soittamistaan. Ja 

kello raikui.  

(s. 281) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 102 Kusinmamman ringde på och 

ringde på. Klockan spelade och 

spelade och spelade. (s. 262) 

Kontinuitetssignalerande 
uthållighet 

Serkkumamma soitti soittamistaan. Ja 

kello raikui.  

(s. 281) 

utelämnad 

 

Ex. 103 Sandra hade aldrig, aldrig 

varit så nära att berätta allt allt för 

Doris Flinkenberg. (s. 267) 

Intensifierande  
övertygande 

Sandra ei ollut koskaan koskaan näin 

vähällä kertoa kaikkea Doris 

Flinkenbergille. (s. 286) 

bevarad  

Ex. 104 Sandra hade aldrig, aldrig 

varit så nära att berätta allt allt för 

Doris Flinkenberg. (s. 267) 

Betonande 
fokus, mängden 

Sandra ei ollut koskaan koskaan näin 

vähällä kertoa kaikkea Doris 

Flinkenbergille. (s. 286) 

utelämnad 

 

Ex. 105 Och Doris svepte in Sandra i 

tyg, i mera tyg, tyg så att hon täcktes. 

(s. 273) 

Kvantitetsbetecknande  
mängden 

Ja Doris kietoi Sandran kankaisiin, niin 

että hän peittyi kokonaan. (s. 292) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 106 ”Flickor, flickor, vad är det 

riktigt som ni har för er med 

varandra? Flickor, flickor, inte far ni 

väl illa med varandra.” (s. 274) 

Intensifierande 
uppläxande, förebrående, ömhet 

 

”Tytöt, tytöt, mitä te oikein puuhaatte 

keskenänne? Tytöt, tytöt, ette kai te tee 

toisillenne pahaa.” (s. 293) 

bevarad  

Ex. 107 [...] dessa måsar som flög 

runt runt inne i torgkvadraten som 

förhäxade, skrek och fällde lort ur 

sig, skrek och skrek. (s. 285) 

Kontinuitetssignalerande 
signalerar planlöshet, ökad kvantitet, en 

viss lätthet vid snabba rörelser, ibland 

utdragenhet t.ex. en vemodig monotoni, 

iteration, utveckling, irresultativitet, ett 

riktningsadverbial (Lindström: 99–100, 

196–197) 

– – lokit kiersivät kiertämistään 

toriaukiota kuin noidutut, kirkuivat ja 

ruikkivat kakkaa, kiljuivat ja raakkuivat. 

(s. 305) 

bevarad partiellt 

återgiven en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 108 [...] dessa måsar som flög 

runt runt inne i torgkvadraten som 

förhäxade, skrek och fällde lort ur 

sig, skrek och skrek. (s. 285) 

Kontinuitetssignalerande 
irriterande 

– – lokit kiersivät kiertämistään 

toriaukiota kuin noidutut, kirkuivat ja 

ruikkivat kakkaa, kiljuivat ja 

raakkuivat. (s. 305) 

ändrad 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 
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Ex. 109 Sakta, sakta vände han 

geväret från ”kioskkamraten” mot 

fåglarna, höjde det och siktade och 

sköt. (s. 286) 

Intensifierande  
kognitiv, diminutiv 

Vitkaan hän siirsi tähtäimen 

”kioskikumppanistaan” kohti lintuja, 

kohotti kiväärin, ampui. (s. 306) 

utelämnad 

 

Ex. 110 Och sköt och sköt och sköt 

och sköt. (s. 286) 
Kvantitetsbetecknande 
kognitiv, iterativ 

Ampui kerran toisensa jälkeen. (s. 306) utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 111 Rutorna så klara klara.  

(s. 287) 
Intensifierande  
 

Ikkunaruudut säkenöivän kirkkaat.  

(s. 308) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 112 Det var hon och Solveig som 

hade tvättat, tvättat dessa fönster, 

gnuggat dem. (s. 287) 

Intensifierande  
 

Juuri hän ja Solveig olivat pesseet nämä 

ikkunat, hanganneet ne puhtaiksi.  

(s. 308) 

utelämnad 

 

Ex. 113 ”Men jag ska säga er flickor, 

att nåden är så stor så stor.” (s. 290) 
Betonande 
överdrivande, övertygande 

”Mutta sen minä sanon tytöt, että armo 

on suuren suuri.” (s. 311) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 114 Och Rita gick vidare. Hon 

gick och gick. (s. 298) 
Kontinuitetssignalerande  
 

Ja Rita jatkoi kulkuaan. Kulki 

kulkemistaan. (s. 320) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 115 Annars var inte Rita som 

Doris och Sandra eller sin bror  engt 

som drev omkring i skogen liksom 

annars bara, drev och drev och 

liksom ändå alltid hamnade vid  ule 

träsket till sist. (s. 299) 

Kontinuitetssignalerande Rita ei muuten ollut yhtään kuin Doris ja 

Sandra ja veljensä  engt, jotka 

vaeltelivat metsässä tyhjän päiten; 

kulkivat kulkemistaan ja päätyivät aina 

lopulta  ule-lammelle. (s. 320) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 116 Det underbara rummet, det 

var vad hon kallade det, i hemlighet. 

I hemlighet också för Jan 

 ackmansson. (s. 301) 

Poetisk  
stegring, fokus 

Se ihana huone, joksi hän sitä salaa 

nimitti. Salaa jopa Jan  ackmanssonilta. 

(s. 323) 

bevarad (inte omedelbar) 

Ex. 117 Mer och mer hade det blivit 

så att det å ena sidan fanns 

 ackmanssons i lägenheten i staden 

vid havet, […] (s. 301) 

Kvantitetsbetecknande  
oftare, tätare, intensifiering 

Oli käynyt yhä enemmän niin, että 

toisaalla olivat  ackmanssonit 

merenrantakaupungin asunnossaan, – – 

(s. 323) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 118 Och underligt, underligt: 

Doris kom. (s. 303) 
Intensifierande  
 

Ja ihme ja kumma: Doris tuli.  

(s. 325) 

ändrad 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 

Ex.119 Skitväder. Skit råttor. Skit. Betonande, Paskasää. Paskarotat. Paska. Paska. bevarad  
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Skit. Skit. Skit. (s. 306) en stark emotive betoning (Persson 

1974: 70) 

Paska. Paska. (s. 328) 

Ex. 120 Kort därpå, några dagar före 

Doris död, demolerade Råttorna 

Glashuset. Eller var det en överdrift 

att säga så. Demolerade och 

demolerade. (s. 306) 

Kontrastivt betonande 
tvekande, mjukande  

Kohtapuolin, pari päivää ennen Doriksen 

kuolemaa, Rotat tuhosivat Lasitalon. Tai 

ehkä oli liioittelua sanoa niin. Tuhosivat 

ja tuhosivat. (s. 328) 

bevarad  

Ex. 121 [...] det hade varit dags att 

packa ihop sig, sig och havsungarna, 

och fara i väg, bort, till staden vid 

havet och där, ett annat liv. Ett 

annat liv där. (s. 306) 

Poetisk 
stegring  

– – oli tullut aika pakata kamppeensa, 

itsensä ja rantalapset ja painua tiehensä, 

pois, merenrantakaupunkiin ja toiseen 

elämään siellä. Toiseen elämään siellä. 

(s. 328) 

bevarad (inte omedelbar) 

Ex. 122 En bild av en råtta som 

sprang i ett hjul, runt runt runt 

runt, och det var hon.  

(s. 307) 

Kontinuitetssignalerande 
signalerar planlöshet, ökad kvantitet, en 

viss lätthet vid snabba rörelser, ibland 

utdragenhet t.ex. en vemodig monotoni, 

iteration, utveckling, irresultativitet, ett 

riktningsadverbial (Lindström: 99–100; 

196–197) 

Kuvan rotasta joka kipitti 

juoksupyörässä, ympäri ympäri, ja se 

oli hän itse. (s. 329) 

bevarad partiellt  

 

Ex. 123 Så var det, i ljuset av allt 

detta. I ljuset av allt detta var det 

så. (s. 307) 

Poetisk  
figur 

Tämän kaiken valossa asia oli niin.  

(s. 329) 

utelämnad 

 

Ex. 124 Som hade gett upp andan 

efter att ha varit sjuk i så många, 

många år. (s. 308) 

Kvantitetsbetecknande 
ett samspel mellan kvantifiering och 

talarattityd, fylligare och övertygande 

intryck av myckenhet, i hög grad 

ikonisk,  

förefaller vara stilistiskt rätt omarkerad 

(Lindström 1999: 110–111) 

Joka oli heittänyt henkensä 

sairastettuaan monta monituista vuotta. 

(s. 330) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 125 Där mötte mig en flicka, så 

fager och så skön skön skön (s. 309) 
Poetisk 
figur, sång, rytm 

Näin rannalla tytön ihanan ja nuoren 

nuoren (s. 331) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 126 Och då hade Doris börjat 

skratta. Skrattat och skrattat så att 

tårarna sprutade ur hennes ögon.  

(s. 313) 

Intensifierande 
kontinuitet 

Ja silloin Doris alkoi taas nauraa. Hän 

nauroi niin että vesi silmistä tirisi.  

(s. 336) 

utelämnad 

 

Ex. 127 ”Ja. Ja. Ja.” (s. 315) Betonande ”Kyllä. Kyllä. Kyllä.” (s. 338) bevarad  
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spänning, ivrig bekräftande 

Ex. 128 Blott döden, blott döden, kan 

lossa dessa band band band (s. 317) 
Poetisk 
figur, sång, rytm 

Emme erkane ennen kuin kuolemassa.  

(s. 340) 

utelämnad 

 

Ex. 129 Hon sprang till toaletten, och 

spydde, spydde. (s. 318) 
Kontinuitetssignalerande 
mängden 

Hän säntäsi vessaan ja oksensi 

oksentamistaan. (s. 340) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 130 Blott döden, blott döden, 

kan lossa dessa band, band, band.  

(s. 318) 

Poetisk 
sång, rytm 

Emme erkane ennen kuin kuolemassa, 

kuolemassa.  

(s. 341) 

bevarad  

Ex. 131 När ingen hjälp hade kommit 

och båten sakta, sakta började 

vattenfyllas hade de flyttat upp på 

däck och tänt en brasa. (s. 322) 

Intensifierande 
diminutiv 

Kun apua ei kuulunut ja vene alkoi 

vitkalleen täyttyä vedestä he olivat 

nousseet kannelle ja sytyttäneet nuotion. 

(s. 345) 

utelämnad 

 

Ex. 132 Hon såg hastigt och mjugg 

på Sandra som registrerade och 

registrerade, men ändå, det var inte 

som om hon riktigt hörde på. (s. 323) 

Intensifierande 
noggrannhet 

Hän vilkaisi syrjäkarein Sandraa joka 

painoi sanat tarkasti mieleensä, vaikka 

vaikuttikin siltä ettei hän oikeastaan 

kuunnellut. (s. 346) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 133 Kära, kära. Allt går överstyr. 

(s. 324) 
Intensifierande 
ömhet 

Rakas, rakas. Kaikki on mennyt 

hallinnasta. (s. 347) 

bevarad  

Ex. 134 Och hon hade tänkt att 

kanske, kanske skulle hon kunna 

säga det till Inget Herrman nu, […] 

(s. 328) 

Poetisk,  

retorisk, prövande, tvivlande  

Ja Doris ajatteli että ehkä hän nyt voisi 

kertoa Inget Herrmanille, – – 

(s. 351) 

utelämnad 

 

Ex. 135 ”Kära kära, vad är det som 

händer?” (s. 328) 
Intensifierande 
ömhet 

Rakas, rakas, mitä oikein tapahtuu? 

(s. 351) 

bevarad  

Ex. 136 Saktat farten, lagom, lagom, 

sedan tryckt ner gaspedalen igen.  

(s. 334) 

Intensifierande 
lugnande 

Hidasti vauhtia jonkin verran, painoi 

sitten taas kaasua. (s. 358) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 137 [...] att slänga bilnyckeln 

ifrån sig långt, långt på åkern.  

(s. 334) 

Intensifierande – – paiskata auton avaimet kauas, kauas 

pellolle. (s. 358) 

bevarad  

Ex. 138 Och Rita grät och grät, […] 

(s. 337) 
Kontinuitetssignalerande Ja Rita itki itkemistään, – – (s. 361) bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 139 [...] här kom de gående, de Intensifierande – – kulkemassa valkoisissaan sinä utelämnad 
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vita, vita i den konstiga natten då alla 

var i rörelse,  

(s. 339) 

intensifiering av färg (Persson 37) merkillisenä yönä jolloin kaikki olivat 

liikkeellä, (s. 363) 

 

Ex. 140 Av hennes klibbiga spagetti 

åt man kväll efter kväll. Efter kväll. 

(s. 343) 

Kontinuitetssignalerande 
trötthet 

Hänen puuroista spagettiaan syötiin ilta 

illan jälkeen. Ja vielä. (s. 369) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 141 Och sprang, sprang undan 

poliser, myndigheter, rödnackar, 

andra. (s. 347) 

Kontinuitetssignalerande Ja juoksivat karkuun poliiseja, 

viranomaisia, punaniskoja, kaikkia.  

(s. 373) 

utelämnad 

 

Ex. 142 [...] som de en massa gånger 

i simbassängen hade lovat varandra 

att aldrig aldrig växa upp. (s. 351) 

Intensifierande  
 

– – olivat luvanneet olla koskaan 

kasvamatta aikuisiksi, luvanneet monta 

monituista kertaa... (s. 377) 

utelämnad 

 

Ex. 143 Nu händer det. Nu händer 

det.  ultade det i Sandra. (s. 355) 
Betonande 

övertygande, spänning 

Nyt se tapahtuu, nyt se tapahtuu, 

Sandrassa tykytti.  

(s. 381) 

bevarad  

Ex. 144 [...] som kom fram och 

beklagade. Sorgen. ”Sorgen”, sa de 

vuxna. (s. 358) 

Poetisk 
retorisk 

– – jotka tulivat valittamaan. Surua. 

”Surua”, sanoivat aikuiset. (s. 384) 

bevarad  

Ex. 145 ”Det var inte jag. Inte inte 

jag. ” (s. 360) 
Betonande 
betygande, nekande 

”En se minä ollut. En ollut minä.”  

(s. 387) 

utelämnad 

 

Ex. 146 Skolböcker, häften, papper. 

Papper, papper, papper. (s. 365) 

Kvantitetsbetecknande, 

mängden, kognitiv 

Koulukirjoja, vihkoja, papereita. 

Papereita, papereita, papereita.  

(s. 391) 

bevarad  

Ex. 147 Saker som aldrig svällde 

över sina ramar, som aldrig någonsin 

blev större än, större än livet, hela 

allt. (s. 367) 

Poetisk 
retorisk, överdrivande, beundrande 

Ne eivät koskaan pursuneet yli 

äyräidensä, eivät koskaan muuttuneet 

elämää suuremmiksi. (s. 394) 

utelämnad 

Ex. 148 ”Det gungar, gungar.”  

(s. 368) 
Intensifierande 
sinnlig  

”Ai että keinuttaa.” (s. 395) utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 149 Gungade, gungade. (s. 368) Intensifierande 
sinnlig 

Keinahteli, keinahteli. (s. 395) bevarad  

Ex. 150 Sammanbrottet var 

antågande i alla fall, tyvärr tyvärr, 

det kunde inte hejdas, (s. 368) 

Intensifierande 
beklagande, ursäktande 

Romahdus oli lähestymässä, paha juttu, 

sitä ei voinut estää, (s. 395) 

utelämnad 

 

Ex. 151 […] längtan till ett namn Kontinuitetssignalerande – – kaipaus kiteytyi nimeksi joka valui utelämnad 
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som bara rann ur henne gång på 

gång på gång. (s. 372) 

iterativ hänestä kerran toisensa jälkeen.  

(s. 399) 

återgiven med en parafras 

Ex. 152 Sov, sov, sov. I tusen år.  

(s. 373) 
Kontinuitetssignalerande 
durativ 

Nukkui, nukkui, nukkui. Tuhannen 

vuotta. (s. 400) 

bevarad  

Ex. 153 [...] som en som väntar och 

väntar och snart har väntat för länge 

brukar göra. (s. 374) 

Kontinuitetssignalerande 
durativ 

– – kuten sellainen joka odottaa 

odottamistaan ja on kohta odottanut 

liian kauan. (s. 401) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 154 Och sedan: ut i den ljusa, 

ljusa dagen. (s. 376) 
Intensifierande 
beundrande 

Ja sitten: ulos kirkkaaseen, 

kirkkaaseen päivään. (s. 404) 

bevarad  

Ex. 155 En gång för länge länge 

sedan. (s. 381) 
Intensifierande 
sagolik 

 

Kerran hyvin kauan sitten. 

(s. 409) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 156 [...] såg och såg utan att göra 

något. (s. 386) 
Kontinuitetssignalerande 
durativ 

– – vain katseli tekemättä mitään.  

(s. 415) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 157 Han förstod att hon spelade 

en roll och herregud herregud så 

han ångrade att ha hade förfört henne. 

(s. 392) 

Intensifierande 
förbannelse 

 

Opettaja tajusi että Sandra esiintyi, ja voi 

luoja miten hän katui sitä että oli 

vietellyt tytön. (s. 422) 

utelämnad 

 

Ex. 158 Och därifrån hade de kunnat 

gå över till hennes föräldrars 

skilsmässa [...] och vidare och 

vidare. (s. 393) 

Kontinuitetssignalerande 
mängden 

Siitä olisi voitu siirtyä tytön vanhempien 

avioeroon – – ja sen semmoiseen.  

(s. 423) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 159 […] och gick sin väg. Fort, 

fort, bort därifrån. 

(s. 396) 

Intensifierande 
okände intensitet, klimax 

– – ja lähti. Äkkiä, äkkiä pois täältä.  

(s. 426) 

bevarad  

Ex. 160 Förlåt. Förlåt. Förlåt. 

Förlåt. (s. 396) 
Betonande 

vädjande 

Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi. 

(s. 426) 

bevarad  

Ex. 161 Det var exakt det brevet, 

förlåt-förlåt-förlåt-förlåtbrevet från 

sin andre älskare. (s. 396) 

Betonande 

ångerfull 

Juuri tuota toisen rakastajansa anteeksi-

anteeksi-anteeksi-anteeksi-kirjettä hän 

repi.  

(s. 426) 

bevarad  

Ex. 162 Och medan han hade 

långletts hade han tänkt. Och tänkt. 

Medan han hade tänkt hade något 

börjat växa fram i huvudet på honom. 

Kontinuitetssignalerande 
durativ 

Ja pitkästyessään miettinyt. Ja 

miettimisen aikana jokin oli alkanut 

kehkeytyä hänen päässään. (s. 427) 

utelämnad 

 



99 
 

99 
 

(s. 397) 

Ex. 163 I vattnet som sakta, sakta 

också sipprade ut i springor, (s. 404) 
Intensifierande 
diminutiv 

Vedessä joka tihkui vitkalleen altaan 

halkeamista alla olevaan maan 

kamaraan. (s. 434) 

utelämnad 

 

Ex. 164 Förlåt. Förlåt. Förlåt. 

Förlåt. (s. 404) 
Betonande 

vädjande  

Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi. 

(s. 435) 

bevarad  

Ex. 165 [...] och sedan hade de 

öppnat en massa skumvinsflaskor och 

skålat, skålat. (s. 405) 

Kontinuitetssignalerande 
iterativ, mängder  

– – ja sitten he avasivat lukemattomia 

kuohuviinipulloja ja kohottivat maljan 

toisensa jälkeen. (s. 435) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 166 Inte bara i studielivet, utan 

annars. I livet. ”I livet, som helhet 

betraktat.” (s. 405) 

Poetisk 
omtagning  

Ei vain opinnoissa, vaan muutenkin. 

Elämässä. ”Elämässä noin 

kokonaisuutena” , (s. 435) 

bevarad  

Ex. 167 [...] in i sina ändlösa 

monologer. Vidare i ord i ord i ord. 

(s. 406) 

Kontinuitetssignalerande 
mängden, uteslutande, uttråkande  

– – loputtomiin monologeihinsa. Suolsi 

sanoja sanoja sanoja.  

(s. 437) 

bevarad  

Ex. 168 En utsökt en med många 

rum. Rum rum rum och högt i tak, 

fönster som vette överallt. (s. 411) 

Kvantitetsbetecknande 
figurativ, kognitiv 

Se oli upea, siinä oli monta huonetta. 

Huoneita huoneita huoneita ja katto 

korkealla, ikkunoita joka suuntaan.  

(s. 442) 

bevarad  

Ex. 169 Lilla Sandra. Stackars 

Sandra. Stackars stackars Sandra. 

Så torr i mun, dessutom. (s. 413) 

Intensifierande 
diminutiv, ömhet 

Pikku Sandra. Sandra parka. Pikku 

Sandra raukka. Suukin niin kuivana.  

(s. 444) 

ändrad 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 

Ex. 170 Man visste vad man kunde 

vänta sig av henne (s. ingenting, 

ingenting, ingenting). (s. 415) 

Betonande 
besvikelse 

Tiesi millainen hän oli. Mitä odottaa 

häneltä (s. ei mitään, ei mitään).  

(s. 447) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 171 Allt från prydliga skrivna 

arkivkort, stora och små, små lappar 

med olika mer eller mindre läsliga 

handstilar... (s. 420) 

Intensifierande 
diminutiv 

Alkaen siististi kirjoitetuista 

arkistokorteista, pikkulappusista joissa 

oli enemmän tai vähemmän 

lukukelpoista käsialaa... (s. 452) 

utelämnad 

 

Ex. 172 [...] rött vin som de bälgade i 

sig medan de pratade. Och pratade. 

(s. 420) 

Kontinuitetssignalerande 
evighet 

– – punaista viiniä jota he latkivat. Ja 

puhuivat. (s. 452) 

utelämnad 

 

Ex. 173 [...] alla klara solstrålar som 

sipprade in genom fönstret samlades i 

glaset och reflekterades i glitter, 

Poetisk 
sinnlig, intensifiering 

– – kaikki ikkunasta tihkuvat kirkkaat 

auringonsäteet kerääntyivät lasiin ja 

säihkyivät. (s. 453) 

utelämnad 
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glitter. (s. 420) 

Ex. 174 ”Och i vissa tillstånd dricker 

jag. DRICKER jag.” (s. 422) 
Betonande 

betoning, trotsig 

”Tietyssä tilassa minä juon. Minä 

JUON.” (s. 422) 

bevarad  

Ex. 175 Från gatorna där hon gick 

omkring, gick och gick i sina tunga 

vandrarkängor, […]  

(s. 426) 

Kontinuitetssignalerande 
planlöshet 

Kierteli kiertelemistään pitkin katuja 

raskaat vaelluskengät jalassaan – –  

(s. 459) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 176 Den lockande, lockande 

Lorelei, som hon i dikten. (s. 429) 
Intensifierande 
beundrande 

Houkutteleva Lorelei, kuin se runon 

Lorelei. (s. 463) 

utelämnad 

 

Ex. 177 Fröken Andrews förstod 

kanske, kanske mer än beräknat till 

och med. (s. 437) 

Poetisk 
tvekande, osäkerhet, retorisk 

Neiti Andrews saattoi ehkä ymmärtää, 

jopa paremmin kuin oli tarkoitus. 

(s. 472) 

ändrad 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 

Ex. 178 Hon blev så arg, så arg som 

vi aldrig hade sett henne förut, [...] 

 (s. 437) 

Intensifierande 
betoning 

Hän tuli niin vihaiseksi ettei moista 

ollut ennen nähty, – – (s. 472) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 179 Och svisch, som ett sug in i 

vattnet i träskets mitt, sögs vi ner, 

liksom hur ska man säga det, men 

’bildligt’ talat, ner, ner i ingenting. 

(s. 438) 

Kontinuitetssignalerande 
hopplöshet 

Ja huis me imeydyimme kuin lammen 

keskustan vesipyörteeseen, alaspäin, 

kuvaannollisesti sanoen syvälle ei 

minnekään. (s. 473) 

utelämnad 

Ex. 180 Och vi, vi var ju två. (s. 438) Poetisk 
fokus, betoning 

Ja mehän oltiin me kaksi. (s. 473) bevarad partiellt 

Ex. 181 Och punkt punkt punkt.  

(s. 442) 
Poetisk 
figurativ, metalingvistik, ett fast uttryck 

Kolme pistettä. (s. 477) utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 182 ’Ut i vattnet, alla, kom kom 

kom.’ (s. 443) 
Intensifierande 
uppmanande, lockande, brådskande  

”Veteen vain kaikki. Tulkaa tulkaa.”  

(s. 479) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 183 När man ville något. Något 

annat. (s. 452) 
Poetisk 
stegring, fokus, betoning 

Kun yritti jotain. Jotain muuta. (s. 488) bevarad  

Ex. 184 [...] väggar kantades av 

bokhyllor som var belamrade med 

mappar och anteckningsböcker och 

böcker och papper papper papper 

papper. (s. 453) 

Kvantitetsbetecknande 
kognitiv, figurativ 

– – seiniä peittävät kirjahyllyt olivat 

pullollaan mappeja ja muistikirjoja ja 

kirjoja ja papereita papereita 

papereita. (s. 490) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 185 Hon hade väntat och väntat. 

(s. 456) 
Kontinuitetssignalerande 
uthållighet 

Odotti odottamistaan. (s. 493) bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 
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 konstruktion 

Ex. 186 ”jag vet inte”, snyftade 

Kenny nu, snyftade och snyftade, 

[...] (s. 459) 

Kontinuitetssignalerande 
ömklig 

 

”Minä en tiedä”, nyyhkytti Kenny nyt, 

nyyhki nyyhkimistään, – – (s. 496) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 187 Älskade och älskade. Hur 

som helst. Det var kraftlöst.  etydde 

ingenting.  

(s. 461) 

Kontrastivt betonande 

ironi 

Rakasti ja rakasti. Miten hyvänsä. Se 

oli voimatonta. Vailla sisältöä. (s. 498) 

bevarad  

Ex. 188 [...] de hade stått vid fönstret 

och kramats. Vid det lilla, lilla 

fönstret och man såg en dimmig dag 

utanför, (s. 461) 

Intensifierande 

diminutiv, ömhet, kognitiv  

– – he seisoivat ikkunan ääressä ja 

halasivat. Pikkuruisen ikkunan joka 

sentään oli järvelle päin, ulkopuolella 

näkyi usvainen päivä, (s. 498) 

utelämnad 

Ex. 189 Så vi har lekt. Men nu, nu 

vet jag inte om jag vill leka mera. (s. 

466) 

Poetisk 
fokus, betoning, stegring 

Joten me leikittiin. Mutta nyt en tiedä 

haluanko leikkiä enää.  

(s. 504) 

utelämnad 

Ex. 190 ” [...] Så nu, nu vet jag snart 

ingenting längre.”  

(s. 466) 

Poetisk 
fokus, betoning, stegring 

Ja kohta minä lakkaan tietämästä 

mistään mitään.” (s. 504) 

utelämnad 

Ex. 191 Och stilla, sakta sakta, vänt 

sig om. (s. 469) 
Intensifierande 
kognitiv, ömhet  

Hän kääntyi vitkalleen selin.  

(s. 507) 

utelämnad 

Ex. 192 Sandra hade stått bevarad 

vänd mot havet. Stått och stirrat och 

stirrat så att tårar hade samlats i 

ögonen.  

(s. 469) 

Kontinuitetssignalerande 
durativ 

Sandra seisoi kääntyneenä merta kohti. 

Seisoi ja tuijotti niin että silmiin 

siksikin kertyi kyyneleitä. (s. 507) 

utelämnad 

Ex. 193 In mot ”fastern” som dragit 

sig tillbaka till sitt bord där hon satt 

och pusslade och pusslade. (s. 470) 

Kontinuitetssignalerande 
durativ 

Kohti ”tätiä” joka oli vetäytynyt 

pöytänsä ääreen kokoamaan palapeliä. 

(s. 508) 

utelämnad 

Ex. 194 [...] då förändrades allt. 

Sakta. Sakta. (s. 476) 
Intensifierande 
diminutiv 

– – asiat muuttuivat. Vitkaan, 

vitkallisesti. (s. 515) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 195 ”Kom och ta henne bort bort 

bort bort” [...] (s. 477) 
Betonande 

uteslutande, definitiv  

”Tule ja vie hänet pois pois pois”, – –  

(s. 516) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 196 Av och an av och an.  Kontinuitetssignalerande Ees ja taas, ees ja taas. (s. 518) bevarad  
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(s. 479) iterativ 

Ex. 197 [...] något slags fuktig råtta 

med ruggig päls som skenade och 

skenade från den ena kortändan till 

den andra. (s. 479) 

Kontinuitetssignalerande – – kummallinen elukka joka oli aivan 

eri lajia; vilistävä märkä rotta. (s. 518) 

utelämnad 

Ex. 198 Men det var så dags. Så dags 

så dags så dags så dags, (s. 480) 
Betonande  
tautologi, uttråkande, deprimerande  

Mutta nyt oli liian myöhäistä. Liian 

myöhäistä, liian myöhäistä, (s. 519) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 199 Skjölde, skjölde – 

(s. 480) 
Poetisk 
kontinuitet 

Huuhtoen huuhtoen. (s. 519) bevarad  

Ex. 200 De båda, båda på sitt eget 

sätt, förlorade sönerna.  

(s. 481) 

Poetisk  
stegring 

Kaksi, kumpikin omalla tavallaan, 

kadotettua poikaa.  

(s. 520) 

ändrad 

återgiven med ett ord med nära 

betydelse 

Ex. 201 Men fäderna tog den till sig 

nu; och bjöd. Och bjöd. (s. 481) 
Kontinuitetssignalerande  Mutta isät ottivat heidät nyt hoteisiinsa; 

ja tarjosivat tarjoamistaan. (s. 520) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 202 Festen var över nu; en tidig, 

tidig söndagsmorgon.  

(s. 481) 

Intensifierande Juhla oli nyt loppunut; oli anivarhainen 

sunnuntaiaamu.  

(s. 520) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 203 Plötsligt har hon glömt 

orden. Orden i DEN sången, det är 

nästan oerhört! (s. 483) 

Poetisk 
fokus 

Hän on äkkiä unohtanut sanat. SEN 

laulun sanat, tämähän on melkein 

mahdotonta! (s. 523) 

bevarad (inte omedelbar) 
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BILAGA 2: TABELL ÖVER FUNKTIONER OCH ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIER  
Monika Fagerholm [2009] 2010b: Glitterscenen. och flickan hon går i dansen med röda gullband. Stockholm: Bonnier pocket. Finsk översättning av Liisa Ryömä 2009: 

Säihkenäyttämö. On neidolla punapaula kun tanssihin käy. Helsinki: Teos.  

 

I förlagan 

Monika Fagerholm [2009] 2010b: 

Glitterscenen. och flickan hon går i 

dansen med röda gullband 

Upprepningens funktion I översättningen 

Liisa Ryömä 2009: Säihkenäyttämö. 

On neidolla punapaula kun tanssihin 

käy 

Den upprepade formen är... 

Ex. 1 HUR SOM HELST ÄR DET 

JÄVLIGT NEDSLÅENDE ATT 

VARA SEXTON ÅR OCH SITTA 

PÅ EN BÄNK I PARKEN OCH 

VETA ATT INGENTING 

INGENTING INGENTING 

INGENTING KOMMER ATT 

FÖRÄNDRAS. (s. 7) 

Betonande  
en emotiv intensifiering, negationen 

bekräftas (Lindström 1999: 108), 

uteslutande, dramatiserande (Persson 

1974: 64–65, 78) 

OLI MITEN OLI, ON PIRUN 

MASENTAVAA OLLA 

KUUSITOISTAVUOTIAS JA 

ISTUA PUISTON PENKILLÄ JA 

TIETÄÄ ETTÄ MIKÄÄN 

MIKÄÄN MIKÄÄN MIKÄÄN EI 

TULE MUUTTUMAAN. (s. 8) 

bevarad  

Ex. 2 Flera gånger på varandra, 

snabbare och snabbare, tills namnet 

utplånas och fönstret är klart 

genomskinligt igen.  

(s. 11) 

Intensifierande 
klimax 

Moneen kertaan, kirjaimet toistensa 

päälle, yhä nopeammin, kunnes nimi 

on poissa ja ikkuna taas kirkas ja 

läpinäkyvä. (s. 11) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 3 Minns hur hon brukade stå i 

dörrgläntan och glo på Irene som 

spelade, glo och glo tills Irene 

upptäckte henne och la ifrån sig 

flöjten och såg upp: [...] (s. 13−14) 

Kontinuitetssignalerande  
ihärdighet 

Hän muistaa miten seisoi oviaukossa 

ja tuijotti soittavaa Ireneä, tuijotti 

tuijottamistaan kunnes Irene 

huomasi hänet, pani huilun pois ja 

kohotti katseensa: − − (s. 14) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 4 Det är Råttis Järvinen, 

musiklärare, som sagt det till Johanna 

i skolan. I skolan där gör de Projekt 

jord, (s. 14−15) 

Poetisk 

omtagning 

Tämän sanoi Johannalle koulussa 

musiikinopettaja Råttis J. Järvinen. 

Koulussa, siellä oli tekeillä projekti 

maa. (s. 15) 

bevarad  

 

Ex. 5 Så när det är som bäst i 

rummet, rummet av vida vyer, stor 

vision. (s. 15) 

Poetisk 

omtagning 

Ja kun huone on parhaimmillaan, 

Johannan tarina, Projekti Maa: 

laajojen näkymien, suuren vision 

huone. (s. 16) 

bevarad   
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Ex. 6 I Vinterträdgårdens svala 

abstrakta sken. Vinterträdgården som 

lyser, lyser. (s. 15) 

Intensifierande Talvipuutarhan viileässä abstraktissa 

sävyssä, joka hohtaa hohtaa. (s. 16) 

bevarad  

Ex. 7 Höga trappor, vita hus i teven: 

tanter, farbröder som springer upp 

och ner i trappor, möts i korridorer, 

talar, talar och har relationer med 

varandra. (s. 16) 

Kontinuitetssignalerande Marmoriportaat, valkeat talot: tätejä 

ja setiä jotka juoksentelevat portaissa, 

kohtaavat käytävillä, puhuvat 

puhumistaan, harrastavat suhteita 

keskenään. (s. 17) 

bevarad partiellt, 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 8 Men det var här, precis just här 

i simbassängen, som hon växte upp, 

Träskdrottningen. 

Träskdrottningen som hon alltså 

blev senare, när hon kom ut i världen, 

till skräpmusiken. (s. 28) 

Poetisk 

omtagning 

Mutta juuri täällä, tässä uima-altaassa, 

Suokuningatar on varttunut. 

Suokuningatar hänestä tuli siis 

myöhemmin, kun hän pääsi 

maailmalle, roskamusiikin luo, − −  

(s. 30) 

bevarad   

 

 

Ex. 9 Sov och sov, i sorg, otröstlig, 

invirad i tyger. (s. 28) 
Kontinuitetssignalerande Nukkui nukkumistaan, suruunsa, 

lohduttomuuteensa, kankaisiin 

kietoutuneena.  

(s. 31) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 10 Medan hon pratar, pratar, 

djiissuss – man kommer inte loss.  

(s. 29) 

Kontinuitetssignalerande 

att bli uttråkad 

Kun hän puhuu puhumistaan, 

dziisös – irti ei pääse. (s. 32) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 11 När man om och om igen gör 

samma sak, spelar samma historia på 

samma sätt, början mitt och slut – 

samma scener, samma samma, om 

och om igen... (s. 30) 

Kontinuitetssignalerande 

trötthet 

Kun tekee samaa asiaa kerran 

toisensa jälkeen, yhä uudestaan, 

esittää samaa tarinaa samalla tavalla, 

alku, keskiosa ja loppu, samalla 

tavalla – esittää samoja kohtauksia, 

aina vain samoja, yhä uudestaan – 

(s. 33) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 12 Är på klippan och dör av 

kärlek, faller faller, varje gång på 

samma sätt... att, ja, det blir lite 

monotont. (s. 30) 

Kontinuitetssignalerande 

 

Seisoo kalliolla ja kuolee 

rakkaudesta, putoaa putoamistaan, 

yhä uudestaan, joka kerta samalla 

tavalla – kyllä siitä vähän 

yksitoikkoista tulee. (s. 33) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 13 ”Nej, jag, jag är Rita.” (s. 38) Betonande ”Ei, Rita olen minä.” (s. 43) utelämnad 
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Ex. 14 Och det är strömt särskilt 

under klippan, och mycket, mycket 

djup. (s. 40) 

Intensifierande Sillä kielekkeen alla on voimakas 

virtaus ja hyvin hyvin syvää. (s. 45) 

bevarad  

 

Ex. 15 Björn som skruvar på sin 

moped – skruvar och skruvar för 

inte vet han vad ska säga men han vill 

ju för allt i världen att hon inte ska gå 

därifrån. (s. 41) 

Kontinuitetssignalerande Björn räplää mopediaan – räplää 

räpläämistään kun ei keksi mitään 

sanomista mutta ei missään nimessä 

halua että tyttö lähtee pois. (s. 46) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 16 ”Men hon var inte där 

Johanna”, säger Tobias, och lägger 

till, efter en liten paus. ”Nej, nej 

Johanna. (s. 53) 

Betonande ”Ei hän ollut siellä, Tobias sanoo ja 

lisää hetken päästä: ”Ei, ei Johanna. 

(s. 60) 

bevarad  

 

Ex. 17 Om allt ”som krävdes”, ”alla 

uppoffringar”, ”träna, träna, 

träna...” (s. 56) 

Kontinuitetssignalerande 

uppgivelse, uthållighet  

Kaikesta ”mitä vaadittiin”, 

”uhrauksista”, ”treenistä treenistä 

treenistä”… (s. 63) 

bevarad  

 

Ex. 18 ”Idag har jag fått, och 

imorgon ska jag få och få...” (s. 59) 
Kontinuitetssignalerande ”Tänään oon saanut ja huomennna 

taas saan ja saan...” (s. 66) 

bevarad  

 

Ex. 19 Solveig ryggar, stannar upp. 

Rita som fortsätter, uppåt, uppåt.  

(s. 61) 

Kontinuitetssignalerande 
utvecklingens kontinuitet i en given 

riktning (Lindström 1999: 197–198) 

Solveig perääntyy, pysähtyy. Rita 

jatkaa yhä ylöspäin.  

(s. 68) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 20 Något konstigt, lustigt ord ur 

för Doris att hitta och ta därifrån; och 

Doris bläddrar, bläddrar tills det 

går upp för henne, vilket hon säger 

också, [...] (s. 64) 

Kontinuitetssignalerande Doris voi löytää siitä kummia 

hauskoja sanoja; ja Doris selaa 

selaamistaan kunnes hän oivaltaa ja 

sanookin ihastuneena ääneen: − −  

(s. 72) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 21 [...] varefter hon sträcker ut sig 

på mage på Solveigs säng, ”få och 

få”, men sömnig nu, [...] (s. 64) 

Kontinuitetssignalerande 

fastna i sin egen bild eller vision 

(Persson 1974: 86) 

− − minkä jälkeen hän asettuu 

vatsalleen Ritan/Solveigin sänkyyn, 

”saan ja saan”, nyt unisena, − −  

(s. 72) 

bevarad  

 

Ex. 22 ”Förlåt, förlåt...” underläppen 

darrande, som en förberedelse för 

gråten. (s. 65) 

Betonande ”Anteeks, anteeks...” Alahuuli 

vavahtelee kuin itkun enteenä. (s. 72) 

bevarad  

 

Ex. 23 Och Maj-Gun säger det till 

sist, förlåtförlåt. (s. 67) 
Betonande Ja lopulta Maj-Gun pyytääkin, 

anteeks- 

anteeks. (s. 75) 

bevarad  
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Ex. 24 Men Rita, hon glider undan 

mer och mer... och något vilt och 

oregerligt i henne. Mer och mer, med 

tiden, som om Rita på något sätt var 

två. (s. 70) 

Intensifierande 

stereotypisk 

Mutta Rita liukuu yhä etäämmäs... 

Hänessä on jotain hurjaa ja 

hallitsematonta. Mikä yltyy vuosien 

myötä, ikään kuin Rita olisi jollakin 

tavalla kaksi henkilöä. (s. 79) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

 

Ex. 25 Men Rita, hon glider undan 

mer och mer... och något vilt och 

oregerligt i henne. Mer och mer, med 

tiden, som om Rita på något sätt var 

två.  

(s. 70) 

Intensifierande 

stereotypisk 

Mutta Rita liukuu yhä etäämmäs... 

Hänessä on jotain hurjaa ja 

hallitsematonta. Mikä yltyy vuosien 

myötä, ikään kuin Rita olisi jollakin 

tavalla kaksi henkilöä. (s. 79) 

utelämnad 

 

Ex. 26 Och hon väntar, väntar – tills 

hon inte orkar vänta längre. (s. 72) 
Kontinuitetssignalerande Ja Rita odottaa odottamistaan – 

kunnes ei enää jaksa odottaa. (s. 81) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 27 För: den som blir 

efterlämnad blir efterlämnad.  

(s. 74) 

Poetisk 
figurativ, lekful 

Se joka on jäänyt on jäänyt. (s. 83) bevarad  

 

Ex. 28 Driver bort, men till skillnad 

från Rita blir det inget av honom, går 

ner sig mer och mer. (s. 74) 

Intensifierande Lähtee pois mutta päinvastoin kuin 

Rita – hänestä ei tule mitään, vajoaa 

yhä alemmas. (s. 83) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

 

Ex. 29 Maj-Gun och Tom, alltid i 

luven på varandra, det är nästan 

komiskt. Som mamma Inga-Britta 

säger, hund och katt, hund och katt. 

(s. 86) 

Poetisk 

figurativ, lekful 

Maj-Gun ja Tom aina toistensa 

tukassa, se on melkein koomista. 

Kuten äiti Inga-Britta sanoo, kissa ja 

koira, kissa ja koira. (s. 96) 

bevarad  

Ex. 30 Brodern på andra sidan dörren, 

inget prat, och Mahlers nia som spelar 

om och om igen. (s. 86) 

Kontinuitetssignalerande 
stereotypisk 

Oven takaa ei kuulu puhetta, vain 

Mahlerin yhdeksäs soi yhä 

uudestaan. (s. 96) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 31 När de kommer in i 

biografsalongen den där bestämda 

kvällen är den alltså tom: en lång, 

lång tid medan minuterna går innan 

filmen börjar är ingen annan där.  

(s. 100) 

Kontinuitetssignalerande Kun he tulevat elokuvasaliin tuona 

tiettynä iltana, se on siis tyhjä: siellä 

ei ole pitkiin pitkiin aikoihin ennen 

elokuvan alkua ketään muuta. (s. 111) 

bevarad  

Ex. 32 [...] hänga på fönsterbrädet, 

försöka komma åt skiten från insidan, 
Intensifierande −  − roikkua kiinni ikkunalaudassa, 

yrittää päästä paskaan kiinni 

bevarad   
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rigga en a-stege i strandvattnet, kila in 

den bland strandstenarna och klättra 

upp och gnugga, gnugga... sitter fast 

som sagt, [...] (s. 107)  

sisäpuolelta, raahat maalarintikkaat 

ranatveteen, tunkea niiden jalat kivien 

väliin ja kivuta hankaamaan, 

hankaamaan – tahma juuttuu lujasti, 

− − (s. 119) 

Ex. 33 Milt sagt svårt att koncentrera 

sig. Kläppar, kläppar i den familjen. 

(s. 109) 

Kontinuitetssignalerande Lievästi sanoen vaikea keskittyä. 

Siinä perheessä sitten kälätettiin.  

(s. 121) 

utelämnad 

 

Ex. 34 ”JAG har alltid varit 

romantiskt lagd, Suzette. Känn känn 

känn”, lägger handen på sitt stora 

mellangärde. ”Hur det bultar. 

Därinne. Hjärtat.  lodet. Kärleken.” 

(s. 110) 

Intensifierande ”MINÄ olen aina ollut romanttista 

lajia. Tunne tunne tunne”, painaa 

kädellä isoa palleaansa. ”Miten se 

sykkii. Täällä sisällä. Sydän, Veri. 

Rakkaus. ” (s. 122) 

bevarad  

Ex. 35 Men på torget, bilarna där 

plötsligt, kört upp och runt henne, 

runt runt i några varv så att hon 

naturligtvis måst stanna och vänta 

tills de kört färdigt. (s. 112) 

Kvantitetsbetecknande 

signalerar planlöshet, ökad kvantitet, 

en viss lätthet vid snabba rörelser, 

ibland utdragenhet t.ex. en vemodig 

monotoni, iteration, utveckling, 

irresultativitet, ett riktningsadverbial 

(Lindström: 99–100; 196–197) 

Mutta torilla äkkiä autot, kiertävät 

hänen ympärillään, kierroksen 

toisensa jälkeen, joten hänen täytyy 

pysähtyä ja odottaa kunnes kierrokset 

on tehty. (s. 124) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 36 Bläddrar, bläddrar tills hon 

kommer till ett lämpligt ställe.  

(s. 117) 

Kontinuitetssignalerande selaa selaamistaan kunnes löytää 

sopivan paikan. (s. 130) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 37 Hela skiten, förtydligar 

Solveig, spottar orden ur sig, illa 

återhållen vrede bubblat under ytan så 

arg så arg som Suzette aldrig sett 

henne förut. (s. 129) 

Intensifierande Koko paskan, Solveig selventää, 

sylkäisee sanat suustaan, vaivoin 

hallittu viha kuplii pinnan alla, noin 

vihaisena Suzette ei ole häntä ennen 

nähnyt. (s. 144) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 38 Genom prat, oändligt 

dividerande om det ena och det andra, 

berättelser, berättelser, om livet och 

döden och medgångarna och 

motgångarna [...]? (s. 130) 

Kvantitetsbetecknande  
kontinuitet 

Puhumalla, setvimällä loputtomasti 

sitä sun tätä, kertomuksia, 

kertomuksia, elämästä ja 

kuolemasta, myötä- ja 

vastoinkäymisista − − ?  

(s. 145) 

bevarad  
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Ex. 39 En väldig munterhet som 

griper Suzette, lämnar sig några steg 

efter Solveig, snurrar på stället runt 

och runt. (s. 132) 

Intensifierande 

signalerar planlöshet, ökad kvantitet, 

en viss lätthet vid snabba rörelser, 

ibland utdragenhet t.ex. en vemodig 

monotoni, iteration, utveckling, 

irresultativitet, ett riktningsadverbial 

(Lindström 1999: 99–100; 196–197) 

Suzetten valtaa suuri hilpeys, hän 

jättäytyy pari askelta jälkeen, 

pyörähtelee paikoillaan. (s. 148) 

utelämnad 

 

Ex. 40 [...] uppåt uppåt, tre och ett 

halvt etage, i detta hus, till den allra 

översta våningen. (s. 133) 

Kontinuitetssignalerande 
utvecklingens kontinuitet i en given 

riktning (Lindström 1999: 197–198) 

− − yhä ylöspäin, kolme ja puoli 

kerrosta, tässä talossa, aivan ylimpään 

kerrokseen.  

(s. 149) 

utelämnad,  

återgiven med ett adverbial 

Ex. 41 Ett tomt landskap, och hur 

stort. En vid vid yta, varmt trägolv 

och i andra ändan öppnar sig ett 

fönster, (s. 134) 

Intensifierande Maisema, tyhjä, valtava. Aava pinta, 

lämmin puulattia, toisessa päässä 

avautuu ikkuna, (s. 149) 

utelämnad 

 

Ex. 42 Tippetå, försiktigt, hopp, 

hopp, Suzette går fram till fönstret. 

(s. 134) 

Kvantitetsbetecknande  
ikonisk 

Varovasti, hypsis hypsis, 

varpahillaan ikkunan ääreen.  

(s. 150) 

bevarad  

Ex. 43 Maj-Gun igen, igen Maj-Gun. 

(s. 134) 
Poetisk 
figurativ 

Maj-Gun taas, taas Maj-Gun. (s. 150) bevarad  

Ex. 44 Och hennes historier, eller 

bara det att hon pratade, pratade 

hela tiden. (s. 134) 

Kontinuitetssignalerande Ja hänen juttunsa, tai pelkästään se 

että hän puhui, puhui koko ajan.  

(s. 150) 

bevarad  

Ex. 45 ”Titta Solveig!” Kan inte låta 

bli att spexa lite, ”titta titta!” (s. 140) 
Betonande 
uppmanande  

”Kato Solveig!” Pakko vähän esittää, 

”kato kato!” (s. 156) 

bevarad  

Ex. 46 [...] ”folkvisan har många 

verser, händer samma sak i varje, om 

och om igen, en evig upprepning, 

titta Solveig!”  

(s. 140) 

Kontinuitetssignalerande  
stereotypisk 

”kansanlaulussa on monta säkeistöä, 

jokaisessa tapahtuu sama, yhä 

uudestaan, ikuista toistoa, kato 

Solveig!” (s. 157) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 47 Kaninen som faller, faller 

genom hela huset och slåss i miljoner 

små hårda splitterbitar i golvet [...]  

(s. 140) 

Poetisk  
kontinuitet 

Kaniini putoaa läpi koko talon ja 

iskeytyy miljooniksi pieniksi koviksi 

sirpaleiksi ja sinkoilee pitkin lattiaa − 

− (s. 157) 

utelämnad 
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Ex. 48 [...] och Solveig måste springa 

springa undan, hinner nätt och jämnt 

ta skydd bakom en dörr. (s. 140) 

Poetisk − − Solveigin täytyy sännätä 

karkuun, ehtii hädin tuskin suojaan 

oven taakse. (s. 157)  

utelämnad 

 

Ex. 49 Hungrig är den vita katten, 

nästan utmärglad. Så den äter, äter 

då hon kom hem med den. (s. 142) 

Intensifierande 
kontinuitet 

Valkoinen kissa on nälkäinen, 

melkein nääntynyt. Miten se syökään 

kun hän vie sen kotiinsa. (s. 159) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 50 Och Suzette känner ilskan 

pulsera i sig: så arg så arg som hon 

aldrig varit förut. (s. 145) 

Intensifierande Kiukku sykkiii Suzettessä; näin 

vihaisena hän ei ole ollut koskaan 

ennen. (s. 162) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 51 Sagt att hon inte kunde utföra 

sitt sommararbete ordentligt då jag 

hela tiden hängde efter henne och 

babblade och babblade om mitt.  

(s. 149) 

Kontinuitetssignalerande Sanonut ettei pystynyt tekemään 

kesätyötään kunnolla, kun minä koko 

ajan olin siinä pölpöttämässä omiani. 

(s. 167) 

utelämnad 

 

Ex. 52 I alla verser, om och om igen, 

och folkvisan har många verser, 

Suzette, i tid och rum. (s. 151) 

Kontinuitetssignalerande 
stereotypisk 

Kaikissa säkeistöissä, yhä 

uudestaan, kansanlaulussa on monta 

säkeistöä, Suzette, ajassa ja tilassa.  

(s. 169) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 53 Rosen är såret. Som ingen 

ingen anar något om.  

(s. 154) 

Betonande 
 

Ruusu on haava. Josta kellään ei ole 

aavistustakaan. (s. 172) 

utelämnad 

Ex. 54 Jag vill att det ska bergta mig. 

Vill och vill, förresten. Alldeles som 

om kärleken – var min vilja.  

(s. 154) 

Kontrastivt betonande Minä tahdon että se lumoaa minut. 

Tai tahdosta viis. Ikään kuin se 

rakkaus – riippuisi minun tahdostani. 

(s. 173) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 55 Och kusinhuset där Suzette 

städat, städat, den där gamla gubben, 

kusinpappan.  

(s. 155) 

Kontinuitetssignalerande Ja serkkutalo, jossa Suzette siivosi 

siivoamistaan, ja se ukkeli, 

serkkupappa.  

(s. 173−174) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 56 Den ena pojken efter den 

andra pojken, pojkar pojkar hur de 

skockar sig omkring henne: [...] (s. 

158) 

Kvantitetsbetecknande Poika toisensa jälkeen, poikia 

parveilee hänen ympärillään: − −  

(s. 176) 

utelämnad 

 

Ex. 57 ”Flax, flax” skrattar Maj-Gun 

tills hon slutar att skratta, (s. 158) 
Poetisk ”Flaksi, flaksi”, nauraa Maj-Gun 

kunnes lakkaa nauramasta, (s. 176) 

bevarad  
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Ex. 58 [...] i rök som kommer från 

golvet och sveper in dansarna under 

diskoteksbollen som grå och 

glittrande far runt runt i taket. 

(s. 158) 

Kontinuitetssignalerande 
 

, savussa joka tupruaa lattiasta, ja 

kietoo sisäänsä tanssijat diskopallon 

alla, joka harmaana ja kimaltavana 

pyörii katossa. (s. 177) 

utelämnad 

 

Ex. 59 Suzette som dansar, dansar – 

och ser Maj-Gun på avstånd, i soffan, 

(s. 158) 

Kontinuitetssignalerande 
 

Suzette tanssii tanssimistaan – ja 

näkee Maj-Gunin etäällä, sohvassa, 

(s. 177) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 60 Nej, sitter, sitter där hon 

sitter, bland vanliga flickor och pojkar 

som pöser åt alla håll och kanter i 

soffgruppen: (s. 158) 

Betonande 

 

Ei, istuu, istuu siinä kuin tatti, 

kaikkien tavallisten tyttöjen ja poikien 

seassa, jotka tursuavat sohvaryhmässä 

joka suuntaan: (s. 177) 

bevarad  

Ex. 61 Suzette som dansar, dansar, 

med pojkar pojkar, alla pojkar och de 

kallar henne inte Dödens Ängel fast 

det känns så. (s. 159) 

Kontinuitetssignalerande 
 

Suzette tanssii, tanssii, poikien 

kanssa, kaikkien poikien, eivätkä he 

kutsu häntä Tuonen Enkeliksi, vaikka 

siltä tuntuu. (s. 178) 

bevarad  

Ex. 62 Suzette som dansar, dansar, 

med pojkar pojkar, alla pojkar och 

de kallar henne inte Dödens Ängel 

fast det känns så. (s. 159) 

Kvantitetsbetecknande  Suzette tanssii, tanssii, poikien 

kanssa, kaikkien poikien, eivätkä he 

kutsu häntä Tuonen Enkeliksi, vaikka 

siltä tuntuu. (s. 178) 

utelämnad 

 

Ex. 63 Mattrasor som plötsligt hopade 

sig i villaköket: plagg, plagg, gamla 

plagg och handdukar och slitna lakan, 

man klippte och klippte men hann 

inte med. (s. 160) 

Kvantitetsbetecknande Matonkuteita kasaantui äkkiä huvilan 

keittiöön: vaatteita, vaatteita, 

vanhoja vaatteita ja pyyhkeitä ja 

kuluneita lakanoita, sitä leikkasi 

leikkaamistaan mutta ei pysynyt 

vauhdissa. (s. 179) 

bevarad  

Ex. 64 Mattrasor som plötsligt hopade 

sig i villaköket: plagg, plagg, gamla 

plagg och handdukar och slitna lakan, 

man klippte och klippte men hann 

inte med. (s. 160) 

Kvantitetsbetecknande 
kontinuitet, uthållighet 

Matonkuteita kasaantui äkkiä huvilan 

keittiöön: vaatteita, vaatteita, vanhoja 

vaatteita ja pyyhkeitä ja kuluneita 

lakanoita, sitä leikkasi 

leikkaamistaan mutta ei pysynyt 

vauhdissa. (s. 179) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 65 Ringt på dörrar, knackat 

knackat och bett om, tiggt om siden 

sammet trasa lump; [...] (s. 161) 

Kontinuitetssignalerande Soittivat ovikelloja, koputtivat 

koputtamistaan ja pyysivät, 

kerjäsivät silkkiä, samettia, räsyjä 

lumppuja; (s. 180) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 
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Ex. 66 Illamåendet som väller upp i 

henne, hon måste springa till 

toaletten, tränga sig förbi hela kön 

och spy och spy i båset [...] (s. 164)  

Kontinuitetssignalerande Pahoinvointi vyöryy, on juostava 

käymälään, tungettava jonon ohi ja 

yökättävä pyttyyn, − − (s. 184) 

utelämnad 

 

Ex. 67 Och Suzette Packlén, ett 

lockbete för liv, har sprungit, 

springer springer ut, har lämnat 

diskoteket. (s. 164) 

Intensifierande  Ja Suzette Packlén, elämän 

houkutuslintu, juoksee 

juoksemistaan, säntää pois diskosta. 

(s. 184) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 68 [...] och Maj-Gun som ger sig 

på henne, plötsligt, slår och slår och 

slår. (s. 170) 

Kontinuitetssignalerande − − ja Maj-Gun käy äkkiä hänen 

kimppuunsa, lyö lyömistään. (s. 190) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 69 Men Maj-Gun Maalamaa i 

strandboden i november månad i 

1989 som slår och slår: (s. 170) 

Kontinuitetssignalerande Mutta marraskuussa 1989 Maj-Gun 

Maalamaa hakkaa hakkaamistaan 

rantavajassa: (s. 191) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 70 Gå gå i vitt och gå i yra som 

sveper in, gå gå gå i snö. (s. 170) 
Kontinuitetssignalerande Kulkee valkeassa, kulkee tuiskun 

sisässä, kulkee kulkemistaan lumessa. 

(s. 191) 

utelämnad 

 

Ex. 71 Gå gå i vitt och gå i yra som 

sveper in, gå gå gå i snö. (s. 170) 
Kontinuitetssignalerande Kulkee valkeassa, kulkee tuiskun 

sisässä, kulkee kulkemistaan 

lumessa.  

(s. 191) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 72 Och det var det hon gjorde i 

vindsrummet, somrar, vintrar, när hon 

inte var i kiosken eller med kvinnan 

på nedre våningen, skrev och skrev 

och det var till mörker och till ljuset 

[...] (s. 177) 

Kontinuitetssignalerande  Ja juuri sitä hän teki 

ullakkohuoneessa, kesät ja talvet, kun 

ei ollut kioskissa eikä alakerran 

naisen luona, kirjoitti 

kirjoittamistaan, pimeää ja valoa  

− − (s. 199) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 73 [...] trasor i sin hand – skrev 

och skrev, fortsättningsvis, men alla 

berättelserna som bara förökade sig i 

hennes huvud.  

(s. 177) 

Kontinuitetssignalerande − − kuteet käsissään – kirjoitti 

kirjoittamistaan, jatkuvasti, mutta 

kaikki tarinat vain laajenivat hänen 

päässään.  

(s. 200) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 74 For runt runt på torget, i vida 

cirklar, eller snävare.  

(s. 181) 

Kontinuitetssignalerande 

 

Kiertävät toria laajoja ja pienempiä 

ympyröitä (s. 205) 

utelämnad 
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Ex. 75 Samma ögon som bara såg på 

Maj-Gun. Såg och såg, häpet men 

liksom bekräftande. (s. 183) 

Kontinuitetssignalerande Samat silmät jotka vain tuijottivat 

Maj-Gunia. Tuijottivat, 

hämmästyneinä mutta ikään kuin 

vahvistaen.  

(s. 206) 

utelämnad 

 

Ex. 76 När hon, Maj-Gun slog och 

slog. (s. 183) 
Kontinuitetssignalerande Kun Maj-Gun löi lyömistään.  

(s. 206) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 77 Och Suzette som föll och föll 

och föll. (s. 183) 
Kontinuitetssignalerande Ja Suzette kaatui kaatumistaan.  

(s. 206) 

bevarad partiellt, 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 78 ” ara för att ni är en greve 

betyder det inte...” Punkt punkt 

punkt. Eller vad hon sagt, (s. 183) 

Poetisk  
metalingvistik, ikonisk, mellan 

raderna 

”Ei se että te olette kreivi tarkoita 

että...” Piste piste piste. Tai mitä hän 

nyt sanoikin, (s. 207) 

bevarad  

Ex. 79 Smakade skit, naturligtvis, 

men när hungern anföll anföll 

hungern. (s. 185) 

Poetisk  
figurativ 

Maistu paskalta, tietysti, mutta kun 

nälkä iski nälkä iski.  

(s. 209) 

bevarad  

Ex. 80 Precis just då hade det ringt på 

ytterdörren igen, hörts röster i 

trappan, en nyckel som stuckits i 

dörrlåset och hon hade sprungit 

sprungit tillbaka in i lägenheten.  

(s. 186) 

Intensifierande Juuri silloin ovikello soi taas, 

portaista kuului ääniä, avain työntyi 

lukkoon ja hän säntäsi asunnon 

perälle. (s. 210) 

utelämnad 

 

Ex. 81 Handbojorna på bara. Skyldig, 

skyldig. (s. 187) 
Betonande Käsiraudat ranteisiin vain. Syyllinen, 

syyllinen. (s. 210) 

bevarad  

Ex. 82 NÄ. Tobak, balkongen, torget 

i huvudet, ”torget, torget” – (s. 187)  
Intensifierande  
 

RIITTI. Tupakkaa, parveke, tori 

päässä, ”tori, tori” –  

(s. 211)  

bevarad  

Ex. 83 Suzette i kojan som faller. 

Hennes ögon i fallet. Tomheten i 

dem, inte ens förvåning. Innan hon 

blir liggande, dör och dör. (s. 189) 

Intensifierande  
momentana verb av entydigt 

resultativ typ går inte ihop med 

reduplikation (Lindström 1999: 181) 

Suzette kaatuu vajassa. Hänen 

silmänsä kun hän kaatuu. Niiden 

tyhjyys, ei edes hämmästystä. Kunnes 

hän jää makaamaan, kuolee 

kuolemistaan. (s. 214) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 84 [...] så slår det henne igen igen 

igen: men det var ju bara en historia 
Kontinuitetssignalerande − − hän tajuaa taas taas taas: sehän 

oli pelkkä tarina. (s. 215) 

bevarad  
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(s. 191) 

Ex. 85 [...] öl (s. han hade druckit) 

och cigaretter hade hon haft med sig 

och sen ja… punkt punkt punkt… 

det ena och det andra men för helvete, 

[...] (s. 191) 

Poetisk 
metalingvistik, ikonisk, mellan 

raderna 

− − hän oli tuonut olutta (s. Bengt oli 

juonut) ja tupakkaa ja sitten niin... 

piste piste piste… sitä sun tätä mutta 

helvetti soikoon, − − (s. 215) 

bevarad  

Ex. 86 Men varför, Disponenten, 

varför varför, har han inte sagt något 

tidigare? (s. 191) 

Betonande Mutta miksi Isännöitsijä miksi miksi 

hän ei puhunut mitään aikaisemmin? 

(s. 216) 

bevarad  

Ex. 87 Hyresvärdsparet Gunilla och 

Göran har skickat många många 

varma hälsningar till sjuklingen [...] 

(s. 193) 

Intensifierande 
ett samspel mellan kvantifiering och 

talarattityd, fylligare och övertygande 

intryck av myckenhet, i hög grad 

ikonisk,  

förefaller vara stilistiskt rätt 

omarkerad, hjärtlighet, artighet, 

intimitet (Lindström 1999: 45; 59; 

110–111) 

Vuokraisäntäpariskunta Gunilla ja 

Göran lähettivät paljon lämpimiä 

terveisiä potilaalle, − − (s. 217) 

utelämnad 

 

Ex. 88 En i mängden, kroppar, 

kroppar, rök. (s. 194) 
Kvantitetsbetecknande  
 

Yksi joukosta, vääntelehtiviä 

vartaloita, savua. (s. 219) 

utelämnad 

 

Ex. 89 ”Jag var så arg så arg så 

arg…” (s. 195)  
Intensifierande ”Minä olin niin vihainen vihainen 

vihainen... ”(s. 220) 

bevarad  

Ex. 90 ”Kvinnan tige i församlingen”, 

hade pastorn som var blid trots sin 

religiösa okuvlighet och stränghet 

som tyvärr tyvärr ändå måste gå 

före allt [...] (s. 199)  

Intensifierande  
 

”Nainen vaietkoon seurakunnassa”, 

totesi pastori, joka oli kiltti huolimatta 

uskonnollisesta jäykkyydestään ja 

ankaruudestaan minkä valitettavasti 

oli mentävä kaiken muun ylitse, − −  

(s. 225)  

utelämnad 

 

Ex. 91 […]: ville njuta njuta, smeka, 

leka... känna av... sitt liv, sin livskraft 

utan alla gränser. (s. 200) 

Intensifierande  
 

− − : halu nauttia nauttia, hyväillä, 

leikkiä... tuntea… oma elämänsä, oma 

elämänvoimansa ilman rajoja. (s. 

225−226) 

bevarad  

Ex. 92 [...] och hans kära hustru: kära 

kära Skuggan Inga-Britta som alltid 
Intensifierande  
 

− − ja rakkaalle vaimolleen: rakas 

rakas Varjo Inga-Britta joka aina 

bevarad  
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log så vänt [...] (s. 200) hymyili kovin somasti – – (s. 226)  

Ex. 93 Mycket riktigt ska det visa sig: 

följande morgon och följande och 

följande är illamåendet tillbaka.  

(s. 208) 

Kontinuitetssignalerande  
 

Niin kuin oikeaksi osoittautuukin. 

Pahoinvointi toistuu seuraavana 

aamuna, ja seuraavana ja 

seuraavana.  
(s. 234) 

bevarad  

Ex. 94 Det hade varit hennes historia, 

en historia som hade pågått och 

pågått i hennes huvud. (s. 213) 

Kontinuitetssignalerande Se oli vain hänen omaa tarinaansa, 

tarinaa joka jatkui jatkumistaan 

hänen päässään. (s. 240) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 95 Nej, hon satt i sitt rum och 

skrev och skrev, (s. 213) 
Kontinuitetssignalerande Ei, hän kirjoitti kirjoittamistaan, − 

− (s. 241) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 96 [...], det svallade, svallade, ju 

mer hennes Gunilla, Göran, hennes 

hyresvärdar i det huset rörde sig 

tippetå utanför i huset, sjasade bort 

barnen som ville leka med 

hyresgästen, [...]  

(s. 214) 

Intensifierande  − − , suorastaan hyrskysi, mitä 

enemmän Gunilla ja Göran, 

vuokraisännät hiipivät varpaisillaan 

muualla talossa, hätistivät pois lapset 

jotka halusivat leikkiä vuokralaisen 

kanssa, − − (s. 241) 

utelämnad 

återgivet med ett adverbial 

Ex. 97 [...], men ju mer hon skrev, det 

var konstigt, ju mer hon antecknade 

och antecknade i Replikboken, 

”samlade material”, dess längre 

hamnade hon ifrån... (s. 214) 

Kontinuitetssignalerande − −, mutta mitä enemmän hän 

kirjoitti, omituista kyllä, mitä 

enemmän hän merkitsi muistiin 

Repliikkikirjaan, ”kokosi 

materiaalia”, sitä etäämmäs hän 

joutui... (s. 241) 

utelämnad 

 

Ex. 98 En kvinna som klippte, 

klippte, hon själv som klippte, men 

det var ingen bild, det var på riktigt, 

(s. 214) 

Kontinuitetssignalerande Nainen leikkasi leikkaamistaan, hän 

itse leikkasi, mutta se ei ollut kuva, se 

oli oikeasti, (s. 242) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex.99 Skrivandet som fört henne dit, 

från ett rum till ett annat rum, ett tomt 

rum trots att där fanns en massa 

papper, en massa drömmar, 

berättelser, berättelser, känslor, 

Kvantitetsbetecknande  Kirjoittaminen oli johtanut hänet 

sinne, yhdestä huoneesta toiseen, 

tyhjään huoneeseen vaikka siinä 

olikin läjäpäin paperia, läjäpäin 

unelmia, kertomuksia, kertomuksia, 

bevarad  



115 
 

115 
 

svartsjuka [...] (s. 214)  tunteita, mustasukkaisuutta – –  

(s. 242)  

Ex. 100 [...], man hann inte med, hur 

man än plitade och plitade ner de 

bästa bitarna. (s. 215) 

Kvantitetsbetecknande − −, mukana ei pysynyt vaikka kuinka 

tuhersi muistiin parhaita paloja.  

(s. 243) 

utelämnad 

 

Ex. 101 I folkvisan händer samma 

sak, i alla verser, om och om igen. En 

upprepning. (s. 217) 

Kontinuitetssignalerande 
stereotypisk 

Kansanlaulussa tapahtuu sama asia 

joka säkeistössä, yhä uudestaan. 

Toisto. (s. 245) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 102 ”GIFTPINNARNA härifrån! 
Jag röker inte!” Flickan med 

fingrarna som klädnypa om näsan 

och... ”jå jå jå”, Maj-Gun Maalamaa 

har lufsat uppför de tre trappstegen 

igen. (s. 221) 

Betonande 
irriterad, brådska, självklarthet 

”SYÖPÄKÄÄRYLEET pois! Minä 

en polta!” Tyttö nipistää sormensa 

pyykkipojaksi nenään... ”Joo joo 

joo”, Maj-Gun Maalamaa löntystää 

taas kolme porrasaskelmaa ylös.  

(s. 249–250) 

bevarad  

Ex. 103 En evig upprepning. Om och 

om igen. (s. 222) 
Kontinuitetssignalerande  
 

Ikuinen toisto. Yhä uudestaan.  

(s. 250) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 104 Ett gammalt kassettband i ett 

gammalt rum, underhyresrummet, 

spelade och spelade, ett par månader 

tillbaka i tiden. (s. 222) 

Kontinuitetssignalerande  
 

Vanha kasettinauha vanhassa 

huoneessa, alivuokralaishuoneessa, 

soi soimistaan, pari kuukautta ajassa 

taaksepäin. (s. 250) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 105 Och hon rökte cigaretter, 

rökte cigaretter och sedan, typ... 

punkt punkt punkt hade det som hänt 

hänt, inte så mycket mera med den 

saken. (s. 223) 

Kontinuitetssignalerande  
 

Maj-Gun poltti tupakkaa yhden 

toisensa jälkeen ja sitten lajia... piste 

piste piste tapahtui se mitä tapahtui, ei 

siitä asiasta sen enempiä.  

(s. 251) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 106 Och hon rökte cigaretter, 

rökte cigaretter och sedan, typ... 

punkt punkt punkt hade det som 

hänt hänt, inte så mycket mera med 

den saken. (s. 223) 

Poetisk  
metalingvistik, ikonisk, mellan 

raderna 

Maj-Gun poltti tupakkaa yhden 

toisensa jälkeen ja sitten lajia... piste 

piste piste tapahtui se mitä tapahtui, 

ei siitä asiasta sen enempiä. (s. 251) 

bevarad  

Ex. 107 Man kan inte stiga ner i 

samma vatten två gånger. Men ändå 

ska man dit med foten, doppa, 

doppa, röra om, om och om igen.  

(s. 224) 

Kontinuitetssignalerande  
iterativ 

Samaan veteen ei voi sukeltaa kahta 

kertaa. Mutta silti siihen upottaa 

jalkansa, loiskuttelee sillä kerta 

toisensa jälkeen.  

(s. 253) 

utelämnad 
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Ex. 108 Man kan inte stiga ner i 

samma vatten två gånger. Men ändå 

ska man dit med foten, doppa, doppa, 

röra om, om och om igen. (s. 224) 

Kontinuitetssignalerande  
 

Samaan veteen ei voi sukeltaa kahta 

kertaa. Mutta silti siihen upottaa 

jalkansa, loiskuttelee sillä kerta 

toisensa jälkeen.  

(s. 253) 

utelämnad 

återgiven med en parafras 

Ex. 109 Hon sitter bara hemma i sina 

rum och skriver dem: går från rum 

till rum till rum, olika slags utsikter 

att se på för att inspirera sig för 

uppgiften. (s. 225) 

Kontinuitetssignalerande  
kvantitet 

Maj-Gun vain istuu huoneissaan ja 

kirjoittaa niitä: siirtyy huoneesta 

huoneeseen, katsomaan erilaisia 

näkymiä saadakseen innoitusta 

tehtävään. (s. 254) 

bevarad partiellt 

 

Ex. 110 Bla bla bla tuschkrumelurer i 

marginalen i 

föreläsningsanteckningshäftet, prat, 

prat... medan hon ser upp, leende, 

mot föreläsaren som heter Markus.  

(s. 225) 

Kontinuitetssignalerande 
trötthet, irriterande 

Pälä pälä pälä tussikoukeroita 

luentovihkon marginaaleissa, sanoja 

sanoja... samaan aikaan kun hän 

kohottaa katseensa ja hymyilee 

luennoitsijalle jonka nimi on Markus. 

(s. 254) 

bevarad  

Ex. 111 Författarskapet, Barndjuret 

här och papper där, på alla ställen. 

Papper papper, mellan henne, 

världen, allt.  

(s. 231) 

Kvantitetsbetecknande  Kirjailijuus, Lapsieläin tässä ja 

paperit tuossa, yltympäri. Papereita 

papereita, hänen, maailman, kaiken 

välissä.  

(s. 261) 

bevarad  

Ex. 112 Här har då funnits papper, 

papper överallt.  

(s. 232) 

Kvantitetsbetecknande Onpa täällä papereita, joka paikassa 

papereita. (s. 262) 

bevarad  

Ex. 113 ”Den sanna berättelsen” det 

och det och det... ett av de där tusen 

arbetsnamnen i hemska röda 

glitterbokstäver, [...] (s. 232) 

Kvantitetsbetecknande ”Tosikertomus” siitä ja siitä ja 

siitä... yksi tuhansista työnimistä 

kamalin punaisin kimallekirjaimin,  

− − (s. 262) 

bevarad  

Ex. 114 Alla förödmjukelser, allt som 

blivit gjort åt mej och mej och mej, i 

tusen scener, ”gestaltningar”, en 

ocean, […] 

(s. 232) 

Betonande  
kontinuitet, bitter, smärtsam 

Kaikki nöyryytykset, kaikki mitä oli 

tehty minulle ja minulle ja minulle, 

tuhat kohtausta, ”hahmotelmia”, 

valtameri, − − (s. 262)  

bevarad  

Ex. 115 Slå slå slå. (s. 235) Kontinuitetssignalerande  

iterativ 

Löi löi löi. (s. 265) bevarad  
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Ex. 116 Liten yngling som egentligen 

varit genererad över att denna morgon 

när alla andra var på arbete, köra runt 

runt, inte kunna sova. (s. 236) 

Kontinuitetssignalerande 

 

Pikku nuorukainen jota oikeastaan 

nolotti kun näin aamusella, kun kaikki 

muut olivat töissä, ajeli pitkin ja 

poikin, ei saanut unta. (s. 266)  

ändrad 

återgiven med ett ord med nära betydelse 

Ex. 117 Snöflingor som börjat falla, 

så trött i kojan – snö snö snö. Medan 

hon sovit, drömt om bonnraggarna, 

pistolväckelsen, snö och mera snö.  

(s. 237) 

Kvantitetsbetecknande  
kontinuitet, mängden  

Lumihiutaleet alkoivat putoilla, 

uupuneena vajassa – lunta lunta 

lunta. Nukkuessaan hän näki unta 

maalaisjätkistä, 

pistooliherätysliikkeestä, lunta yhä 

lisää. (s. 267–268) 

bevarad  

Ex. 118 Hon hade tappat allt, alla 

avsikter. Sprungit sprungit vägen 

fram. I snön, i halkan, obefintliga 

sikten.  

(s. 237) 

Kontinuitetssignalerande 

durativ 

Kaikki aikeet haihtuivat. Juoksi 

juoksemistaan tietä eteenpäin. 

Lumessa, liukkaudessa, näkyvyys 

olematon. (s. 268) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 119 Han hade skakat på huvudet, 

tveksamt. Nä. Nä. Matdags. 

Hemåeta. (s. 237) 

Betonande  
 

Poika pudisti epäröiden päätään. Ääi. 

No ääi. Ruoka-aika. Kotiasyömään. 

(s. 268) 

bevarad  

Ex. 120 Hon som grät och grät.  

(s. 238) 
Kontinuitetssignalerande  

durativ 

Tyttö itki itkemistään. (s. 269) bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 121 Till exempel under de svåra 

åren på teologiska fakulteten då han 

ansattes av hårda tvivel, grubblade 

och grubblade, föll och föll.  

(s. 247) 

Kontinuitetssignalerande  

durativ 

Esimerkiksi vaikeina vuosina 

teologisessa tiedekunnassa, kun hänet 

valtasi voimakas epäily, hän pohti 

pohtimistaan, vajosi vajoamistaan. 

(s. 278) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 122 Till exempel under de svåra 

åren på teologiska fakulteten då han 

ansattes av hårda tvivel, grubblade 

och grubblade, föll och föll.  

(s. 247) 

Kontinuitetssignalerande  

durativ 

Esimerkiksi vaikeina vuosina 

teologisessa tiedekunnassa, kun hänet 

valtasi voimakas epäily, hän pohti 

pohtimistaan, vajosi vajoamistaan. 

(s. 278) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 123 Älskade. Vem du än är, och 

vad, vad du än har gjort, älskar dig 

och alltid.  

(s. 248) 

Poetisk 
stegring, omtagning 

Rakas. Kuka sinä sitten oletkin, ja 

mikä, mitä oletkin tehnyt, minä 

rakastan sinua, aina.  

(s. 280) 

bevarad partiellt 
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Ex. 124 [...], stackars stackars vad 

har de gjort åt dig? (s. 251) 
Intensifierande 
diminutiv, ömhet 

− −, voi raukka raukka mitä ne ovat 

tehneet sinulle? (s. 283) 

bevarad  

Ex. 125 Kört i bilar runt runt på 

torget, men runt andra, [...] 

(s. 252) 

Kontinuitetssignalerande,  

durativ 

Kiersivät autoillaan toria, mutta 

muiden ympärillä, − − 

(s. 284) 

utelämnad 

Ex. 126 Och samtidigt, å andra sidan, 

igen igen: Han hade varit snäll den 

bonnraggar som kört henne i sin bil 

[...] (s. 252) 

Kontinuitetssignalerande 

iterativ 

Ja toisaalta samalla yhä uudestaan: 

kilttihän se maalaisjätkä oli joka 

kuskasi hänet autollaan − − (s. 284) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 127 Så: tillbaka till torget igen, 

dit hade de slirat sakta, sakta.(s. 253) 
Intensifierande 
en utdragen process, ökad emotiv 

intensitet (Lindström 1999: 98–99) 

Joten takaisin torille, he liukastelivat 

sinne hitaasti, hitaasti. (s. 285)  

bevarad  

Ex. 128 För kärlek. Pojken i huset. 

Suzette i kojan. När hon föll och föll 

[...] (s. 255) 

Kontinuitetssignalerande 

durativ 

Rakkauden takia. Poika talossa. 

Suzette vajassa. Kun hän kaatui 

kaatumistaan – – 

(s. 287) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 129 Långt, LÅNGT, senare, 

många år, hundra från den här 

tidpunkten kommer Suzette 

Maalamaa som Maj-Gun Maalamaa 

inte annars under åren haft kontakt 

med överhuvudtaget, förklara det så 

här: (s. 259) 

Betonande Paljon, PALJON, myöhemmin, 

monen vuoden, sadan vuoden päässä 

tästä hetkestä Suzette Maalamaa, jota 

Maj-Gun Maalamaa ei ole näinä 

vuosina juuri tapaillut, selittää asian 

näin: (s. 292) 

bevarad  

Ex. 130 ” [...] Bara gick och gick, jag 

begrep ingenting. Så var det med den 

vackra sagan.” (s. 259) 

Kontinuitetssignalerande  

durativ 

” − − Kulki kulkemistaan, minä en 

tajunnut mitään. Semmoinen satu se 

oli.”  

(s. 292) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 131 Men ekonomisk oberoende, 

djiissuss. Och det kommer att ge 

henne en viss frihet − och rum. Hon 

kommer att ha många rum, rum på 

rum på rum. Slippa bo i lägenhet, 

aldrig mera bo i lägenhet.   

(s. 261) 

Kvantitetsbetecknande  
 

Siis taloudellisesti riippumaton, 

dziisös. Ja se tuottaa hänelle vapautta 

– ja tilaa. Hänellä tulee olemaan 

tiloja, huoneita toisensa perään. Ei 

enää kerrostaloasuntoja, ei enää 

koskaan kerrostaloasuntoa. (s. 295)  

utelämnad 

återgiven med en parafras 
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Ex. 132 Kanske ändå, svagt, kan 

skönjas, som från under lager på 

lager på lager: lukten av en 

vinterdag. (s. 262) 

Kvantitetsbetecknande  
 

Voi ehkä kuitenkin erottaa, kuin 

monen kerroksen alta: erään talvi 

päivän tuoksu. (s. 296) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 133 ”Gratulis, gratulis, hon har 

berättat”, viskat detta, som om därför, 

det är alltså så den kramen sett ut.   

(s. 264) 

Intensifierande 
lust 

”Onnea, onnea, hän kertoi”, hän 

kuiskasi, ikään kuin se olisi halauksen 

syy. (s. 298)  

bevarad  

Ex. 134 ”Vi ses.” 

”Vi ses.” (s. 265) 
Betonande 

bekräftelse 
”Nähdään.” 

”Nähdään.” (s. 299) 

bevarad  

Ex. 135 Ännu, fast det är många, 

många år sedan, kan han minnas den 

gången hon kom till honom i hans 

lilla ungkarlslya i centrum av staden 

vid havet. (s. 271) 

Kvantitetsbetecknande 
ett samspel mellan kvantifiering och 

talarattityd, fylligare och övertygande 

intryck av myckenhet, i hög grad 

ikonisk,  

förefaller vara stilistiskt rätt 

omarkerad (Lindström 1999: 110–

111) 

Hän muistaa yhä, vaikka siitä on jo 

monen monta vuotta, sen kerran 

jolloin Suzette tuli hänen luokseen 

merenrantakaupungin keskustan 

pieneen poikamieskämppään. (s. 305) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 136 Och hur Tom, hennes bror, 

hade skämts, äcklats, varit arg, arg 

på henne – (s. 273) 

Intensifierande  
 

Ja veli Tom oli hävennyt, ällönnyt, 

ollut vihainen siskolleen – (s. 308) 

utelämnad 

Ex. 137 Hur hon, alla ungarna, växer, 

växer över huvudet på en. (s. 275)  
Kontinuitetssignalerande  
 

Tyttö, kuten kaikki lapset, kasvaa 

päätä pidemmiksi.  

(s. 309) 

utelämnad 

Ex. 138 Jo, jo minsann.  

(s. 279) 
Intensifierande 
lust 

Kyllä totisesti. (s. 313) utelämnad 

Ex. 139 Men, i snö. Här nu, ingen 

snö, bara svart svart på marken, 

överallt. (s. 280) 

Intensifierande 
mängden, intensifiering av färg 

(Persson 1974: 37) 

Mutta lunta. Nyt lunta ei ole, pelkkää 

mustaa maassa ja kaikkialla. (s. 315) 

utelämnad 

Ex. 140 Nej inte för att det skulle vara 

show off – liksom mycket gräddtårta 

krämighet och Dallas, pengar&dålig 

smak, men just för att det inte är det, 

PLUS pengarna som finns men inte 

syns inte syns inte syns... stilen, all 

Betonande 
tautologi, ironi, fokus  

Ei niin että se olisi jokin show off – 

ikään kuin liikaa kermakakkua 

kiisseliä ja Dallasia, rahaa&huonoa 

makua, vaan juuri koska niitä ei ole, 

YNNÄ rahaa joka ei näy ei näy ei 

näy... tyyliä, hyvää makua, − −  

bevarad  



120 
 

120 
 

den goda smaken, [...] (s. 283) (s. 318) 

Ex. 141 Han tycker inte alls 

egentligen om att höra sin egen röst 

som går på och går på om rättvisan 

och jämlikheten i världen. (s. 283) 

Kontinuitetssignalerande   Hän ei oikeastaan lainkaan rakasta 

kuulla oman äänensä jauhavan 

oikeudesta ja tasa-arvosta 

maailmassa. (s. 319) 

utelämnad  

Ex. 142 Det kan fara iväg med honom 

också, Tom, som med pappa pastorn i 

kyrkan när han kom igång och talade, 

talade. (s. 284) 

Kontinuitetssignalerande   Myös Tom saattaa intoutua liikaa 

kuten Pastoripappa kirkossa 

päästyään puhumisen vauhtiin.  

(s. 319)  

utelämnad 

Ex. 143 Men han har stått på toaletten 

i sitt eget hem, bergtagen av sitt eget 

raseri, och sett på det där, bligat på 

det där, satans telefon, arg, arg på 

den för plötsligt har han förstått inte 

bara att han borde svara […] (s. 286) 

Betonande 
stegring 

Mutta hän seisoo oman kotinsa 

vessassa, oman raivonsa huumaamana 

ja katsonut, mulkoillut tuota saatanan 

puhelinta, raivoissaan sille koska 

äkkiä tajuaa paitsi että pitäisi vastata 

− − (s. 321) 

utelämnad 

Ex. 144 [...] att om det funnits en 

fräsch diskborste färdigt framsatt på 

ställ i badrummet som det fanns en 

gång i prästgården och 

Coraltvättmedelpulver i en glasburk 

”Gäller också Tom!” skulle han 

säkert i ångern och frustrationen 

skrubbat skrubbat handfatet 

skinande det med. (s. 286) 

Intensifierande 
ordentlighet, noggrannhet 

− − jos kylpyhuoneen telineelle olisi 

pantu valmiiksi uusi tiskiharja, kuten 

aikoinaan pappilassa, ja Coral-

pesuainetta lasipurkissa ”Koskee 

myös Tomia!!” hän varmaan 

katumuksen ja turhautumisen vallassa 

hankaisi pesualtaan hohtavaksi.  

(s. 321–322) 

utelämnad 

Ex. 145 Snurra runt runt i alléerna, 

en höstdag, solsken då. (s. 289) 
Kontinuitetssignalerande 
planlöshet 

Pyöri pitkin puistokäytäviä, 

aurinkoisena syyspäivänä. (s. 325) 

utelämnad 

Ex. 146 Min kärlek, mitt liv, runt 

runt, ingenting och ny.  

(s. 289) 

Kontinuitetssignalerande 
planlöshet 

Minun rakkauteni, minun elämäni, 

ympäri ympäri, ei mikään ja uusi.  

(s. 325) 

bevarad  

Ex. 147 Stå högt på en stege inkilad 

mellan strandstenarna, skrubba 

skrubba, hata havet som en 

hemlighet se inte upp inte ner, […]  

(s. 289) 

Intensifierande  
ordentlighet, noggrannhet 

Rantakivien väliin kiilatut tikkaat, 

niiden yläpäässä, hankasi 

hankaamistaan, vihasi salaa merta, 

älä katso ylös äläkä alas, − − (s. 325) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 
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Ex. 148 Hopp, hopp, i alléerna.  

(s. 289) 
Kontinuitetssignalerande 

iterativ 

Hyppelis hoppelis puistokäytävillä. 

(s. 325)  

ändrad 

återgiven med ett ord med nära betydelse 

Ex. 149 ”Fryser du?” Tom Maalamaa 

lägger armen om sin hustrus axlar. 

Nejnej. (s. 292) 

Betonande  
stereotypisk 

”Paleltaako sinua?” Tom Maalamaa 

laskee käsivarren vaimonsa 

olkapäille. Eiei.  

(s. 328)  

bevarad  

Ex. 150 Känner igen sig och igen sig. 

(s. 292) 
Poetisk Tuntee paikan, tuntee itsensä.  

(s. 329) 

bevarad partiellt 

Ex. 151 Hon är här. Har aldrig aldrig 

varit annanstans.  

(s. 293) 

Intensifierande 
talarens engagemang, ”löfte” 

Hän on täällä. Ei ole koskaan ollut 

missään muualla. (s. 329) 

utelämnad 

Ex. 152 Samma rummet, tomma 

rummet, hösten 1989, före allt. 

Dubbelheten NU, ändå, fullt tomt 

fullt tomt, det gamla nya på en och 

samma gång, allt här: Suzette på 

Glitterscenen. (s. 293) 

Kontinuitetssignalerande  

iterativ 

Sama huone, tyhjä huone, syksy 

1989, ennen sitä kaikea. 

Kaksijakoisuus NYT, täysi tyhjä 

täysi tyhjä, vanha uusi samalla 

kertaa, kaikki tässä: Suzette 

säihkenäyttämöllä.  

(s. 330) 

bevarad  

Ex. 153 Och ALLT. Teatersaker, 

böcker, papper, manuskript. 

Musikinstrument och kläder, åter 

kläder, vanliga kläder, 

utklädningskläder, på raggar längs 

med väggarna eller i högar på golven, 

noter, väskor, skor och saker, saker. 

(s. 294)  

Kvantitetsbetecknande Ja KAIKKEA. Teatterikapineita, 

kirjoja, papereita, käsikirjoituksia. 

Soittimia ja vaatteita, lisää vaatteita, 

tavallisia vaatteita, valepukuvaatteita, 

vaaterekeissä seinämillä tai läjissä 

lattialla, nuotteja, laukkuja, kenkiä ja 

tavaraa, tavaraa. (s. 330) 

bevarad  

Ex. 154 Vara ingenting, ny, den 

möjligheten, snurra runt runt i 

alléerna, liten lekfull kissemiss.  

(s. 296)  

Kontinuitetssignalerande Ei mikään, uusi, se mahdollisuus, 

pyöri ympäri ympäri puistokujilla, 

pieni leikkisä kisuli. (s. 333) 

bevarad  

Ex. 155 Och flickan går mot fönstret, 

kom kom kom. Och ropar, men TYST 

nu. (s. 297) 

Intensifierande 
lockande, bjudande 

Ja tyttö menee kohti ikkunaa, tule 

tule tule. Ja huutaa, ole HILJAA nyt. 

(s. 334) 

bevarad  

Ex. 156 Folkvisan, har många verser. 

Händer samma sak, i varje, om och 

Kontinuitetssignalerande  
iterativ 

Kansanlaulussa on monta säkeistöä. 

Jokaisessa tapahtuu sama asia, yhä 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 
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om igen. (s. 297) uudestaan.  

(s. 334) 

Ex. 157 ”Men mamma, vävstolen? 

Var finns den?” hade Suzette frågat i 

något skede, veckor senare, kanske 

månader, när de bara fortsatt klippa 

tyger, trasor och varit och hämtat 

mera, mera:   

(s. 302) 

Kvantitetsbetecknande ”Mutta ne kangaspuut, äiti? Missä ne 

on?” Suzette kysyi jossain välissä, 

viikkoja, ehkä kuukausia myöhemmin, 

kun he edelleen leikkelivät kankaita ja 

räsyjä ja kävivät hakemassa yhä 

lisää: (s. 339) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 158 Hon hade tappat vävstolen, 

den hade blivit förlagd på något sätt, 

men fortsatt, ändå, kanske därför, på 

grund av sin glömska, klippa klippa i 

alla fall.  

(s. 302) 

Kontinuitetssignalerande  
durativ 

Hän oli hukannut kangaspuut, ne oli 

jotenkin pantu syrjään, mutta jatkoi 

kuitenkin, ehkä juuri siksi, 

unohduksensa takia, kuteiden 

leikkaamista. (s. 339) 

utelämnad 

Ex. 159 Någon ledare för en stor 

företagskoncern som gick omkring 

med en nalle: en stor stor nalle som 

måste ha egen plats i Executive Class 

på flyget. (s. 305) 

Intensifierande Joku suuren yrityskonsernin johtaja 

kuljetti mukanaan nallea: suuren 

suurta nallea jolla piti olla oma 

istumapaikka lentokoneen Executive 

Class -luokassa. (s. 343) 

bevarad partiellt, 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 160 ” […]Vi måste lyssna, vara 

uppmärksamma, tala tala.” (s. 306) 
Kontinuitetssignalerande  
 

” − −Meidän täytyy kuunnella, olla 

tarkkaavaisia, puhua, puhua.” 

(s. 344) 

bevarad  

Ex. 161 Hon hade glömt så mycket så 

mycket och när hon kom ihåg det hon 

glömt så kom det inte i några 

sammanhängande historier, det kom 

som fläktar, vinddrag genom huvudet, 

lösryckta bilder, meningar. (s. 306) 

Intensifierande Hän oli unohtanut kovin paljon, ja 

kun hän muisti sen minkä oli 

unohtanut, muistot eivät tulleet 

yhtenäisinä tarinoina, vaan kuin 

leyhähdyksinä, tuulenpuuskina pään 

läpi, irrallisina kuvina, lauseina.  

(s. 345) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 162 Maj-Gun som hade varit 

rasande, och börjat slå. Och slagit 

och slagit och slagit Suzette gul och 

blå så att hon hade tappat av en stund 

i strandboden och när hon hade 

Kontinuitetssignalerande  

 

Maj-Gun oli raivoissaan ja alkoi 

lyödä. Ja löi ja hakkasi Suzetten 

sinisenkirjavaksi niin että Suzette 

pökertyi hetkeksi rantavajaan kun hän 

taas havahtui, oli pimeää ja Maj-Gun 

ändrad  

återgiven med ett ord med nära betydelse 
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vaknat igen hade det varit mörkt och 

Maj-Gun hade varit borta. (s. 307) 

oli poissa. (s. 346) 

Ex. 163 […] de där människorna som 

hade på hjärnan att berätta och 

berätta om sig och sitt, om sin sitt 

sina, […] (s. 309) 

Kontinuitetssignalerande  
 

− − joillakin ihmisillä oli hinku 

kertoa kertomistaan itsestään ja 

omista asioistaan, minä minun 

minusta, − − (s. 348) 

bevarad partiellt, 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 164 Och inte kom på en enda 

förbindelse; då förvandlades den 

människan som skvalade och 

skvalade till bara skval. (s. 309)  

Kontinuitetssignalerande  
 

Jos ajatteli niin eikä löytänyt 

minkäänlaista yhteyttä, niin tuo 

ryöpyttävä ihminen muuttui pelkäksi 

ryöpyksi. (s. 348) 

utelämnad 

Ex. 165 ”Folkvisan har många 

verser, händer samma sak i varje, om 

och om igen – ” 

(s. 311) 

Kontinuitetssignalerande  
iterativ 

”Kansanlaulussa on monta säkeistöä, 

jokaisessa tapahtuu sama, yhä 

uudestaan – ” 

(s. 351) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 166 Och det hade, väl, varit blod, 

blod, där med.  

(s. 312) 

Kvantitetsbetecknande Kai sielläkin oli verta, verta myös 

siellä. (s. 351) 

bevarad  

Ex. 167 För hon hade glömt det 

ögonblicket, skulle glömma, mer och 

mer, bara här i sängen, [...] (s. 313) 

Kontinuitetssignalerande Sillä hän oli unohtanut sen hetken, 

hän muistaisi yhä vähemmän ja 

vähemmän, päästi sen esiin vain 

tässä sängyssä, (s. 352) 

bevarad  

Ex. 168 Men Maj-Gun hade varit 

upptagen, av sitt prat. Talat, talat om 

kärleken.  

(s. 316) 

Kontinuitetssignalerande Mutta Maj-Gunilla oli muuta, oma 

puheensa. Puhui puhumistaan 

rakkaudesta.  

(s. 356) 

bevarad partiellt 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 169 ”Sjunker sjunker som ett 

Venedig”, (s. 318)  
Kontinuitetssignalerande ”Vajoaa vajoaa kuin Venetsia”, 

(s. 358) 

bevarad  

Ex. 170 Men den vägen hade hon gått 

på sen, framåt framåt i snön, och till 

den hade han hittat småningom. (s. 

318) 

Kontinuitetssignalerande Mutta hän meni sitten tielle, kahlasi 

lumessa, ja sinne Tom lopulta löysi. 

(s. 359) 

utelämnad 

Ex. 171 ”Lilla barn, lilla barn. Bara 

jag skulle kunna skydda.” (s. 319) 

Intensifierande,  

diminutiv, ömhet, kärlek 

”Lapsikulta, lapsikulta. Kun vain 

voisin varjella.” (s. 359) 

bevarad  

Ex. 172 I en gammal simbassäng, ett 

hus som förföll, sjunker sjunker som 
Kontinuitetssignalerande Vanhaan uima-altaaseen, talo rapistui, 

vajoaa vajoaa kuin Venetsia vaikka 

bevarad  
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ett Venedig hur hon är, lilla Suzette, 

[...] (s. 319) 

pikku Suzette kuinka oli muissa 

maanosissa, – – (s. 360) 

Ex. 173 Och alltid, ensam. Hon ser 

det nu, och allting, all glömska, allt 

allt. (s. 320)  

Intensifierande Ja aina, yksin. Hän näkee sen nyt, 

kaiken, kaiken unohduksen, kaiken 

kaiken. (s. 360) 

bevarad  

Ex. 174 Stå på Glitterscenen, en 

flicka som jagar henne, springer 

omkring henne, ”Dödens Ängel 

Dödens Ängel”. (s. 320) 

Betonande Seisoo Säihkenäyttämöllä, tyttö ajaa 

häntä takaa, juoksee ympärillä, 

”Tuonen Enkeli Tuonen Enkeli”.  

(s. 360) 

bevarad  

Ex. 175 Körde runt och runt – 

försvann. (s. 322) 
Kontinuitetssignalerande Ajoivat ympyrää – häipyivät.  

(s. 363)  

utelämnad 

Ex. 176 Från jordsgubbsplockningen. 

Bara gick och gick och jag begrep 

ingenting. (s. 325)   

Kontinuitetssignalerande Siellä mansikkapellolla. Se vain 

kalppi, enkä minä ymmärtänyt 

mitään. (s. 366)  

utelämnad 

Ex. 177 I ett köksskåp i den där 

lägenheten där hon en gång var och 

var, och väntade på sirener, rättvisan 

– nog lagd undan, men inte slängd, 

nog kvar. (s. 326) 

Kontinuitetssignalerande Keittiökaapissa siinä asunnossa jossa 

hän kerran viereksi ja odotti 

sireenejä, oikeutta – pantuina syrjään, 

mutta ei heitettyinä pois, tallella.  

(s. 368) 

utelämnad  

Ex. 178 ”Fria världen, 

jordgubbsåkern, samma gubbar 

gubbar som hemma i kolhoserna, ha, 

ha, ha ha.”  

(s. 327–328) 

Kvantitetsbetecknande 
ordlek 

”Vapaa maailma, mansikkoja pellolla, 

samoja sikoja kuin kotikolhoosissa, 

ha ha, ha ha.” (s. 369–370) 

utelämnad 

Ex. 179 Och hamnat i en skog. Gått 

och gått i dagar, berg, buskar, mossa 

bara omkring dem. (s. 328) 

Kontinuitetssignalerande Ja päätyivät metsään. Vaelsivat 

päiväkausia, ympärillä pelkkää 

kalliota, pensaita ja sammalta.  

(s. 370) 

utelämnad 

Ex. 180 ” [...] Hennes mamma var 

inte riktigt riktigt de där sista åren. 

Släpade med Suzette på all sjuttons 

främlingars begravningar – ” (s. 331)  

Intensifierande  
 

– – Hänen äitinsä ei viimeisinä 

vuosina ollut ihan järjissään. 

Ramppasi Suzetten kanssa kaiken 

maailman vieraissa hautajaisissa – ” 

(s. 373) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 181 Och mitt bland dem en som 

särskilt faller i allas ögon; en flicka 
Intensifierande  
diminutiv 

Ja heidän keskellään muuan erityisesti 

silmiinpistävä; tyttö jonka pöyheä 

bevarad partiellt 
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med stort burrigt hår som väller kring 

henne, över ryggen, axlarna, i håret 

små små fjärilsspännen, många, 

många, skimrande. (s. 335)  

hiusryöppy kuohuu hänen 

ympärillään, yli selän ja olkapäiden, 

hiuksissa pienen pieniä perhossolkia, 

lukemattomia, kimmeltäviä.  

(s. 378)  

Ex. 182 Och mitt bland dem en som 

särskilt faller i allas ögon; en flicka 

med stort burrigt hår som väller kring 

henne, över ryggen, axlarna, i håret 

små små fjärilsspännen, många, 

många, skimrande. (s. 335) 

Kvantitetsbetecknande  
 

Ja heidän keskellään muuan erityisesti 

silmiinpistävä; tyttö jonka pöyheä 

hiusryöppy kuohuu hänen 

ympärillään, yli selän ja olkapäiden, 

hiuksissa pienen pieniä perhossolkia, 

lukemattomia, kimmeltäviä. (s. 378) 

utelämnad;  

återgiven med en parafras  

Ex. 183 För denna kvinna hade 

verkligen älskat då, vid sidan av 

druckit för mycket öl, älskat älskat 

och etcetera. (s. 337) 

Kontinuitetssignalerande Sillä tuo nainen oli tosiaan rakastanut, 

sen ohessa että oli juonut liikaa 

kaljaa, rakastanut rakastanut ja niin 

edelleen. (s. 380)  

bevarad  

Ex. 184 Klipper, klipper, ringlar 

röda remsor. (s. 340) 
Kontinuitetssignalerande Leikkaa, leikkaa, punaiset kaitaleet 

kiemurtelevat. (s. 383) 

bevarad  

Ex. 185 ”jag söker, söker, 

underjordiska rum, sanningen om allt, 

jag kommer hit ibland.” (s. 340) 

Intensifierande  
 

”Minä etsin, etsin, maanalaisia tiloja, 

totuutta kaikesta, käyn joskus täällä.” 

(s. 383) 

bevarad  

Ex. 186 Eller: man kan inte stiga ner i 

samma vatten två gånger, ändå ska 

man dit med foten, doppa doppa, om 

och om igen, röra om. (s. 340) 

Kontinuitetssignalerande  

iterativ 

Tai: samaan veteen ei voi mennä 

kahta kertaa, silti siihen pitää upottaa 

jalkansa, kastaa se yhä uudestaan, 

loiskia.  

(s. 384) 

utelämnad 

Ex. 187 Eller: man kan inte stiga ner i 

samma vatten två gånger, ändå ska 

man dit med foten, doppa doppa, om 

och om igen, röra om. (s. 340) 

Kontinuitetssignalerande Tai: samaan veteen ei voi mennä 

kahta kertaa, silti siihen pitää upottaa 

jalkansa, kastaa se yhä uudestaan, 

loiskia.  

(s. 384) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 188 Folkvisan i henne. ”… 

folkvisan… har många verser, händer 

samma sak i varje, om och om igen.” 

(s. 341) 

Kontinuitetssignalerande Kansanlaulu hänessä. 

”…kansanlaulussa… on monta 

säkeistöä, jokaisessa tapahtuu sama, 

yhä uudestaan.” (s. 385) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 
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Ex. 189 Träffa Johanna i huset i den 

dyigare delen, skrämma upp henne 

eller framkalla en jordbävning – och 

sen hem hem mot sitt öde, 

Glitterscenen, den öppna 

glasdörren… (s. 341) 

Poetisk  
stegring  

Ja tapaa Johannan Liejuisimman 

laidan talossa, säikäyttää hänet ja 

aiheuttaa maanjäristyksen – ja sitten 

kotiin tapaamaan kohtalonsa, 

Säihkenäyttämön, avoimen 

lasioven… (s. 385) 

utelämnad 

Ex. 190 Utanför huset och i huset en 

annan med historier, projekt. Projekt 

Jord, riv i bitar, har rivits, gammalt, 

spelat ut sin roll. (s. 343) 

Poetisk  
stegring 

Talon ulkopuolella, sisällä on joku 

muu jolla on tarinoita, projekti. 

Projekti Maa, revi palasiksi, on 

revitty, vanha, tehnyt tehtävänsä,  

(s. 387) 

bevarad  

Ex. 191 Sedan simmar vi. Och 

simmar vi. (s. 355) 
Kontinuitetssignalerande Sitten me uidaan. Ja uidaan. (s. 400) bevarad  

Ex. 192 Eddie Ung: i alla oss finns en 

sådan där evigt UNG som vill glittra, 

älskas ÄLSKAS skoningslöst.  

(s. 357) 

Betonande  
 

Eddie Nuori: meissä kaikissa asustaa 

tuommoinen ikuisesti NUORI joka 

haluaa kimmeltää, saada rakkautta, 

RAKKAUTTA armottomasti.  

(s. 403) 

bevarad  

Ex. 193 Att ju mer hon ber och ber, 

desto värre blir det.  

(s. 361) 

Kontinuitetssignalerande  

durativ 

Ei tiedä että mitä enemmän hän 

anelee, sen hankalammaksi asia käy. 

(s. 407) 

utelämnad 

Ex. 194 Jag är inte där. Jag är inte 

där. (s. 363) 
Betonande En ole siellä. En ole. (s. 409) bevarad partiellt 

 

Ex. 195 ”Titta titta Astrid! 

Solkatter!” (s. 364) 
Betonande  
uppmanande 

”Kato kato Astrid! Sädekeijuja!” 

(s. 410) 

bevarad  

Ex. 196 Höga skrik, snyftningar, och 

skrik skrik, förfärliga. (s. 374) 
Kontinuitetssignalerande 
iterativ 

Kovia huutoja, nyyhkytyksiä, huutoa 

huutoa, kamalaa.  

(s. 421) 

bevarad  

Ex. 197 Men förbjudet och 

förbjudet, nu, efter allt, skulle man 

tänka att det inte skulle spela någon 

roll med det.  

(s. 375) 

Kontrastivt betonande Mutta kielletty mikä kielletty, nyt 

kaiken jälkeen voisi ajatella ettei sillä 

olisi väliä. (s. 423) 

bevarad  

Ex. 198 Men gett sig på köksbordet, 

kärlen, kastrullerna och diskbänken, 
Intensifierande  
ordentlighet, noggrannhet 

Vaan kävi keittiöpöydän, astioiden, 

kattiloiden ja tiskipöydän kimppuun, 

bevarad partiellt, 

återgiven med en stamupprepande 
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putsat, gnidit gnidit. (s. 376) siivosi, hinkkasi hinkkaamistaan.  

(s. 423) 

konstruktion 

Ex. 199 Jag var också rädd. Och först 

när det varit helt tyst länge, länge 

vågade jag mig ut. (s. 376) 

Kontinuitetssignalerande 
en stor temporal utsträckning, ökad 

emotiv intensitet, ansträngning 

(Lindström 1999: 96) 

Minäkin pelkäsin. Uskalsin ulos vasta 

kun oli jo kauan ollut hiljaista.  

(s. 424) 

utelämnad 

Ex. 200 Nej. Han kommer att sitta 

här. I kusinhuset, på kusingården, i 

evig tid. Sitta, sitta. (s. 380) 

Kontinuitetssignalerande 
uteslutande 

Ei. Hän istuu täällä. Serkkutalossa, 

serkkupihalla, ajasta iäisyyteen. Istuu 

istumistaan. (s. 428) 

bevarad partiellt, 

återgiven med en stamupprepande 

konstruktion 

Ex. 201 Varför Rita på något sätt 

förstod, hon hörde skottet, och 

sprang, sprang ut i skogen, men det 

var för sent. (s. 383)  

Poetisk  
stegring, intensifiering 

Ja miksi Rita jotenkin ymmärsi, kuuli 

laukauksen, ryntäsi metsään, mutta 

oli liian myöhäistä. (s. 431) 

utelämnad 

Ex. 202 Som hon hela tiden vetat nog, 

på något sätt, men på grund av allt 

möjligt, också sitt ljus, sin kärlek, till 

allt, livet, mamman, nya världen, 

kusinhuset, allt allt, velat hålla 

undan. (s. 383) 

Kvantitetsbetecknande 
uteslutande, intensifiering, passion 

Minkä hän kyllä koko ajan oli tiennyt, 

mutta minkä oli halunnut torjua 

kaiken muun takia, oman valonsa, 

rakkautensa kaikkea kohtaan, elämää, 

äitiä, uutta maailmaa, serkkutaloa, 

kaikkea kohtaan. (s. 431) 

utelämnad 

Ex. 203 Doris plötsligt var i huset och 

upptog allt, skulle ha allt allt – var så 

glad och uppfyllt, och man kunde inte 

neka henne något. (s. 391) 

Kvantitetsbetecknande  
uteslutande, intensifiering, passion  

– – ja Doris äkkiä oli talossa ja omi 

kaiken, halusi ihan kaiken – oli niin 

iloinen ja ylitsepursuava, ei häneltä 

voinut kieltää mitään. (s. 440) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 204 ”Folkvisan har många verser, 

händer samma sak i varje, om och om 

igen, en evig upprepning i tid och 

rum.”  

(s. 398) 

Kontinuitetssignalerande  
stereotypisk 

”Kansanlaulussa on monta säkeistöä, 

kaikissa tapahtuu aina sama asia yhä 

uudestaan, ikuista toistoa ajassa ja 

tilassa. – – ” (s. 448) 

utelämnad 

återgiven med ett adverbial 

Ex. 205 Finns ju så mycket annat, 

mycket annat som händer. (s. 401) 
Poetisk 
stegring 

Kun on niin paljon muuta, tapahtuu 

paljon muuta.  

(s. 451) 

bevarad  

Ex. 206 Det glittrar på det stora, 

ödsliga trägolvet. Av småsmå fjärilar. 

Jag vänder om. Nu ser jag. (s. 405) 

Intensifierande 
diminutiv, ömhet, beundrande 

Suuri autio puulattia kimaltelee. 

Pikkuruisia perhosia. Minä käännyn. 

Ja näen nyt. (s. 456) 

utelämnad 
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Ex. 207 Att vad som finns kvar 

häruppe i det tomma rummet är, 

överallt småsmå fjärilar inkilade 

mellan golvbräderna. (s. 405) 

Intensifierande 
diminutiv, ömhet, beundrande 

Että tähän yläkerran tyhjään 

huoneeseen on jäänyt vain 

lattialankkujen rakoihin tungettuja 

pikkuruisia perhosia. (s. 456) 

utelämnad 

 

 

 


