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Abstract (svenska) 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka strategier översättaren Carl G. Martinsson an-

vänt sig av vid översättningen av kulturspecifika fenomen (Extralinguistic Cultural Refe-

rences, ECR) från persiska till svenska i novellsamlingen Getingboet och nitton andra novel-

ler från Iran (Martinsson, 1983), samt redogöra för huruvida Martinssons översättningar varit 

källspråksorienterade eller målspråksorienterade. 

Klassificeringen av översättningsstrategier har baserats på Jan Pedersens modell (2007). Ana-

lysen visar att strategierna bevarande och generalisering använts i en majoritet av fallen, och 

att de kulturspecifika fenomenen varken översatts särskilt källspråks- eller målspråksoriente-

rat. 

 

Abstract (English) 

The aim of this thesis is to describe the strategies used by the translator Carl G. Martinsson 

when translating Extralinguistic Cultural References (ECRs) from Persian to Swedish in the 

short story collection Getingboet och nitton andra noveller från Iran (Martinsson, 1983), as 

well as to present whether Martinsson’s translations are source language oriented or target 

language oriented. 

The classification of the translation strategies is based on Jan Pedersen’s model (2007). The 

analysis shows that the strategies retention and generalization were employed for a majority of 

the cases, and that the translation of the ECRs was neither source language oriented nor target 

language oriented. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Huvudanledningen till valet av forskningsämne till denna uppsats är det intresse jag länge haft 

för översättning. Sedan 2003 har jag varit verksam som översättare, främst från nederländska 

och engelska till svenska och under läsåret 2004/2005 fick jag möjlighet att fördjupa mig i 

ämnet vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet. Tack vare denna 

bakgrund blev jag tillfrågad att som gästlärare undervisa i översättningsteori på Orientalistik-

programmet vid Uppsala universitet under vårterminen 2010, vilket sedan upprepade sig vår-

terminerna 2013, 2014 och 2015. Som pedagogisk metod har jag låtit studenterna utföra hem-

uppgifter där de antingen fått översätta själva eller jämföra översättningar från sitt huvudspråk 

(arabiska, turkiska eller persiska) till svenska, för att reflektera över olika teorier i praktiken, 

vilket utmynnat i diskussioner under lektionerna, inte minst om svårigheterna att överföra kul-

turspecifika fenomen i källkulturen till något som den tänkta målgruppen skulle kunna förstå. 

Även om dessa diskussioner var intressanta, upplevde jag att det rådde, och fortfarande råder, 

brist på forskning på just överförandet av kulturspecifika från nämnda källkulturer till svenska 

eller andra nordiska språk. Min uppsats ska därför ses som ett försök att förbättra forskningslä-

get på denna front och därigenom i framtiden också undervisningen, även om uppsatsen inte 

kan göra anspråk på att vara uttömmande. 

Till min hjälp i uppsatsarbetet har jag haft förmånen att ha två handledare, dels Morena Azbel 

Schmidt, lektor vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, som hjälpt mig 

bygga det teoretiska ramverket, dels professor Carina Jahani vid Institutionen för lingvistik och 

filologi, som handlett uppsatsen iranistiska del. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de strategier översättaren Carl G. Martinsson använt 

sig av när det gäller kulturspecifika fenomen (för definition, se 3.3) vid översättandet av de tjugo 

noveller som utkom i samlingen Getingboet och nitton andra noveller från Iran (Martinsson, 

1983). 

Jag söker svaren på frågorna: 

 Vilka strategier har översättaren använt? 
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 Har översättningen av kulturspecifika fenomen framför allt varit källspråksorienterad 

eller målspråksorienterad? 

2 Teoretisk bakgrund 
Uppsatsen har skrivits inom ramen för det beskrivande paradigmet Descriptive Translation Stu-

dies.  

2.1 Descriptive Translation Studies 

Gideon Toury beskriver i sin bok Descriptive Translation Studies – and beyond (2012, s. 3f) 

hur ett schematiskt förslag till en struktur över hur översättningsvetenskapen som forskningsfält 

skulle kunna struktureras presenterades av John S. Holmes under en muntlig presentation på 

Third International Congress of Applied Linguistics i Köpenhamn 1972, men hur den misslyck-

ades få spridning. Genom tillägg av Toury kan den dock nu sägas vara kanoniserad inom forsk-

ningsfältet och ingår normalt i läroböcker i översättningsvetenskap, som exempelvis Mundays 

Introducing Translation Studies (2012). 

I Holmes schema delas översättningsvetenskapen in i en teoretisk och praktisk del, där den 

praktiska delen omfattar översättningsutbildningar, översättningshjälpmedel och översättnings-

kritik. Den teoretiska delen är uppdelad i dels rent teoretiska studier (exempelvis filosofiska 

övervägningar) och beskrivande översättningsstudier, alltså Descriptive Translation Studies 

(DTS). Det som kännetecknar DTS är att det varken handlar om hur översättning skulle kunna 

vara (som inom den ”rent teoretiska” delen) och ej heller hur den (inte) borde vara (som inom 

den praktiska delen), utan hur översättning är (Toury, 2012, s. 13). 

DTS är sedan i sig uppdelat i funktionsinriktade, processinriktade och produktinriktade studier. 

Denna uppsats är en produktinriktad studie eftersom den fokuserar på de slutsatser som kan 

dras genom att studera den färdiga produkten (den publicerade översättningen). Som Toury 

dock påpekar (2012, s. 7) påverkar de tre grenarna inom DTS varandra – den funktion som den 

färdiga produkten förväntas inta i målspråkskulturens litterära system bestämmer hur en lämp-

lig produkt bör se ut, vilket i sig styr de val översättaren gör. 
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2.2 Källspråksorientering och målspråksorientering 

Ett av de viktigaste återkommande temana inom diskussioner gällande översättning är huruvida 

en översättare ska ta mer hänsyn till författarens och källspråkets egenheter eller hellre av hän-

syn till läsarnas förståelse anpassa översättningen till läsarnas kunskapsnivå och i målspråks–

kulturen rådande smak och normer. 

En av de första teoretikerna som talade om målspråks- och källspråksorientering på ett sätt som 

vi fortfarande gör idag var teologen och filosofen Friedrich Schleiermacher. I sin föreläsning 

Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens 1813 klargjorde han att när det gäller aka-

demisk eller konstnärlig översättning finns endast två metoder: ”Antingen får översättaren i 

möjligaste mån lämna författaren i fred och föra läsaren mot honom; eller också lämnar han i 

möjligaste mån läsaren i fred och för författaren mot honom.” (Schleiermacher, 1998, s. 118). 

Enligt Schleiermacher fick man vackert välja mellan dessa två extremer, han själv var en stark 

förespråkare av källspråksorientering (att föra läsaren mot författaren), och strikt hålla sig till 

en av dem. Dagens teoretiker ser snarare dessa två vägar som extremerna på en skala. 

En modernare teoretiker, Lawrence Venuti, introducerar 1995 i sin The Translator’s Invisibi-

lity1 motsatsparet domestication för målspråksorientering och foreignization för källspråksori-

entering (Venuti, 2008, s. 19). I tillägg till dessa två, som han beskriver det, etiska attityder, 

nämner han även exoticizing som benämning på översättningar där ytliga kulturella skillnader, 

som egennamn, seder och vanor, historiska figurer och händelser etc. bevaras, men där stilen i 

övrigt anpassas till de rådande normerna (Venuti, 2008, s. 160). 

Jan Pedersens modell (se 3.3.2 nedan), som jag kommer att använda för att klassificera över-

sättningsstrategierna, definierar de olika strategierna som källspråks- eller målspråksoriente-

rade. Denna terminologi används också av Lindqvist (2004, s. 4) i Tolk- och översättarinstitu-

tets manual för uppsatsskribenter. Det är tydliga och transparanta termer och kommer att an-

vändas för de olika strategierna i denna uppsats. 

En analys och klassificering av hela novellsamlingens orientering kommer att presenteras i upp-

satsens analysdel. 

                                                 

1 Bokens titel syftar bland annat på den anglosaxiska världens norm att litterära översättningar ska vara så frik–

tionsfria (ha fluency) att det inte ska märkas att det är en översättning, vilket Venuti vill skapa debatt kring (Venuti, 

2008, s. Chapter I). 
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2.3 Kulturspecifika fenomen 

Det som jag i denna uppsats väljer att benämna kulturspecifika fenomen grundar sig på Jan 

Pedersens avhandling Scandinavian Subtitles : A Comparative Study of Subtitling Norms in 

Sweden and Denmark with a Focus on Extralinguistic Cultural References från 2007. 

I avhandlingen behandlas strategier vid översättningen av vad Pedersen kallar Extralinguistic 

Cultural References (ECR), och hans definition av dessa definieras nedan (2.3.1). När han ex-

traherat materialet till sin avhandling har han dock exkluderat ECR som är transkulturella (för 

definition, se 2.3.4) och alltså existerar i både källspråkskulturen och målspråkskulturen. Han 

har också bara inkluderat extratextuella (för definition, se 2.3.5) ECR. 

I denna uppsats har jag, liksom Pedersen, valt att studera endast de ECR som är extratextuella, 

men inte transkulturella. Medan Pedersen fortsätter att kalla dessa ”ECR”, föredrar jag att göra 

en terminologisk åtskillnad mellan ECR (såsom de definieras i 2.3.1) och vad jag valt att kalla 

kulturspecifika fenomen, som alltså är extratextuella, men inte transkulturella, ECR. 

Anledningen till att inte inkludera transkulturella ECR är att dessa inte skapar några nämnvärda 

problem vid översättningen och därför inte är särskilt intressanta. 

Anledningen till att bara titta på extratextuella ECR är att de representerar kulturen i stort och 

är intressanta i ett vidare perspektiv, medan ECR som bara existerar inom en viss text bara rör 

just texten i fråga. 

2.3.1 Definition av Extralinguistic Cultural References enligt Pedersen 

Pedersen lanserar i sin avhandling (2007) termen Extralingustic Cultural References (ECR), en 

utveckling av hans egen tidigare term Extralinguistic Culture-bound References, likaledes för-

kortad ECR. Definitionen som anges för Extralinguistic Cultural References är som följer (fot-

noterna i texten är Pedersens egna): 
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Extralinguistic Cultural References (ECR) is defined as a reference that is at-

tempted by means of any cultural2 linguistic expression3, which refers to an ex-

tralinguistic entity4 or process. The referent of the said expression may prototypi-

cally be assumed5 to be identifiable to a relevant audience6 as this referent is with 

the encyclopaedic knowledge of this audience. (Pedersen, 2007, s. 91) 

Pedersen förklarar sitt val att lansera en helt ny term med tillhörande definition med att han 

hellre introducerar en ny term som han själv kan fylla med innehåll än att modifiera definitionen 

av en redan existerande term, eftersom han därigenom undviker att läsare läser in andra forska-

res definition av densamma eller avfärdar hans omdefiniering av termen. 

2.3.1.1 Praktisk tolkning av ECR i denna uppsats 

För att underlätta arbetet med att känna igen och extrahera ECR i det studera materialet följer 

här en praktisk tolkning av Pedersens definition av ECR ovan. 

 Uttryckssätt, idiom och ordspråk räknas inte som ECR, eftersom deras referenter nor-

malt sett är allmänna och inte typiska för iransk kultur, även om själva tankebilden i sig 

inte förekommer på svenska, men det handlar då om en inomspråklig företeelse. Exem-

pelvis är ett verb som yax zadan ’frysa (till is)’ inte ett ECR, då processen det refererar 

till inte är specifikt för iransk kultur, även om konstruktionen (eg. ’slå is’) är intressant 

och skiljer sig från den svenska konstruktionen. Av samma anledning är inte heller idi-

omet az sir tā piyāz ’från början till slut, i detalj; eg. från vitlök till lök’ någon ECR, 

även om själva bilden som idiomet framkallar är specifikt för persiska. 

2.3.2 Transkulturalitet, monokulturalitet och infrakulturalitet 

Många ECR kan förstås av allmänheten i flera olika kulturer, medan andra är specifika för ett 

land eller en kultur, ytterligare andra förstås endast av en lokal eller subkulturell grupp inom en 

större kultur. Detta beskrivs av Pedersen i hans avsnitt Transculturality: how well-known an 

                                                 

2 In a very wide sense of the word, including e.g. geographical names. 

3 Regardless of word class, syntactic function or size. 

4 Including fictional ones. 

5 As implied in the speech situation. 

6 E.g. a TV programme’s primary target audience. 
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ECR is (2007, ss. 156-160) och benämns där Transcultural ECRs, Monocultural ECRs och 

Infracultural ECRs. 

En transkulturell ECR vore exempelvis Volvo, som inte bara är känt i Sverige och Iran, utan i 

många länder över hela världen. Ett sådan ECR som delas av både källkultur och målkultur 

bereder inga större problem vid översättning. 

Ett exempel på en monokulturell ECR är Systembolaget, som är väldigt specifikt för Sverige. 

Namnet är inte särskilt transparant och den som inte har någon kunskap om det svenska sam-

hället, skulle inte kunna förstå vad det handlar om. 

En infrakulturell ECR är Uppsalas Engelska parken. De flesta svenskar har nog hört Owe Thör-

nqvists låt om att Dansa rumba i Engelska parken och förstår att det var en park någonstans 

(Uppsala nämns inte ens i texten), medan alla Uppsalabor vet precis vilken park som avses. 

Gränserna mellan dessa olika typer av ECR är suddiga och det kan vara svårt att avgöra hur 

känt något ska vara för att räknas som transkulturellt, monokulturellt eller infrakulturellt. Tid 

är även en faktor, vilket Peterson exemplifierar (2007, s. 159) med hur ”Pocahontas” i en replik 

i filmen Cocktail översattes 1989 med ”indianprinsessan” och 2004 med ”Pocahontas” – histo-

rien om Pocahontas hade i och med Disneyfilmen med samma namn blivit en del av den svenska 

publikens medvetande och förflyttats från den monokulturella kategorin till den transkulturella. 

När det gäller dessa tre termer och översättning räknas transkulturella ECR som något som 

delas av källspråkskultur och målspråkskultur och monokulturella ECR som något som existe-

rar i källspråkskulturen, men inte i målspråkskulturen. 

2.3.3 Extratextualitet 

Extratextualitet (beskrivet av Pedersen i avsnittet Extratextuality: The independent existence of 

ECRs (2007, s. 160f)) handlar om att en ECR är oberoende av texten, alltså om den existerar 

utanför texten i fråga. Pedersen använder termerna external ECR för ECR som existerar obero-

ende av texten, och internal ECR för ECR som hittats på av författaren specifikt för texten i 

fråga, vilket i sig inte betyder att en fiktiv ECR alltid behöver vara intern (2007, s. 160). 

Som exempel på en från början intern ECR som utvecklats till att även kunna vara en extern 

ECR anger Pedersen (2007, s. 160) hur James Bond presenterar sig i Goldfinger (då handlar det 
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alltså om en intern ECR, och kommer alltid att fortsätta vara det i den filmen) och hur en roll-

figur i Notting Hill 35 år senare intertextuellt jämför sig själv med James Bond (då är det en 

extern ECR). 

2.3.4 Pedersens modell för strategier vid översättning av ECR 

För att i sin avhandling kunna analysera hur målspråks- eller källspråksorienterade översätt-

ningar svenska och danska översättare har valt när det gäller kulturspecifika referenser presen-

terar Pedersen i sin avhandling också en modell som klassificerar de olika strategierna. Denna 

modell har tidigare förtjänstfullt använts av studenter som har skrivit uppsatser inom översätt-

ningsvetenskap, främst vid Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm (där Pedersen själv är 

verksam), men även vid andra svenska universitet. 

Pedersen utvecklade sin modell för att den skulle passa hans egen studie om undertextning, men 

tidigare uppsatsskribenter har använt den (i något förenklad form) för att undersöka strategier 

vid översättning av skönlitterär prosa. 

Föreliggande uppsats använder sig av den förenkling (ett par undergrupper har tagits bort) som 

använts av Renée Gustafsson i hennes magisteruppsats vid Göteborgs universitet (2012), lik-

som hennes svenska översättningar av strategierna i Pedersens modell, vilka skiljer sig från 

tidigare uppsatser inom samma tema, men som jag upplever vara tydligare och mer transparanta. 

Beskrivningarna av strategierna nedan baserar sig på de som återges i Pedersens avhandling 

(2007, ss. 130-152) med tillägg av egna tankar samt exempel från det undersökta materialet. 

2.3.4.1 Retention (bevarande) 

Retention (’bevarande’) innebär att ett referens från källkulturen överförs till måltexten i samma 

form som i källspråket. Detta innefattar även vissa markeringar i måltexten, exempelvis att or-

det eller frasen i fråga kursiveras eller sätts inom citationstecken för att understryka ”främman-

deskapet”; även mindre förändringar, exempelvis gällande viss ortografisk eller grammatisk 

anpassning. Pedersen nämner inget om byte av skriftsystem, vilket det definitivt är frågan om i 

det material som undersöks i den här uppsatsen, men transkribering av arabisk till latinsk skrift 

tolkas här som en ortografisk anpassning och valet av transkriptionssystem (och huruvida det 

är konsekvent genomfört) kommer inte att problematiseras. 

Bevarande är också den mest källspråksorienterade strategin, där den klara nackdelen för 

måltextläsarens förståelse är att ingen hjälp erbjuds till förståelsen av fenomenet i källkulturen. 
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Exempel: 

 ghaba قبا

 

2.3.4.2 Specification (förtydligande) 

Specification (’förtydligande’) är också en källspråksorienterad strategi och är i grunden den-

samma som bevarande, med tillägg av information för att underlätta förståelsen för läsarna av 

måltexten. Det kan exempelvis vara utskrivande av hela namnet på en person7 eller institution, 

där det i källtexten har räckt med endast en del för att ändå vara tydligt i källspråkskulturen. 

Denna typ av förtydligande är i Pedersens modell en undergrupp kallad completion. En annan 

typ av förtydligande är vad han kallar addition, det vill säga att man lägger till beskrivande 

information om referenten. I vissa fall kan denna strategi även användas för att undgå förvirring 

vid polysema ord (dvs. ord som har flera olika betydelser). En risk med denna strategi är att den 

kan uppfattas som alltför tillrättalagd om måltextläsarna har större kunskap om källspråkskul-

turen än översättaren hade räknat med. 

Exempel: 

 Shah-Cheraghmoskén چراغشاه

 

2.3.4.3 Direct translation (direkt översättning) 

Direct translation (’direkt översättning’8) räknas likaledes till de källspråksorienterade strate-

gierna och går ut på att man just direktöversätter ordet eller frasen i källtexten till motsvarande 

ord i målspråket. 

Exempel: 

                                                 

7 I mitt yrkesliv som översättare från engelska och nederländska händer det återkommande att jag får ägna tid åt 

att leta upp förnamnet på omnämnda personer i källtexten, där engelskspråkiga källtexter endast använt titel och 

efternamn och nederländska källtexter ofta initialer och efternamn, eftersom svenska normer i regel föreskriver att 

man benämner personer med både tilltalsnamn och efternamn. 

8 Direkt översättning används även som term för översättningar som gjorts direkt från källspråket till målspråket i 

motsats till indirekt översättning där en översättning till ett annat språk legat till grund för måltexten, men det är 

alltså inte denna betydelse som avses i Pedersens modell. 
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 fru sol خورشید خانم 

 

3.3.4.4 Generalization (generalisering) 

Generalization (’generalisering’) är en målspråksanpassad strategi, där man använder en 

mindre specifik översättning av referensen i källtexten. Detta kan ske genom att använda en 

hyperonym eller en meronym (detta utgör i Pedersens originalmodell undergruppen superordi-

nate term). Ett annat sätt är att använda sig av en parafras (hos Pedersen undergruppen paraph-

rase), alltså en omskrivning. 

Exempel: 

 sockervatten نبات داغ

 

2.3.4.5 Substitution (kulturell ersättning) 

Substitution (eg.’ersättning, ersättande’) har av Gustafsson (2012, s. 10) översatts med kulturell 

ersättning. 

Denna strategi är målspråksanpassad, då den innebär att man tar en ECR i källspråket och er-

sätter den med en kulturell referens, som läsarna av översättningen förväntas känna till. Denna 

nya referens är en referens som antas ha ett motsvarande värde ur konnotationssynpunkt, men 

som förväntas förstås av måltextläsarna. Det kan antingen vara en transkulturell ECR, alltså en 

referens som är känd i såväl källspråkskulturen som i målspråkskulturen, eller en målspråkskul-

turbunden referens. Risken med att använda en målspråkskulturbunden referens är att det kom-

mer att vara tydligt att översättningen anpassats och, beroende på läsarnas förväntningar, inte 

accepteras som en god översättning. 

Exempel: 

 terrass ایوان 

 

2.3.4.6 Omission (utelämnande) 

Omission (’utelämnande’) innebär att man helt enkelt väljer att stryka delar av källtexten när 

man översätter. Det kan vara ett utslag av översättarens lättja vid svårare översättningsproblem, 
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men kan även vara en försvarbar strategi när andra strategier inte anses vara effektiva, allt be-

roende på måltextens funktion och målgrupp. Strategin kan ses som den allra mest målspråks–

anpassade, eftersom man genom utelämnandet hindrar problematiska främmande element att 

överhuvudtaget synas i måltexten. 

2.3.4.7 Official equivalent (etablerad motsvarighet) 

Official equivalent (eg. ’officiell motsvarighet’) är en strategi som skiljer sig från de andra stra-

tegierna. När man använder sig av en etablerad motsvarighet, har någon annan redan valt över-

sättning åt en – man behöver bara känna igen den och implementera den. Exempel på dessa 

etablerade motsvarigheter är den officiella översättningen av namnet på en organisation. Ser vi 

United Nations i en engelskspråkig text, är det Förenta Nationerna9 som är den etablerade mot-

svarigheten. Etablerade motsvarigheter är även tidigare översättares (eller deras förlags) val – 

åtminstone om dessa har slagit igenom hos den svenska allmänheten – som Snövit av tyska 

Schneewittchen (när det gäller den av bröderna Grimm nedtecknade sagan). 

Exempel: 

 Teheran تهران 

 

2.3.5 Martinssons ordlista och dess inverkan på Pedersens modell 

I materialet, beskrivet i Avsnitt 3, återfinns i slutet av boken en form av ordlista i bokstavsord-

ning över ord och fraser i novellerna. Ordlistan består både av direkta översättningar av ord 

som bara transkriberas, exempelvis av titlar, och kortfattade förklaringar av kulturspecifika fe-

nomen. Eftersom Pedersens undersökning fokuserat på undertextning, finns inte denna typ av 

tillägg med i hans modell. Jag har valt att inte låta denna ordlista ha någon inverkan på Peder-

sens modell, eftersom förklaringarna i ordlistan inte står i direkt anslutning till de ord som de 

förklarar. Det finns inte heller någon markering vid de ord i novellerna som förekommer i ord-

listan som en uppmaning till läsaren att rådfråga den. Dock måste det medges att existensen av 

ordlistan i hög grad kan ha påverkat Martinssons val av strategier, vilket kommer att diskuteras 

ytterligare i slutsatsen (Avsnitt 7). 

                                                 

9 Även Förenta nationerna med litet n förekommer, då det skrivsättet följer svenska skrivregler, medan stor inle-

dande bokstav är den som används av FN i Sverige. 
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2.3.6 Uppdelning av ECR i domäner 

Vilka strategier som används vid översättning av olika typer av ECR beror i hög grad på vilken 

domän de tillhör (Pedersen, 2007, s. 108). Av den anledningen har jag, i likhet med Pedersen, 

valt att kategorisera ECR i olika kategorier. 

Kategoriseringen lyder som följer: 

1. Mått 

2. Egennamn 

3. Yrkestitlar 

4. Mat och dryck 

5. Litteratur och mytologi 

6. Administration 

7. Nöjen, lek och spel 

8. Valuta 

9. Arkitektur 

10. Kläder och textilier 

11. Mått 

12. I hushållet 

13. Tidsangivelser 

14. Växter 

15. Övrigt 

… och därtill en kategori Traditioner, som inte kommer att diskuteras ingående i ana-

lysdelen. 

2.4 Transkriptionsmodell 

Min utgångspunkt har varit att läsarna av denna uppsats behärskar persiska till den grad att 

transkription egentligen inte är nödvändig. Därför kommer ord och fraser i tabeller inte att tran-

skriberas, utan återges såsom de står i originaltexten med den ortografi som står där, det vill 

säga med inkluderande eller utelämnande av vokaltecken samt sammanskrivning eller särskriv-

ning (med eller utan mellanslag) av morfem (exempelvis pluraländelsen hā (ها)) i enlighet med 

originalet. På grund av typsnittsval och kerning, alltså hur mellanrummet mellan ord expande-

rats eller krympts för att skapa en estetiskt tilltalande typografi, har det inte alltid varit möjligt 
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att bedöma om särskrivning gjorts med eller utan mellanslag, men det borde inte spela någon 

större roll för syftet med denna uppsats. 

Transkription till latinska bokstäver kommer att göras i enlighet med tabellen nedan, som jag 

återanvänt från min kandidatuppsats (von Zeipel, 2010, s. 6); detta gäller för citat från primär-

litteraturen liksom vid transkribering av författares, boktitlars och förlags namn från den per-

siskspråkiga primärlitteraturen. Transkriptionen av novellförfattarnas namn när det gäller över-

sättningarna till svenska följer dock den transkription som Martinsson själv valt. 

Konsonanter 

 x خ ḥ ح č چ j ج s ث t ت p پ b ب

 ṣ ص š ش s س ž ژ z ز r ر z ذ d د

 k ک q ق f ف ġ غ ‘ ع ż ظ ṭ ط ẓ ض

  11’ أ/ؤ/ئ/ء y ی h10 ه v و n ن m م l ل g غ

 

Vokaler (monoftonger och diftonger) 

 ou ــُو ei ــَی o ــُـ e ــِـ a ــَـ u و i ی ā آ/ا

 

Dessutom har jag valt att lägga till ett bindestreck före ezāfe och den obestämda ändelsen –i, 

klitiska partiklar, ändelsen rā (را), liksom efter prefixet bi ( یب ). Det diakritiska tecknet tashdid 

 .har återgetts med fördubbling av den berörda konsonanten (utskrivet eller inte ,ــّـ)

3 Material 
Tanken var redan från början att denna studie skulle inrikta sig på översättningsproblematik vid 

översättning av skönlitterär prosa från persiska till svenska. Redan med den definitionen är det 

                                                 

10 Stumt h (ه) i slutet av ord har inte återgivits. 

11 Ett alef (ا) i början av ord har inte återgivits. 
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material som skulle kunna undersökas inte särskilt stort, eftersom förhållandevis lite skönlitte-

rär prosa översatts från persiska till svenska. 

Ytterligare avgränsningar har varit dessa: 

 Endast översättningar av vad som skulle kunna kallas modern persisk litteratur. 

Detta innebär ett exkluderande av alla översättningar av originaltexter skrivna före 1921, 

då Mohammad-Ali Jamalzadehs novellsamling Yek-i bud yek-i nabud kom ut, och som 

allmänt räknas som startskottet för den moderna persiska litteraturen. 

 Endast översättningar gjorda av personer med svenska som första språk. Detta 

kriterium baserar sig på antagandet att översättare med iransk bakgrund och persiska 

som första (eller starkaste) språk kommer att göra andra val vid översättandet av per-

siska till svenska än översättare med svenska som första språk och inte anpassa sig till 

de språkliga normerna i målspråket som de med målspråket som första språk. Denna 

avgränsningar har som resultat att exempelvis Kvinnor utan män (Pārsī'pūr, 1994), över-

satt av Said Moghadam, utgår, liksom Iran berättar: Dans på slak lina (Foconi & 

Chihil'tan, 2004), en samling utvalda noveller översatta i par av Janne Carlsson och Said 

Moghadam. 

 Översättningarna ska ha getts ut i bokform. Detta är också delvis ett kvalitativt kri-

terium – om en översättning accepterats (och säkert även redigerats) av en förläggare 

på ett kommersiellt förlag, kan nivån på svenskan anses ha nått upp till en tillräckligt 

hög nivå för att även accepteras av målspråksläsarna. Samma typ av granskning har inte 

gjorts av outgivna översättningar som exempelvis gjorts inom ramen för kurser i litterär 

översättning vid Uppsala universitet. Översättningar som publicerats i litterära tidskrif-

ter (exempelvis Karavan) har visserligen genomgått en granskning av tidskriftens re-

daktör, men har ratats av det andra skälet för detta kriterium: endast översättningar som 

utkommit i bokform finns enkelt sökbara i Kungliga bibliotekets sökmotor Libris. För 

översättningar publicerade i tidskrifter finns inte motsvarande översikt, och för icke ut-

givna översättningar finns överhuvudtaget ingen översikt. Att ta med översättningar för 

att jag som uppsatsskribent råkar känna till deras existens eller inte är inget bra ur-

valskriterium. 

Detta utkristalliserade sig, när urvalet gjordes, i endast två översättningar: 
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 Bo Utas översättning Den blinda ugglan (Hedayat, 1965) av Ṣādeq Hedāyats roman 

Buf-e kur 

 Carl G Martinssons samling Getingboet och andra noveller från Iran (1983) av egen-

händigt översatta noveller skrivna av olika iranska författare 

Här skiljer sig emellertid genrerna åt – Utas översättning är av en roman, medan Martinsson 

koncentrerat sig på noveller. För att undanröja de skillnader som genreskillnad eventuellt skulle 

kunna ha på val av strategi, valdes slutligen endast Martinssons novellsamling som källmaterial 

för denna undersökning. Sādeq Hedāyat finns med även där. 

Efter att uppsatsarbetet sattes igång har emellertid ytterligare en novellsamling översatt från 

persiska kommit ut, nämligen Nils Wiklunds översättning Det var en gång (Jamalzadeh, 2016) 

av den ovan nämnda samlingen av Moḥammad-‘ali Jamālzādeh. Den har dock inte använts i 

denna uppsats. 

3.1 Källtexterna 

3.1.1 Sādeq Hedāyat 

3.1.1.1 Ṭalab-e āmorzeš – Syndernas förlåtelse 

Novellen handlar om ett följe som åker på pilgrimsfärd till Karbala och en av kvinnorna i säll-

skapet uppsöker imam Hosseins helgongrav för att få förlåtelse för de synder hon begått mot 

sin havu (”medhustru”) och dennas förstfödda barn. 

3.1.1.2 Bonbast – Återvändsgränden 

Sharif, en man på skattekontoret i Abedeh, som inte har många andra nöjen i livet än opium-

rökning och brädspel, blir förvånad när en ny lärling skickas till arbetsplatsen från huvudkon-

toret. Denne unge man är mycket lik Sharifs ungdomsvän som tragiskt drunknade i Kaspiska 

havet inför Sharifs ögon, och det visar sig vara dennes son. Sharif låter honom bo hemma hos 

honom, men även han dör av drunkning, i Sharifs trädgårds houẓ (se 5.9.4). 

3.1.1.3 Ḥāji Morād – Hadji Morad 

Hadji Morad, en framstående köpman i basaren, tror sig se sin chadorklädda hustru på stan och 

blir så arg på henne att han ger henne en örfil. Kvinnan, som visar sig vara en annan kvinna 

med samma typ av chador, ropar på polis och Hadji Morad blir förhörd på polisstationen om 

skeendet. 
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3.1.2 Ṣādeq Čubak 

3.1.2.1 Nafti – Fotogenförsäljaren 

Azra längtar efter att gifta sig och vi får först följa henne när hon genomför en rit vid en hel-

gongrav, för att sedan vara med när hon fruktlöst försöker flörta med den förbipasserande fo-

togenförsäljaren. 

3.1.2.2 Dozde ghalpagh – Navkapseltjuven 

En ögonblicksbild av en mobb som misshandlar en pojke som blir påkommen när han stjäl 

navkapslar och anklagas sedan för alla stölder som skett de senaste dagarna. Man söker upp 

ägaren till bilen vars navkapslar pojken stulit, och även ägaren väljer att delta i misshandeln. 

3.1.2.3 Cheshme shishehi – Porslinsögat 

En mycket kort beskrivning av en femårig pojke som har fått en ögonprotes hos en läkare och 

väl hemma på kvällen får han se sig själv i spegeln, hans mor gråter. 

3.1.2.4 Adl – Rättvisa 

En ögonblicksbild av en häst som trampat ner i en dju (se 5.9.3) och skadat sig mycket allvarligt. 

Förbipasserande protagonister diskuterar vad som borde göras. 

3.1.3 Jalāl Āl-e Aḥmad 

3.1.3.1 Āftāb-e lab-e bām – Solen jäms med taket 

Novellen beskriver hur en familj med två döttrar under ramadan förbereder sig för att bryta 

fastan efter en dag med stekande sol. Fadern är på mycket dåligt humör, troligtvis på grund av 

fastans påfrestningar. Solen går ner och familjen intar sin fastebrytande måltid under osämja. 

3.1.3.2 Bačče-ye mardom – Ett barn vilket som helst 

En kvinna har genomgått en skilsmässa och hennes förre make vill inte ta hand om deras ge-

mensamma barn. Hon är på väg att gifta om sig, men den blivande maken vägrar låta henne ta 

med sig barnet in i det nya äktenskapet. Det finns inga bra alternativ för att på ett organiserat 

sätt lämna bort barnet, så hon väljer att ta med sig barnet ut på en utflykt för att sedan medvetet 

tappa bort det i folkvimlet. 
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3.1.4 Simin Dānešvar 

3.1.4.1 Dar bāzār-e Vakil – I Vakilbasaren 

Barnflickan Marmar har ansvar för ett litet flickebarn, men låter detta gå ensamt in i basaren 

medan hon själv hälsar på hos en nötförsäljare som har intresse för henne. Där stannar hon och 

ett bra tag och pratar och tar emot presenter, medan den lilla flickan går vilse i basaren och letar 

efter henne. Flickan får efter ett tag sällskap av en pojke, innan han tröttnar på henne. En vuxen 

man tar henne sedan i handen, men flickan tror att han kommer att vilja äta upp henne och flyr 

från honom ut ur basaren och in i vad som verkar vara en övergiven byggnad i närheten. Sam-

tidigt har Marmar lämnat nötförsäljaren för att leta efter flickan, men ägnar mer tid åt att flörta 

med andra försäljare. 

3.1.5 Maḥmud (E‘temādzāde) Beh Āzin 

3.1.5.1 Xāne-ye pedari – Fadershuset 

Denna osedvanliga novell är mer en självbiografisk tillbakablick till barndomen och det hus 

som författaren då bodde i, med beskrivningar av allt från farmoderns bönematta och vindens 

många intressanta föremål till lekarna i trädgården. 

3.1.6 Jamāl Mir Sādeqi 

3.1.6.1 Ān šab ke barf miāmad – Den kvällen när det snöade 

En familj i stan har tagit hand om en tonårspojke, en kusin från landet, vars föräldrar är fattiga. 

När familjen flyttar till ett större hus är det denna tonårspojke som får bära det allra mesta, ända 

tills han faller ihop. 

3.1.6.2 Āmad o šod – Komma och gå 

En buss med chaufför och busspojke har fått problem mitt ute i öknen. Efter mycket om och 

men lyckas de få fart på bussen och kör iväg, med busspojken stående i dörröppningen bredvid 

chauffören. På grund av en stark vind som nästan tvingar ner bussen i en ravin, tvärbromsar 

chauffören, men busspojken kastas ut, men är fortfarande vid liv och bärs ombord på bussen, 

där han senare dör. 
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3.1.7 Ġolām-Ḥosein Sa‘edi 

3.1.7.1 Zanburakxāne – Getingboet 

En novell i fyra delar: en man har lärt känna en fattig äldre man med tre giftasvuxna döttrar och 

blir hembjuden till denne. Han väljer den yngsta och man bestämmer att de ska gifta sig. De 

letar upp en mulla som är fullt upptagen med en begravning, så de får ingå äktenskapet på 

begravningsplatsen. När övriga bybor senare får höra om bröllopet tränger de sig på och ställer 

till med fest. När festen är slut är det dags att fullborda äktenskapet, men eftersom familjens 

hem består av en byggnad med endast ett rum hänger de upp chadorer för att på så sätt dela upp 

rummet i flera mindre. Det hela slutar med att de två äldre systrarna tjuvkikar på kärleksakten. 

3.1.8 Rasul Parvizi 

3.1.8.1 Man be donyā āmadam – När jag kom till världen 

En kvinna blir biten av en orm, men den enda som påstår sig kunna läkekonst är en kvacksalvare 

till seyed som drar fördel av sin religiösa titel. Kvinnan dör och dagen efter föds hennes dotters 

son. Detta oskyldiga barn får skulden för den ormbitna kvinnans död. 

3.1.8.2 Zār Ṣafar – Zar Safar 

En mörkhyad mycket stark man vid namn Zar Safar förälskar sig i en kvinna, men hennes mor 

vill inte låta honom gifta sig med henne. Han hittar istället en annan kvinna som han förälskar 

sig djupt i. De gifter sig och Zar Safar får jobb som lastbilschaufför, vilket betyder att han ofta 

är borta hemifrån. Han kommer hem tidigt en dag, men hans hustru är inte hemma. Han blir arg 

och hör efter hos grannarna och sedan får han veta var hon är. Han dricker sig full och spejar in 

i huset där hon ska vara och ser henne dansa och kyssas med flera män. När hon lämnar huset 

dödar han henne. Han tas därefter själv till galgen för att hängas. 

3.1.9 Aḥmad Maḥmud 

3.1.9.1 Barxord – Konflikten 

Konflikten utspelar sig på ett gods med stora ägor i södra Iran. En dag kommer en ingenjör för 

att förbereda för en traktor som ska hjälpa till med jordbruket. Bönderna som arbetar åt godsä-

garen blir arga, eftersom de tror att de ska förlora jobb och inkomst om traktorn utför deras 

arbete. Någon ser till att öppna dammluckor som översvämmar fälten och förstör hela skörden. 

Godsägaren och hans byuppsyningsman blir rasande och försöker med hårda metoder luska ut 
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vem som begått handlingen. De hittar den skyldige och godsägaren beordrar honom att ge sig 

av med sin familj. På kvällen, när de är på väg att lämna ägorna, skjuts han till döds. 

3.1.9.2 Bandar – Hamnen 

Hamnen ger en ögonblicksbild av fattiga arbetare i en hamn. 

3.1.10 ‘abbās Pahlavān 

3.1.10.1 Lāše – Kadaver 

En kvinna har trott att hennes man jobbar som stenhuggare, men förstår efter ett samtal med en 

grannfru att han faktiskt är liktvättare, ett stigmatiserat yrke. Hon äcklas av detta faktum och 

börjar känna att hela huset luktar lik och kadaver. Hon bränner esfand (se 5.14.3) för att vädra 

ut den inbillade stanken. När hennes make kommer hem från arbetet flyr hon hemmet. 

3.1.11 Ebrāhim Rahbar 

3.1.11.1 Molāqāti – Besöket 

En dagdrivare och krämare har blivit påkörd. Den som har kört på honom har tagit honom till 

sjukhuset, där han delar sal med ett gäng andra. En av dem får besök av en man i tjusiga kläder 

som bjuder på kakor. Dagdrivarens kusin har fått höra att han ligger inlagd på sjukhus och har 

kommit för att besöka honom tillsammans med sin man. De släpps dock inte in, med olika 

ursäkter. Anledningen är att de inte förstått att de måste muta portvakten. 

3.2 Översättningar och översättaren 

Carl G. Martinsson har, förutom Getingboet och nitton andra noveller från Iran, inte utkommit 

med några persiska översättningar. Dock utkom han med några skönlitterära översättningar från 

ryska på 1940- och 1950-talen. 

Getingboet och nitton andra noveller från Iran togs väl emot av recensenterna, och han blev 

recenserad både i Dagens Nyheter (Hylinger, 1983) och Svenska Dagbladet (Wahlund, 1983). 

Båda recensenterna gläds över novellsamlingen, dess bredd och den inblick de ger i persiskt liv. 

I Svenska Dagbladets artikel recenseras även Carl G. Martinssons översättarinsats. Vid sidan 

av viss kritik mot överdriven användning av talspråkliga varianter och inkorrekt valda ordfor-

mer, rosas han för ett ”kompetent och konstnärligt övertygande intryck”. Wahlund ger även 

exempel på språklig exotism i uttryck som mer eller mindre rakt översatts från persiskan, som 

islamiskt färgade kraftuttryck och oväntade liknelser. 
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4. Metod 
Först extraheras de kulturspecifika fenomenen genom att de valda novellerna läses igenom i 

original, parallellt med Martinssons översättningar. 

Huvudkriteriet för vad som ska räknas som ett kulturspecifikt fenomen har sin utgångspunkt i 

Pedersens definition av ECR, beskriven i 2.3.1, samt den begränsning som görs av att transkul-

turella ECR, närmare beskrivet i 2.3.2, exkluderas, och att endast extratextuella ECR, närmare 

beskrivet i 2.3.3, behandlas. 

För att tydliggöra vad ett kulturspecifikt fenomen innebär i denna uppsats, har jag nedan tagit 

mig friheten att parafrasera Pedersens definition av ECR med de ytterligare begränsningarna 

gällande transkulturalitet och extratextualitet: 

Kulturspecifika fenomen definieras som ett ord eller en fras som åsyftar en utom-

språklig kulturell företeelse, specifikt för iransk kultur i vid bemärkelse, vilket 

även inkluderar geografiska namn. Referenten, det åsyftade, verklig eller inte, i 

fråga förväntas kännas igen av den iranska läsekretsen tack vare deras encyklope-

diska kunskap, men förväntas vara okända för den svenska allmänheten. 

Detta betyder att allt som refererar till något som kan anses vara specifikt iranskt räknas som 

ett kulturspecifikt fenomen. Detta omfattar exempelvis namn, klädesplagg och maträtter, men 

även gester, typer av tjänster och yrken, seder och bruk, och dylikt. Viss hänsyn kommer att tas 

till översättningens ålder – vissa fenomen som är någorlunda vanliga i dagens Sverige var ovan-

liga när boken utkom i början av 1980-talet. 

När det gäller geografi räknas alla geografiska namn i Iran, inklusive huvudstaden, och även 

de för shiiter heliga platserna i Irak, som kulturspecifika fenomen. Andra geografiska namn 

räknas inte som sådana. 

Inom ämnet religion har jag räknat de mest basala begreppen, moské, minaret och koranen, 

samt det även i kristendomen förekommande föremålet radband, som transkulturella ECR och 

kommer inte att räknas som kulturspecifika fenomen. Innehållet i Koranen och uppbyggnaden 

av en moské räknas som kulturspecifika fenomen, liksom övriga begrepp inom ämnet. 

När det gäller referenser till Gud, har jag inte betraktad dessa som ECR, eftersom jag gör tolk-

ningen att Gud i islam och kristendom i grunden är densamma. 
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När det gäller flora och fauna omnämns många växter och djur som inte förekommer naturligt 

i Sverige, men som däremot existerar i den svenska allmänhetens medvetande. Av den anled-

ningen är kameler inte ECR. För att bestämma hur kända vissa växter är i Sverige, har jag bland 

annat använt mig av Wikipedia. Svenska Wikipedia har artiklar över väldigt många växter, 

eftersom man skapat artiklar automatiskt genom digitala bibliotek. Om en artikelsida varit up-

penbart maskinskapad utan tydligt utbroderande av engagerade, mänskliga botaniker, har jag 

uppfattat det som att växten i fråga inte är känd i Sverige. 

Kulturella fenomen som inte är vanliga eller inte existerar i Sverige, men som den svenska 

allmänheten troligtvis känner till genom litteratur eller medier, har inte klassificerats som ECR, 

exempelvis karavan och rosenvatten. 

När det gäller de insamlade ECR klassificeras översättningsstrategin enligt Pedersens modell 

(se 2.3.2) samt kategoriseras i enlighet med min anpassade modell (se 2.3.4). 

I uppsatsens analysdel tar jag sedan upp ett stort urval av insamlade ECR och förklarar dem. 

Med hjälp av referenser till olika källor fastslår jag deras status som iranska ECR.  

Vid extraherandet av ECR, har endast den första förekomsten i en novell räknats, om efterföl-

jande förekomster i samma novell använder samma strategi. Eftersom noveller i en samling kan 

läsas separat, har jag valt att ”nollställa räkneverket” mellan varje novell, och samma ECR med 

samma strategi som förekommer i olika noveller har båda tagits med i den slutliga uträkningen. 

I den mån en ECR i första förekomsten har översatts först med strategin förtydligande för att 

därefter översättas med strategin bevarande, så har endast den första förekomsten räknats, ef-

tersom valet av bevarande räknas som en naturlig följd av att strategin förtydligande först valts, 

exempelvis att översätta ordibehešt ’månad i den persiska kalendern som motsvarar (c:a) 21 

april – 21 maj’ först med månaden ordibehesht och sedan med ordibehesht endast. 

Särskilt egennamn, men även andra substantiv, översätts ibland med pronomen; detta har jag 

sett som en fråga om stil snarare än översättningsstrategi, såvida dessa inte endast översätts 

med pronomen, och har därför inte räknat de förekomsterna.  
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5. Analys 

5.1 Islam 

5.1.1 Att besöka en helgongrav 

I två av novellerna besöks platser där heliga personer i islams historia ligger begravda. I Ṭalab-

e āmorzeš hänger Khanom Galin på låset till imam Hosseins ẓariḥ i den irakiska och för shiiter 

mycket viktiga staden Karbala i Irak, och i Nafti knyter Azra daxil kring gallret på den ẓariḥ 

som omgärdar imam Rezas grav i Mashhad. 

5.1.1.1 Ẓariḥ 

En ẓariḥ är en husliknande byggnad med gallerförsedda fönster så att man kan se in på själva 

graven. Den är inte sällan mycket vackert konstruerad av duktiga hantverkare och kan vara 

tillverkade i guld, silver, koppar eller trä. (Zarih, 2018; Ẓariḥ, 2018) 

Det är osäkert om Martinsson har varit medveten om ordets betydelse, för han översätter det 

flera gånger med sarkofag, ett ord som bättre beskriver det som befinner sig inne i själva ẓariḥ. 

En gång används helgongrav som översättning, en typ av generalisering. 

5.1.1.2 Daxil 

عذرا ضریح چوبی قهوه اي را كه هزاران دخیل رنگ وارنگ دیگر به آن بسته شده بود، قرص و قایم 

 (Čubak, Xeime-ye šab-bāzi, 1334 [1955], s. 10) زد. چسبیده بود و نفس نفس می

Azra klängde sig fast vid gallret till den bruna sarkofagen, där tusentals andra bro-

kiga remsor med önskningar hade bundits, och hon andades häftigt. (Chubak, 

Fotogenförsäljaren, 1983, s. 57) 

Daxil är en remsa tyg som man binder kring gallret på en ẓariḥ, men det förekommer också att 

det knyts kring kvistarna på träd som anses ha heliga krafter, eller vid ett saqqāxāne. En daxil 

binds med önskan om att något man önskar ska hända, och samtidigt lovar man att göra en 

uppoffring (naẕr) om önskan skulle bli uppfylld. (Beyhaqi, 2018)  
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5.1.1.3 Ṭavāf 

 Čubak, Xeime-ye šab-bāzi, 1334) .دو بار دور قبر طواف كرد و باز سرجاي اولش نشست]...[ 

[1955], s. 14) 

[…] skred hon sedan ritualenligt runt graven två gånger och satte sig åter där hon 

suttit förut. (Chubak, Fotogenförsäljaren, 1983, s. 58) 

Ṭavāf beskrivs i Encyclopedia of religion (Eck, 2005) som en del av ḥajj, pilgrimsfärden till 

Mecka, då man ska cirkulera Ka‘ba sju gånger. Detta verkar ha fått en bredare betydelse i per-

siska; enligt Aryanpurs persisk-engelska ordbok (Aryanpur Kashani, 1384 [2005], s. 560) har 

tavāf kardan betydelsen ’to circle (a holy tomb or shrine)’. 

5.1.1.4 Ḥaram, ṣaḥn och menbar 

Kring helgongravar byggs det upp ett helt moskékomplex, och ett namn för dessa är ḥaram 

(Ḥaram, 2018). Ett sådant komplex består ofta av byggnader med en innergård kallad ṣaḥn 

(Khan, 2005). Platsen varifrån predikan hålls kallas menbar, och liknar i mångt och mycket 

predikstolar i kristna kyrkor. (Minbar, 2016) 

5.1.1.5 Pilgrimers titlar 

För en shiit är det tre helgongravar som är särskilt viktiga att besöka. Den främsta är Mecka, 

som alla muslimer bör besöka om de har möjlighet. Den pilgrimsfärden kallas ḥajj, och har man 

genomfört den kan man kalla sig ḥāj eller ḥāji, liksom titelprotagonisten i Hedāyats Hadji Mo-

rad (som dock inte själv varit på ḥajj). 

Specifikt för shiiter är att förrätta en pilgrimsfärd till imam Hosseins helgongrav i Karbala, som 

följet i Hedāyats Syndernas förlåtelse. En sådan får titeln karbalā’i eller förkortat kablā. 

För iranier är det mycket vanligt att man åker på pilgrimsfärd till imam Reẓās helgongrav i 

Mashhad, eftersom det är den enda imamgraven som ligger inom Irans gränser. En person som 

genomfört en sådan pilgrimsfärd kallas mašhadi, mašdi eller maš. 

Martinsson har konsekvent använt bevarande som strategi för dessa titlar. 

5.1.1.6 Ziārat-nāme-xvānhā 

 Hedāyat, Se) د.گفتن یآقا را به نام و نشان یزسراغ عز یکی یکیخوانها  یارتنامهاز كفشدار و از ز

qaṭre xun, 1333 [1954], s. 73) 
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[…] hörde sig för hos den som tog emot skorna vid ingången till moskén och hos 

böneuppläsarna om Aziz Agha med namn och adress, men fann inte ett spår efter 

henne. (Hedayat, Syndernas förlåtelse, 1983, s. 19) 

Ett ziāratnāme är en text inom shiaislam, som reciteras när en pilgrim besöker en helgongrav. 

(Ziyarah Text, 2018) En ziārat-xvānhā är en person som har till uppgift att recitera dessa texter 

åt pilgrimerna. 

Martinsson har här valt parafras, en typ av generalisering, som översättningsstrategi. 

5.1.2 Begravning 

Efter att den döde kallnat, ska kroppen tvättas. En mans kropp tvättas av män, en kvinnas av 

kvinnor, med undantag för att en make får tvätta sin makas kropp och omvänt. Som vi kan läsa 

i Lashe/Kadaver, är liktvättare (morde-šur) en separat yrkeskategori i Iran, av novellen framgår 

även att det är stigmatiserat. Enligt shiitisk tradition, majoritetsvarianten av islam i Iran, ska 

vattnet vara kallt och man tvättar kroppen tre gånger i en byggnad specifikt för detta syfte 

(morde-šur-xāne eller ġassal-xāne). Första gången med vatten som parfymerats med ”lotus”, 

andra gången med vatten som parfymerats med kamfer, och tredje gången med rent vatten. 

(Algar, u.d.) 

Det som menas med lotus torde vara den Ziziphus lotus som Martinsson nämner i sin ordlista 

(Martinsson, 1983, s. 293), som på arabiska kallas sedr, vilket överensstämmer med de parfy-

mer som omnämns i Lashe/Kadaver. 

Efter tvättningen sveps kroppen i sin svepning (kafan). Medan en svepning i Sverige kan vara 

vilka kläder som helst, påbjuder islam tygstycken av vit bomull att täcka liket med. (idem) 

5.1.3 Livet efter detta 

Efter begravningen tänker man sig i Iran (Martinsson, 1983, s. 300) att trycket på kroppen blir 

väldigt stort, till och med så att skelettet krossas. 

Under den första natten i graven kommer den döde att få påhälsning av Nakir och Monkar, två 

änglar för att förhöra den döde om hans tro. Man kommer även att visa honom Muhammed och 

då är det bäst att man känner igen honom. Svarar man rätt kommer man att få sin plats i paradiset. 

Svarar man fel kommer man att bli slagen av de två änglarna varje dag utom fredag. (Munkar 

and Nakīr, 2018) 
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5.1.4 Böner 

5.1.4.1 Ṣalavāt 

رفت و از زوار انعام گرفت، گلدسته هاي طالئی  «تپه سالم  » ولی امروز و قتیکه سر دستة مکاریها روي

اي به كالبد رنجورشان دمیده د كه جان تازهنمایان گردید و همة مسافران صلوات فرستادند، مثل این بو

 (Hedāyat, Se qaṭre xun, 1333 [1954], s. 75). شد

Men i dag, när kameluthyrarnas förman besteg ”hälsningskullen” och tog emot sin 

belöning av pilgrimerna, blev de gyllene minareterna synliga och alla resenärerna 

uppsände böner för profeten Mohammed och hans ätt. Det var som om nytt liv 

hade ingjutits i deras pinade kroppar. (Hedayat, Syndernas förlåtelse, 1983, ss. 17-

18) 

Ṣalavāt är ursprungligen helt enkelt plural av ṣalāt (’bön’), men i icke-arabiska länder används 

det uteslutande om en speciell typ av bön där man ber Gud om frid och ära över Muhammed, 

och i den shiitiska traditionen även över Muhammeds ätt. Den allra vanligaste salavāt-bönen 

är ”Allāhoma ṣall-e ‘alā Moḥammad-en va Āl-e Moḥammad”. (Salawat, u.d.) 

Martinsson har översatt detta ord med en parafras i tre av fyra förekommande fall, och med 

endast hyperonymen böner i det fjärde fallet, alla tillhörande översättningsstrategin generali-

sering. 

5.1.4.2 Namāz-e żohr, ṣalāt-e żohr 

Islam påbjuder fem obligatoriska dagliga böner. De benämns efter den tidsperiod som de in-

faller. Dagens andra bön läses efter middagstid (żohr) och kallas sålunda namāz-e żohr eller 

ṣalāt-e żohr. (Salat, 2018) 

Martinsson har valt strategin direkt översättning för dessa termer. 

5.1.4.3 Mohr 

Martinsson beskriver mohr i sin ordlista som en ”platta som shiiterna lägger pannan mot när de 

ligger framstupa i bön” (Martinsson, 1983, s. 297). Detta grundar sig teologiskt på att det skulle 

vara bra att luta huvudet mot jorden vid prostration, och lerplattan är just torkad jord. Har man 

ingen lerplatta, som helst ska vara av jord från Karbala, så går det bra även med blad från växter. 

(Turbah, u.d.) 
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Martinsson har valt översättningsstrategin generalisering för mohr. 

5.1.5 Religiösa yrken 

5.1.5.1 Mo’aẕẕen / Aẕān-gu 

Mo’aẕẕen eller aẕān-gu är den person som på fredagar kallar till fredagsbönen, eller under öv-

riga dagar kallar till de dagliga bönerna. (Muezzin, 2009) 

Martinsson har översatt båda dessa till böneutropare, en översättning av strategin generali-

sering. 

5.1.5.2 Āxund / Mollā 

Mollā är en ursprungligen arabisk titel med betydelsen ’herre; beskyddare’, men har kommit 

att bli en titel främst för muslimska religiösa ledare, lärare i religiösa skolor, imamer och ko-

ranläsare. (Mullah, 2018) 

I Iran är ordet synonymt med āxund. 

Martinsson har översatt mollā med molla (och inte formen mulla som är vanlig i svenska nu-

förtiden), liksom akhund för āxund, båda enligt översättningsstrategin bevarande. 

5.2 Egennamn 

5.2.1 Personnamn 

De namn som räknas som ECR är namn på personer som existerar utanför novellerna. Det gäller 

alla historiska personer, de flesta från islams tidiga historia: Zeynab, Ali Abu Taleb, imam Hos-

sein, Shemr, Musa ebn Djaafar och Fatimah; men även poeten Saadi, den tidigare shahen Mo-

hammad Shah och den shiitiske lärde Hadj Bagher Shafti. Deras namn har alla transkriberats 

och översättningsstrategin har varit bevarande. 

5.2.2 Geografiska namn 

5.2.2.1 Områden, städer och stadsdelar 

Förutom Teheran, som har sin officiella form med ett extra e, har övriga städer transkriberats 

direkt från persiskan. 



 

 

26 

  

5.2.2.2 Andra platser 

I Dar Bāzār-e Vakil omnämns, förutom själva Bāzār-e Vakil även de två helgongravarna Seyed 

Hāji Ġarib och Seyed ‘alā’od-din Ḥosein, liksom Šāh Čerāġ-moskén. De är alla enkla att hitta 

på kartan. De har alla översatts med strategin bevarande eller förtydligande. 

Ark ’citadell’ i Zār Ṣafar syftar mycket troligt på Arg-e Karim Xān (Afsar, 2011) och har över-

satts med en direkt översättning. 

Masjed-e Xamirān i Rasht i Xāne-ye pedari har översatts med strategin bevarande, där namnet 

transkriberats och ordet masjed översatts: Khamiranmoskén. 

Sabze Meidān i Teheran i har översatts med grönsakstorget (med litet g), en översättning enligt 

strategin direkt översättning. 

5.3 Yrkestitlar 

5.3.1 Mokāri 

Mokāri är termen för en person som hyr ut åsnor, hästar och kameler (Steingass, 2018). I Talabe 

amorzesh har Martinsson valt att använda det förtydligande kameluthyrare, eftersom det är tyd-

ligt från berättelsen att de har hyrt ut just kameler. 

5.3.2 Labuforuš 

I Iran är det vanligt att köpa varma, kokta rödbetor, färdiga att äta, från ambulerande försäljare 

(vilket jag sett med mina egna ögon i Teheran 2007). En person som säljer varma rödbetor 

kallas labuforuš. 

Martinsson har översatt detta med rödbetsförsäljare, en direkt översättning. 

5.3.3 Ostovār 

Eftersom det svenska och det iranska militära systemet inte överensstämmer, blir militära titlar 

per automatik ECR. 

-Parvizi, Shalvārhā-ye vaṣle)]...[  او را بزندان انداخت یاز عروس یشاستوار حسن از ترس صفر پ]...[ 

dār, 1357 [1978], s. 28) 

Av rädsla för Safar hade fanjunkaren Hassan kastat honom i fängelse före bröllopet 

[…] (Parvizi, Zar Safar, 1983, s. 230) 
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Att byta ut den iranska termen mot en motsvarande svensk term innebär att man väljer strategin 

kulturell ersättning. 

5.4 Mat och dryck 

5.4.1 Dizi-ye ābgušt 

یك شب كه حال گدا علی خیلی بهمخورده بود من رفت م بازار از عطاري داراشکنه خریدم، آوردم خانه 

 Hedāyat, Se qaṭre xun, 1333) .خوب بهم زدم وسر بار گذاشتمبگوشت ، آریختم توي دیزي 

[1954]) 

En kväll när Gada Ali hade blivit mycket dålig gick jag till basaren och köpte hem 

sublimat i en kryddbod och hällde det i en lerkruka med soppa på kött och bönor, 

rörde om väl och ställde den på elden. (Hedayat, Syndernas förlåtelse, 1983, s. 26) 

Precis som det svenska ordet gryta syftar både till maträtten som till kärlet som det kokas i, så 

motsvarar persiskans dizi såväl lergrytan som de maträtter som tillagas i den. 

En av de mer välkända dizi-rätterna är ābgušt (eg. ’köttbuljong’). Rätten är mycket traditionell 

i det persiska köket och det finns många varianter. Oftast används lamm- eller nötkött och 

kikärtor. Det är vanligt att även använda tomat och potatis, och även andra grönsaker kan till-

sättas. Tillagningen kräver hög temperatur och lång tid. Efter tillagningen separeras rätten dels 

i en buljong i vilken man tillsätter bröd som får lösas upp, och dels i en fastare, urpressad bland-

ning av de fasta ingredienserna, som köttet, bönorna och potatisen. (Homa, Abgoosht , 2015; 

Lamborn, 2010). 

5.4.2 Tahdig 

 !میجوید كروچ كروچ اشتهائی و لذت چه با را دیگ ته بود دلربا و چاالك، دماغ سر آنقدر كه محسن

(Hedāyat, Sag-e velgard, 1342 [1963]) 

Och med vilken aptit hade inte Mohsen, som hade varit på gott humör, livlig och 

charmerande, tuggat så det krasade på den hårda risskorpan närmast botten på kit-

teln! (Hedayat, Återvändsgränden, 1983, s. 43) 

Tahdig räknas som en persisk delikatess. Ett vanligt sätt att tillaga ris i Iran är att först koka 

riset i rikligt med välsaltat vatten i upp till 10 minuter, för att sedan ångkoka det på låg värme i 
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trekvart. Om man under den andra delen av processen förbereder bottnen med olja samt något 

som kan skapa en sammanhängande skorpa i botten av kastrullen – vanliga ingredienser till 

detta är lavāš12, skivad potatis eller en blandning av yoghurt, saffran och ris. Medan riset, som 

placeras ovanpå detta, ångkokas, steks och bryns den underliggande bottnen till en knaprig, 

gyllene skorpa. Det är denna som går under namnet tahdig (eg. ’gryt-botten’). (Homa, Persian 

steamed rice and tahdig, 2017; Azita, The Art of Making Persian Tah-Dig, 2010). 

Martinsson har här valt att parafrasera det kulturspecifika fenomenet, det vill säga en typ av 

generalisering. 

5.4.3 Sabzipolou 

 ,Hedāyat, Zende be-gur) ]...[ پلو درست كرده يزنش سبزكه امشب  یدانستشب جمعه هم بود م

1342 [1963], s. 41) 

Torsdag kväll var det också och han visste att hans fru hade lagat grönsakspilaff. 

(Hedayat, Hadji Morad, 1983, s. 52) 

Sabzipolou är en vanlig iransk risrätt som ofta serveras till fisk. Ordet sabzi kan betyda 

både ’grönsaker’ och ’örter’, men det är örter som åsyftas här. Rätten består av ris som tillagats 

på persiskt vis (jfr Tahdig ovan) med tillsats av hackade örter. Sabzipolou serveras traditionellt 

under nouruz, det iranska nyårsfirandet. (Homa, Sabzi polo ba mahi, 2017) 

Martinsson har gjort en direkt översättning från persiska, men har möjligtvis inte känt till rätten, 

med tanke på att han valt grönsaks- och inte ört- som översättning av sabzi. 

5.4.4 Ājil 

 (Dānešvar, 1361 [1982], s. 131)یك ظرف آجیل آورد و جلو مرمر گذاشت. ودبریز پا شد خن

Pistaschhandlaren steg upp, hämtade en skål med adjil och ställde den framför 

Marmar. (Daneshvar, 1983, s. 97)  

Ājil är ett samlingsnamn för olika typer av frön, nötter, rostade kikärtor samt torkade frukter 

och bär. Det beskrivs i Encyclopaedia Iranica (Kasheff, 2011) som det mest konsumerade mel-

lanmålet eller tilltugget i Iran, och serveras gärna till te, färsk frukt, sötsaker och alkohol. Det 

                                                 

12 En typ av tunnbröd som är vanligt i Iran och angränsande länder. 
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finns många olika typer av blandningar med olika namn och olika smaksättningar, bland annat 

salt, tromsöloka (golpar), gurkmeja och limejuice. 

Det kan argumenteras för att många av ingredienserna i ājil återfinns i Sverige och att det därför 

inte handlar om ett monokulturellt fenomen; samtidigt är flera vanliga ingredienser i blandning-

arna ovanliga eller (åtminstone vid tiden för översättandet) frånvarande från svensk matkultur, 

och har därför ändå tolkats som ett iranskt kulturspecifikt fenomen. 

Martinssons val av bevarande som strategi pekar på att han också gjort samma tolkning. 

5.4.5 Čāy-e dišlame 

 Dānešvar, 1361) را مزمزه كرد.و با قر مخصوصی یك حبه قند كنج قپش گذاشت و چاي دیشلمه 

[1982], s. 130) 

Och med en typisk kokett rörelse stoppade hon en bit socker innanför ena kinden 

och läppjade i sig teet. (Daneshvar, 1983, s. 95) 

Ordet dišlame kommer från det turkiska (troligtvis azeriska) dişləmə med betydelsen att bita av 

någonting med tänderna (diş ’tand’), underförstått en bit socker. Frasen čāy-e dišlame åsyftar 

enligt Loġatnāme Dehxodā det bittra, osötade te som man dricker genom en bit socker som man 

har mellan tänderna, eller, som i fallet i novellen, som man sötar själv genom att ha en bit socker 

i munnen (Dišlame, u.d.). 

Martinsson har med teet valt att använda sig av en hyperonym, en typ av generalisering. 

5.4.6 Kašk 

 (Dānešvar, 1361 [1982], s. 135)نفهمید كشك بود یا شکرپنیر. 

Hon begrep inte om det var kvark eller eller13 sockerkarameller. (Daneshvar, 1983, 

s. 101) 

Kašk är en typ av yoghurt som torkats. Denna används i flera iranska rätter, exempelvis kašk o 

bādenjān och āš-e rešte. (Aubaile-Sallenave, 2012) 

                                                 

13 Feltryck, borde bara vara ett ”eller” i meningen. 
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Martinsson har översatt kašk med kvark, alltså kvarg eller färskost, vilket tillverkas på annat 

sätt (Färskost, 2018). Martinsson har här alltså valt strategin kulturell ersättning. 

5.4.7 Šekarpanir14 

 (Dānešvar, 1361 [1982], s. 135)نفهمید كشك بود یا شکرپنیر. 

Hon begrep inte om det var kvark eller eller15 sockerkarameller. (Daneshvar, 1983, 

s. 101) 

 (Dānešvar, 1361 [1982], s. 137)آورد. آورد، لیمو میآورد، شکرپنیر میكلوچه مسقطی می

Han hade med sej bakverk och han hade med sej konfekt. Och lemoner. 

(Daneshvar, 1983, s. 101) 

 Pahlavān, 1351)كه تو دستش بود گذاشت توي دهان از حیرت باز شده زن ...  «شکر پنیر»مرد یك 

[1972], s. 170) 

Mannen stoppade en bit begravningskonfekt, som han hade i handen, i hustruns 

mun, som gapade av förvåning… (Pahlavan, 1983, ss. 276-277) 

Šekarpanir är en typ av konfekt bestående av socker, vatten och vetemjöl i kubliknande former. 

Man delar ofta ut denna sötsak som offergåva i samband med begravningar. (Šakarpanir, u.d.) 

I novellerna förekommer tre olika översättningar: sockerkarameller, konfekt och begravnings-

konfekt. De två första översättningarna fokuserar på att det är just en typ av karameller, då 

funktionen i Dar bāzār-e Vakil är just denna. I novellen Lāše är just konnotationen att denna 

typ av konfekt delas ut just vid begravningar mycket viktig, hustrun har precis fått reda på att 

hennes man arbetar som liktvättare och den bit šekarpanir han stoppar i munnen på henne, har 

han troligtvis fått på sitt jobb i samband med att han tvättat ett lik inför begravningen. I alla tre 

fallen handlar det dock om strategin generalisering. 

                                                 

14 Dehxodā (Šakarpanir, u.d.) anger šakar som uttal, medan Āryānpur (Aryanpur Kashani, 1384 [2005], s. 518) 

anger šekar. 

15 Feltryck, borde bara vara ett ”eller” i meningen. 
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5.4.8 Koluče masqaṭi 

 (Dānešvar, 1361 [1982], s. 137)آورد. آورد، لیمو میآورد، شکرپنیر میكلوچه مسقطی می

Han hade med sej bakverk och han hade med sej konfekt. Och lemoner. 

(Daneshvar, 1983, s. 103) 

Känner man inte till att koluče och masqaṭi är två olika bakverk, som gärna serveras tillsammans 

och som båda räknas som en specialitet från Shiraz (där novellen utspelar sig), kan det vara 

svårt att tolka frasen – om det är två olika sötsaker, hade det varit förväntat att ha ett o inskjutet 

mellan de båda, om det hade varit en sötsak, hade vi förväntat oss någon form av eżāfe-marke-

ring (här, med tanke på övrig ortografi, ett hamze ovanför det stumma slut-h:et i koluče). Här 

uppfattas emellertid de två ofta samtidigt serverade bakverken som en enhet, vilket avsaknaden 

av konjunktion måste syfta på. 

Koluče är ett allmänbegrepp på persiska för småkakor, men i detta fall syftar det på en speciell 

typ av enkla kakor utan fyllning gjorda på rismjöl, dekorerade med vallmofrön eller portlakfrön. 

Övriga ingredienser är socker, ägg, smör, rosenvatten och vetemjöl, samt saffran och karde-

mumma för smaksättning. (Haleh, 2012) 

Masqaṭi, eller ḥalvā-ye masqaṭi, är en geléliknande sötsak, som kanske närmast kan jämföras 

med svensk och finsk marmeladkonfekt. Den tillverkas av stärkelse, socker och vätska, smak-

sätts med saffran, rosenvatten och kardemumma och innehåller även gärna mandlar eller pi-

staschnötter. (Ḥarira, 2003) och (Masghati, u.d.) 

Martinsson har valt en hyperonym, alltså strategin generalisering, genom att översätta den kom-

binerade frasen koluče masqaṭi till bakverk. 

5.4.9 Pālude 

 قند ریخت و یك تنگ كوچك عرقپالوده فروش با عجله یك كاسة بلور پر از پالوده كرد، رویش خاكه

 ,Dānešvar, 1361 [1982])بهارنارنج و یك تنگ هم آبلیمو توي سینی پهلوي ظرف پالوده گذاشت. 

ss. 141-142) 

Han skyndade sig att fylla en kristallskål med glass, strödde på pudersocker och 

ställde en liten karaff med pomeransessens och en med citronsaft på brickan bred-

vid skålen med glass […] (Daneshvar, 1983, ss. 110-111) 
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Pālude, eller ofta fālude, är en iransk dessert som består av tunna nudlar (vermicelli) gjorda av 

potatisstärkelse. Dessa kokas och fryses sedan tillsammans med is, limejuice och rosenvatten 

och serveras sedan i frusen form i skål. Pālude räknas som en specialitet från Shiraz, vilket 

passar historien som ju utspelar sig i just Shiraz. (Mahsa, 2014; Maryam, 2015) 

Med tanke på att försäljaren ställer fram en liten karaff med pomeransessens och citronsaft, kan 

man utgå ifrån att det rosenvatten och den limejuice som bloggarna hänvisar till ännu inte till-

satts, utan kunden i fråga får själv tillsätta önskad mängd. 

Martinsson har översatt pālude med glass, vilket jag har tolkat som en kulturell ersättning. 

Bloggarna jämför visserligen rätten med sorbet, men med nudlarna är det ändå något annat. 

Sättet att äta pālude har dock mycket gemensamt med hur vi i Sverige konsumerar glass. 

Den pomeransessens som serveras, skulle nog bättre kunna ha översatts med pomeransbloms-

vatten eller bara pomeransvatten, då det framställs genom destillering av pomeransträdets 

blommor. Denna ingrediens är mycket ovanlig i Sverige, men finns upptagen och beskriven i 

Svenska Akademiens Ordbok (Pomerans, 1953), och ses därför inte som ett iranskt monokul-

turellt fenomen. Samma ordbok beskriver även pomeransessens som något som framställts far-

makologiskt ur torkade pomeransskal, vilket det inte är frågan om här. 

Det som av Martinsson översatts med citronsaft ska troligtvis egentligen vara limejuice, den 

tillsatsen förekommer i bloggarna och många andra pālude-recept. Ordet limu kan på persiska 

syfta till både lime och citron, men det är framför allt en typ av lime (Citrus latifolia, på persiska 

limu-ye irāni, engelska Persian lime) som är vanlig i Iran. 

5.4.11 Āš och ḥalim 

در خانة ما آش و حلیم نذري یا شام شب عاشورا ازدحامی از گدایان زن و مرد بهاما، سالی دو سه بار، 

 (Beh Āzin, 1357 [1978], s. 13)آورد كه ناگفتی بود. می

Det var seden varje dag, men två tre gånger om året framkallade olika soppor, 

skänkta som offergåva, eller kvällsvarden före ashura-dagen, en sådan trängsel av 

tiggerskor och tiggare vid dörren till vårt hem att det var obeskrivligt. (Beh Azin, 

1983, s. 120) 
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Āš är en typ av matigare soppor (Eilers, Elāhi, & Boyce, 1987), och det är möjligt att det un-

derförstått är en speciell āš som avses i novellen, i Encyclopaedia Iranica (idem) anges āš-e 

šolle qalamkār vara en typisk rätt att bereda som offergåva. 

Ḥalim är ursprungligen en frukosträtt, som numera serveras även som lunch och middag. Det 

är en mycket arbetskrävande rätt som kokas av ett helt lamm, tillsammans med halvmalet vete, 

tills man uppnått en gröt- eller pölsaliknande konsistens. (Elāhi, 2003) 

I Martinssons översättning har dessa två inbördes mycket olika rätter slagits ihop till det gene-

raliserande soppor. 

5.4.12 Nabāt dāġ 

خانة پدرش رفت، و او چندین ماه با شیر گاو و كیف و نبات پنج شش ماهه بودم كهمادرم قهر كرد و به

 (Beh Āzin, 1357 [1978], s. 23)داغ از من پر ستاري كرد تا باز مادرم آمد. 

Jag var en fem sex månader gammal när min mor blev arg och flyttade hem till sin 

far och då skötte vår dadda om mig med komjölk, sömngivande medel och varmt 

sockervatten i några månader tills min mor kom tillbaka. (Beh Azin, 1983, s. 128) 

Enligt Loġatnāme Dehxodā (Nabāt dāġ, u.d.) är nabāt dāġ kandisocker (nabāt) som lösts upp i 

varmt vatten och används mot magbesvär. 

Martinsson har valt strategin parafras, en typ av generalisering. 

5.4.13 Suhān16 

هاي كوچك گلرنگ بنام صابون به دست مسافر آشنا و این مکعب سوهانهاي و او تا در قم بود، گاه جعبه

 (Beh Āzin, 1357 [1978], ss. 32-33)فرستاد ]...[ برایمان می

Så länge han var i Ghom sände han oss askar med suhan och de där små skära ku-

berna, som kallades tvål […] (Beh Azin, 1983, s. 137) 

Suhān, även kallad suhān-e Qom, då staden Qom traditionellt har haft en omfattande produktion 

av suhān, är en kaka av typen krokant och består till största delen av smält socker, vatten och 

                                                 

16 Det vanligare uttalet verkar vara /sohān/ snarare än /suhān/. 
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matfett med olika smaktillsatser, däribland saffran. Mandelflisor och pistaschnötter är vanliga 

smaksättningar, liksom honung (suhān-e ‘asali). (Shahrabani, 2016; Azita, Sohan Asali - 

Persian Honey and Saffron Almond Candy, 2011) 

Martinsson har valt översättningsstrategin bevarande. 

5.4.14 Nān-e sangak 

 ,Beh Āzin, 1357 [1978]). گرفتنسیه میرفت و یك نان سنگك به]...[ پیاده به نانوایی سر گذر می

s. 35) 

[…]på väg till bageriet på hörnet för att hämta ett sangakbröd på kredit. (Beh Azin, 

1983, s. 139) 

Nān-e sangak eller bara sangak, av sangak ’sten (diminutiv)’, är ett tunt och avlångt, jäst bröd 

som får sin speciella karaktär genom att det gräddas på glödhet småsten, därav namnet. Det är 

ett mycket vanligt bröd i Iran och äts bland annat till rätten ābgušt (beskriven ovan), både upp-

löst i buljongen och att lägga den fasta ingredienserna på. (Desmet-Grégoire, 1989) 

Martinsson har valt att översätta den oproblematiska delen av frasen (nān) till svenska, medan 

han har använt strategin bevarande för själva huvuddelen. Jag har därför valt att betrakta hela 

frasen som bevarande. 

5.4.15 Ḥalvā 

 Parvizi, Shalvārhā-ye)]...[  بردندیحلوا و برنج و خرما م بردند،یم یبره توغل یك بردند،یسرقند م یك

vaṣle-dār, 1357 [1978]) 

Man kom med en sockertopp, med ett lamm, med halvá, ris och dadlar […] 

(Martinsson, 1983, s. 223) 

Ordet ḥalvā har sina rötter i arabiska (jfr arabiska ḥalw ’söt’) och har kommit att syfta på olika 

sötsaker i olika länder som tillhört de iranska och osmanska kultursfärerna. Martinsson beskri-

ver själv halvá (1983, s. 296) som ”[e]n nötmassa, gjord av mjöl, socker, olja och mandel eller 

nötter av olika slag”, och det överensstämmer även med flera persiska matbloggar: Azita be-

skriver i sin blogg Turmeric & Saffron (Azita, Halva, 2009) ett recept med grahamsmjöl, smör 

och socker som främsta ingredienser, med rosenvatten och saffran som smaksättare och mandel, 

pistasch och kokos som garnering. I bloggen Persian Mama understryks att det finns många 
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varianter av iransk ḥalvā, där den stora skiljelinjen går mellan den torra och den fuktiga (tar 

ḥalvā) (Homa, Halva Zanjabil : Ginger Halva, 2015; Homa, Tar Halva, 2015). 

Martinsson har här valt bevarande som översättningsstrategi. 

5.4.16 Nān-e noxudči17 

 .Rahbar, 2536 [1977], s)چیهاي درشت و گرد و زردرنگ مرتب توي جعبه چیده شده. نان نخود

84) 

Stora, runda, gula kakor av ärtmjöl ligger fint ordnade i asken. (Rahbar, 1983, s. 

282) 

Nān-e noxudči (direkt översättning: ’kikärtshandlarens bröd’) är en typ av söta kakor vars hu-

vudingrediens är kikärtsmjöl. De används inte sällan till haft-sin-bordet som traditionellt dukas 

fram kring nouruz, det persiska nyåret. (Soleymani, 2017; Fariba, 2014) 

Efter den första översättningen ovan (kakor av ärtmjöl) övergår Martinsson till att översätta 

nān-e noxudči med ärtmjölskakor, vilket jag har likställt. Denna strategi hamnar någonstans i 

gränslandet mellan parafras (en typ av generalisering) och kulturell ersättning, då original-

ingrediensen kikärtsmjöl översatts med ärtmjöl. Ärtmjöl har traditionellt använts i Sverige, men 

då malet av gula ärtor. Strategin generalisering är dock starkare, och jag har valt den. 

5.5 Litteratur och mytologi 

5.5.1 Šāh-nāme 

Šāh-nāme är ett episkt verk som skrevs av Ferdousi på uppdrag åt sultan Mahmud av Ghazna. 

Verket baserar sig på de persiska kungarnas historia, från myterna fram till sasanidernas fall 

och består av nästan 60 000 verser. Det har sedan dess tillkomst för tusen år sedan varit den 

persiskspråkiga världens favoritbok. 

Martinsson har översatt bokens namn med Shahnameh, alltså en transkription med strategin 

bevarande. 

                                                 

17 Det vanligare uttalet verkar vara /noxod/ snarare än /noxud/. 
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5.5.2 Rostam 

Rostam är en av de mest kända gestalterna i Šāh-nāme, och en mycket kraftfull och ståtlig karl 

(Martinsson, 1983, s. 299). Zār Ṣafar jämförs i novellen med samma namn med just Rostam, 

och Martinsson har valt att behålla namnet så som det är och använder sig av översättningsstra-

tegin bevarande. 

5.5.3 Simorġ 

Simorġ är en gigantisk fågel som tillhör den iranska mytologin och även finns omnämnd i Šāh-

nāme (Martinsson, 1983, s. 299). Martinsson skriver sagofågeln Simorgh på svenska och an-

vänder alltså förtydligande som översättningsstrategi. 

5.5.4 Doxtaršāh-e pariān 

Till den iranska mytologin hör också ett kvinnligt väsen kallat pari. I modern persisk mytologi 

är hon ett godartat väsen, men historiskt har det inte alltid varit så. (Adhami, 2010) 

I Bāzār-e Vakil fruktar man att doxtaršāh-e pariān förälskat sig i den unge man som beter sig 

underligt och att det är det som är fel med honom. 

Martinsson har använt sig av översättningsstrategin kulturell ersättning och gett denna pari 

namnet fekungens dotter och feernas prinsessa. 

5.6 Administration 

Ord som beskriver delar av ett lands administration blir automatiskt ECR, eftersom de beskriver 

något som finns i verkligheten och samtidigt är unikt – den iranska tullmyndigheten är en se-

parat och unik enhet. 

Bland de ord som tillhör administration återfinner vi: 

Mālie, Markaz, kārgozār, Vazārat-e xāreje, žāndārm, Dādgāh-e neżāmi, amniehā, Gomrok och 

kalāntari. 

5.7 Nöjen, lek och spel 

5.7.1 Pahlavān 

 (Mir Ṣādeqi, 1354 [1975], s. 57)كنی ... پهلوون باشی، بیا ببینم چیکار می
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Skall du vara en kämpe! Kom så får jag se vad du kan … (Mir Sadeghi, 1983, s. 

154) 

I novellen används pahlavān (i dess talspråkliga form pahlavun) återkommande från Hadj Agha 

till Mashallah för att göra honom på bra humör och därigenom få honom att kämpa hårdare och 

inte ge upp. Martinsson har använt tre olika ord som översättning: kämpe, atlet och kraftkarl, 

alla tre tillhörande strategin generalisering. Ordet syftar till de atleter och brottare som tradit-

ionellt tränats i zurxāne i Iran, en typ av traditionell sporthall endast för män (pojkar får delta 

först i och med puberteten), där kampsport och annan fysisk träning blandas med andliga öv-

ningar inspirerade av sufism. (Zur-ḵāna, 2006). 

Att dessa pahlavān var själva sinnebilden för manlighets- och idrottsideal sammanfattas väl av 

Houchang Chehabi: ” [...] it was the tough, bulky pahlavans of the zurkhaneh and their heavy 

muscle-building instruments that informed the average Iranian’s conception of athleticism and 

manliness” (Chehabi, 2013). 

5.7.2 Xāl-e siāh-bāzi 

]...[  كردیم يباز یاهخندق شهر خال س يهادر خرابه یا زدیآدم دار م یابود  یبیهم موجود غر ینا ]...[

(Parvizi, 1357 [1978], s. 32) 

Antingen hängde han människor eller också spelade han tärning bland ruinerna av 

stadens vallgrav. (Parvizi, 1983, ss. 233-234) 

Xāl-e siāh-bāzi beskrivs (Xāl-e siāh-bāzi, 2018) som ett hasardspel där tre kort används, två 

med svart valörmarkering och ett med röd valörmarkering. Spelet går sedan ut på att man ska 

gissa vilket kort som är det röda kortet. 

Martinsson har valt att översätta detta med tärningsspel, vilket jag tolkat som en kulturell er-

sättning. 

5.7.3 Alak dolak 

 یخواندم یفو تصن یدوندم یگربدنبال همد كنند،یم يلك بازوها، الك دبچه

(Maḥmud, 2536 [1977], s. 48) 

De större barnen leker ”alak dolak” och springer efter varandra och sjunger ram-

sor. (Mahmud, Hamnen, 1983, s. 267) 
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I Encyclopaedia Iranica presenteras teorin att leken är mycket gammal, baserat på det faktum 

att leken har många olika lokala namn. Det finns enligt samma källa även många varianter. 

Martinsson ger med en mycket utförlig beskrivning av leken alak dolak i sin ordlista 

(Martinsson, 1983, ss. 292-293) exempel på en av dessa varianter: 

”Ett spel, som spelas av barn och tillgår så att man lägger en kort käpp på marken 

och slår till den med en längre käpp så att den far upp i luften. Om motståndarlaget 

kan fånga den i luften räknas det som segrare och byter sida med det andra laget. 

Om käppen däremot faller till marken ställer sig en av spelarna i motståndarlaget 

där den träffade marken och kastar den i riktning mot den långa käppen, som spe-

laren lagt ifrån sig. Om den korta käppen då träffar den långa byts endast denne 

spelare mot en annan.” 

Martinsson har valt strategin bevarande för detta kulturspecifika fenomen. 

5.7.4 Qāp rixtan 

ا و ت كردیمیم يبا گردو سر پول باز یاو  ریختیمیپارك شهر قاپ م يتو یگرد يروزها با ولگردها

به  گذاشتیمیپا م شدیم،ینفر م یستپانزده ب یدكه شا یدسته جمع دیدیم،یپاسبان را از دور م یك يیهسا

 (Rahbar, 2536 [1977], s. 86) درار.

Om dagarna spelade jag tärning med de andra dagdrivarna i stadsparken eller spe-

lade om pengar med valnötter och när vi fick se skuggan av en poliskonstapel på 

långt håll tog vi till benen och flydde allesammans och vi kanske var en femton 

tjugo stycken. (Rahbar, 1983, s. 284) 

Qāp är det persiska namnet för ’språngben’, och i detta spel är det just språngben från får, getter 

eller nötkreatur som kastas. Det är en mycket gammal typ av spel, känt redan från antiken, och 

dessa språngben anses vara föregångaren till tärningarna. I Främre Orienten spelas det fortfa-

rande. (Schädel, 1997) 

Martinssons översättning tillhör strategin kulturell ersättning. 

5.8 Valuta 

De termer för olika valörer av iransk valuta som förekommer i novellerna är qerān, tuman, šāhi 

och zār. Systemen för olika valörer och deras förhållanden sinsemellan har förändrats över tid, 
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men novellerna beskriver alla ett nedslag i historien någonstans mellan Reza Shahs maktöver-

tagande (1925) och den islamiska revolutionen (1979), så det system som beskrivs borde vara 

ett och samma. 

Även om det officiella namnet på valutan under denna period var (och fortfarande är) riāl, 

förekommer detta överhuvudtaget inte i texterna. Det används fortfarande i Iran mest bara i 

formellare sammanhang. Denna valör förekommer dock i texterna, men kallas oftast qerān, 

vilket konsekvent bara transkriberats till gheran i de svenska översättningarna (bevarande), el-

ler zār, som i det enda fall det förekommit översatts med rial (generalisering), troligtvis för att 

inte förvirra läsaren. Både qerān och (ha)zār används som synonymer till riāl i talspråk (Album, 

Bates, & Floor, 2018). 

Den vanligaste förekommande valutareferensen i texterna är emellertid tuman, som översatts 

med transkriptionerna tuman och toman (bevarande). Även om detta inte är en officiell valör, 

är det den som nästan allenarådande används informellt i Iran och motsvarar 10 rial (på grund 

av inflationen används ordet numera emellertid oftast om 10 000 rial). Ordet tuman har sin 

upprinnelse i det mongoliska ordet för 10 000 (Album, Bates, & Floor, 2018), түмэн (tümen). 

Det fick sitt namn som valör genom att historiskt ha använts om mynt värda 10 000 dinarer, 

vilket även förklarar varför en qerān kunde kallas zār, då den motsvarade 1000 dinarer. När 

rialen infördes 1932 mot växelkursen 1 qerān = 1 rial, så levde de gamla beteckningarna kvar i 

talspråket. 

Šāhi var en tjugondels qerān. 

I Talab-e āmorzeš förekommer även rupie. Det handlar om indiska rupier som under en över-

gångsperiod var den officiella valutan i Irak under den brittiska ockupationen från första världs-

kriget fram till 1932 då den irakiska dinar introducerades (Iraqi dinar, 2018). Eftersom detta 

varken handlar om Iran eller ett fenomen som kan räknas till iransk kultur, har ordet inte räknats 

som ett iranskt kulturspecifikt fenomen i denna studie. 

5.9 Arkitektur 

5.9.1 Ābanbār och pāšir 

 .Pahlavān, 1351 [1972], s)انبار خفه شده، گرفته بود... مرده و گربه تو آبفضاي خانه بوي موش

166) 
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Hela huset luktade av död råtta och av katten som hade drunknat i vattenreservoa-

ren. (Pahlavan, 1983, s. 272) 

 . زدیو داشت زار م یستادا یراول پاش يپله يو بتول رفت رو

Batul gick och ställde sig på första trappsteget under vattenkranen och grät hög-

ljutt. (Ale Ahmad, 1983, s. 76) 

Traditionellt har man i Iran haft ett vattenförsörjningssystem med större vattenmagasin, så kal-

lade ābanbār. Eftersom större delen av landet är ganska varmt, har dessa konstruerats så att de 

till största delen är nedgrävda i marken med tjocka väggar och därigenom hålls isolerade. Vatt-

net hämtas genom en kran i botten av magasinet, kallad pāšir. Eftersom det ligger en bra bit 

under marken, får man gå nerför en trappa för att hämta vattnet. Trapporna var normalt byggda 

så att minst två personer kunde mötas i trappan. (Sotūda, 2018) 

5.9.2 Eivān 

Det finns olika typer av eivān, med olika funktioner och estetiska värden (Grabar, 2018), men 

den typ som beskrivs i Bonbast, Khaneye pedari och Aftabe labe bam torde vara av en typ som 

ingår i den traditionella typen av privatbostäder. En eivān beskrivs av Boas (under termen iwan) 

som en ”vaulted hall or room facing a courtyard with three sides walled and one open onto the 

courtyard” (2014, s. 366). Det handlar alltså om en speciell typ av täckt uteplats, med en mycket 

lång historia i persisk arkitektur (Grabar, 2018). Eivānče är en diminutiv form och syftar således 

på en mindre eivān. 

 و میشد دیده آن بدرازي درگاه رج یك و بود شده مفروش قالی از كه بود دنگالی طاقا از عبارت او سالون

 (Hedāyat, 1342 [1963], s. 49) .داشت ایوان به رو در پنج مقابل طرف ، ها درگاه قرینه

Hans salong utgjordes av ett stort och otrivsamt rum, där golvet var täckt av mattor 

och dörrarna till en rad rum syntes utefter ena långsidan. Mot dessa rum svarade på 

motsatta sidan fem dörrar ut till terrassen. (Hedayat, Återvändsgränden, 1983, s. 

36)  

Martinsson har genomgående valt terrass, vilket är ett val enligt strategin kulturell ersättning. 

Att valet föll på just terrass kan nog bero på dess funktion i sammanhanget – en utomhusyta att 

vistas på, även om den terminologiska definitionen av terrass inte medger överbyggnad 

(Terrass (2), 2017). 



 

 

41 

  

5.9.3 Ju 

En ju är en typ av öppen dagvattenledning i iranska städer, som påminner om en rinnande bäck 

(ordet ju har ursprungligen betydelsen ’bäck’). Vid större gator förekommer denna ju mellan 

själva gatan och trottoaren. En ju kan vara ganska djup, och trampar man fel kan man lätt göra 

sig illa. 

Martinsson har konsekvent använt dju som översättning, det vill säga ett bevarande. 

5.9.4 Ḥouẓ 

En ḥouẓ är en central del av en persisk trädgård, en typ av mindre bassäng, ofta i formen av en 

åttahörning. De är inte så djupa. Dess främsta värde är estetiskt, men kan också användas för 

tvätt, exempelvis rituell tvagning. (Howz, 2018) 

Martinsson har konsekvent översatt ḥouẓ med bassäng, en typ av generalisering. 

5.9.5 Bādgir (xurak) 

 (Dānešvar, 1361 [1982], s. 141) .كه نگو یدمها كشآه 18رفتم سرم رو كردم تو خورك [ منم…]

Jag gick och stoppade in huvet i vindfångaren och stönade så du kan inte ana. 

(Daneshvar, 1983, s. 109) 

Fotnoten i det persiska citatet ovan återspeglar originaltexten, ordet xurak verkar vara ett dia-

lektalt ord för den bādgir som finns i köket; karaktären Marmar i novellen använder många 

dialektala ord som förklaras i fotnoter. 

En bādgir är en typ av passiv luftkonditioneringskonstruktion som är byggd på husens tak för 

att fånga upp passerande, svalkande vindar och leda ner svalkan i rum där människor uppehåller 

sig, men även för att svalka vattencisterner (se ābanbar ovan) (Roaf, 2011). 

Martinsson har valt att översätta standardordet i fråga, bādgir, med direkt översättning, vind-

fångare, som strategi. 

                                                 

 بادگیر آشپزخانه 18
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5.10 Kläder och textilier 

5.10.1 Olika typer av čādor 

En čādor är ett plagg som ingår i den islamiska idén om att en kvinna ska täcka sig, och kvinnor 

från traditionella hem brukade ha två olika typer. En mörk čador i crêpe de Chine att ha på sig 

utomhus, och en ljusare i tunnare material att ha på sig vid bön. En čādor är normalt ett enda 

stycke tyg och hålls traditionellt fast med handen eller tänderna, eftersom den inte har knappar 

eller andra typer av stängningsmekanismer. Av denna anledning har čādor blivit ett mindre och 

mindre vanligt plagg, och andra täckande plagg som tillåter mer rörelsefrihet har blivit vanli-

gare. (Gheiby, Russell, & Algar, 1990) 

5.10.2 ‘abā 

En ‘abā är ”ett slags mantel eller ärmlöst plagg, som bäres utanpå övriga kläder. Numera ur 

bruk.” (Martinsson, 1983, s. 292) 

Martinsson har mestadels använt sig av strategin bevarande med aba eller abá. En gång har 

han översatt ordet med mantel, alltså en generalisering. 

5.10.3 Qabā labbāde 

Qabā labbāde, eller bara qabā eller bara labbāde, är ett långt särkliknande plagg som bärs av 

män, särskilt inom det religiösa skrået. Martinsson (1983, s. 295) beskriver plagget i sin ord-

lista: ”e[n] i midjan åtsittande, framtill knäppt livrock med långa ärmar, numera ur bruk”. 

Martinsson har varit kreativ med översättningar till qabā och labbāde; bland översättningarna 

återfinns ghaba, kaftan och rock. 

5.10.4 Qalamkār 

 (Āl-e Aḥmad, 1349 [1971]) .تخته بود یکقلمکار  یجانماز، پارچه

Bönemattan var av handtryckt tyg i ett stycke. (Martinsson, 1983, s. 72) 

Qalamkār är en typ av textiltryck utfört med träblock, särskilt på bomullstyger att använda som 

dukar, sängöverkast och gardiner. Industrin i Iran har varit koncentrerad till Esfahan, och är 

fortfarande levande. (Borjian, 2007) 

Martinsson har valt strategin generalisering. 
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5.11 Mått 

5.11.1 Farsax och farsang 

Farsax är den modernare varianten och farsang är den språkligt mer klassiska varianten av 

samma mått, som av Martinsson (1983, s. 295) anges till cirka 6 kilometer. 

5.11.2 Rey 

-Čubak, Xeime). خواین؟ پیازش خیلی خبه. مال اصفهونهخانوم دو ري پیاز خوب انباري داریم، نمی

ye šab-bāzi, 1334 [1955], ss. 15-16) 

Frun, vi har tjugofem kilo fin lök till att lagra. Ska ni inte ha? Det är fin lök. Från 

Esfahan. (Chubak, Fotogenförsäljaren, 1983, s. 62) 

Farhang-e fārsi-ye ‘amid (Rey, u.d.) anger att en rey motsvarar fyra man-e tabriz. Och en man-

e tabriz motsvarar (Man-e Tabriz, u.d.) å sin sida fyrtio sir (se nedan) eller tre kilogram. En rey 

är alltså tolv kilogram. 

Martinsson har dels bytt måttenhet till en som används internationellt, dels rundat av den ur-

sprungliga vikten på 24 kg till 25 kg. Hans strategi har här varit kulturell ersättning. 

5.11.3 Sir 

 (Čubak, Xeime-ye šab-bāzi, 1334 [1955], s. 30) . قرون میدم هی یسیر

Jag säljer ett hekto för en gheran. (Chubak, Rättvisan, 1983, s. 71) 

Farhang-e fārsi-ye ‘amid (Sir, 2018) anger att en sir motsvarar 75 gram, eller 16 mes̱qāl (se 

nedan). 

Martinssons översättning kan räknas till strategin kulturell ersättning. 

5.11.4 Mes̱qāl och čārak 

 ,Parvizi, 1357 [1978]) «فلفل ده مثقال، زردچوبه یك چارك، ایضاً زردچوبه یك چارك. …»

s. 104) 

”… peppar 10 mesghál, ingefära 1 charák, likaledes ingefära 1 charák.” (Parvizi, 

1983, s. 225) 
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Mes̱qāl var en viktenhet om användes i mycket av den islamiska världen. I E.J. Brill’s First 

Encyclopedia of Islam (von Zanbaur, 1993) anges denna till 4,548 gram fram till en reform år 

694/695 som sänkte denna till 4,25 gram. I Martinssons egen lista (1983, s. 298) anges måttet 

till 4,64 gram. 

Čārak betyder i sig självt ’fjärdedel’, men som viktmått (i Iran) motsvarar det 750 gram enligt 

Āryānpūr (1384 [2005], s. 271). Samma vikt anges även i Martinssons egen ordlista (1983, s. 

294). 

5.11.5 Vajab 

 دایصاف پ ینزم یکوجبسرتاسر دشت  یرسه،نفس آدم بدماغش م بركت،یچندرقاز حقوق ب يبرا –

 Maḥmud, 2536) .یشمشخمزده، سنگالخ ... دارم خفه م ینآب، رودخانه، زم ياش جوهمه یشه،نم

[1977], s. 88) 

– För en struntsumma till lön, som det inte är nån välsignelse med, ska man sitta 

med andan i halsen. Över hela slätten finns det inte en handsbredd slät mark. Det 

är bara bäckar och floder och plöjd mark och stenrös … .Jag tror jag går åt. 

(Mahmud, Konflikten, 1983, s. 235) 

Enligt Farhang-e fārsi-ye ‘amid (Vajab, u.d.) är en vajab längden mellan spetsen på tumme och 

lillfinger när man öppnar upp handen och sträcker ut alla fingrar så långt som möjligt, vilket 

skiljer sig mot det svenska måttet handsbredd, palm eller tvärhand som mäter bredden på hand-

flatan. 

Martinsson har i detta fall använt sig av översättningsstrategin kulturell ersättning. 

5.12 I hushållet 

5.12.1 Estekān 

Estekān är namnet på en typ av mindre glas, ofta serverade med fat. Dessa är avsedda för att 

dricka te ur och skiljer sig från större dricksglas som kallas gilās. 

Martinsson har oftast översatt detta med bara glas, det vill säga en hyperonym i av strategitypen 

generalisering. 
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5.13 Tidsangivelser 

5.13.1 Persiska kalendern 

Den persiska kalendern är liksom den gregorianska en solkalender, men nyåret inleds i samband 

med vårdagjämningen. De tolv månaderna infaller i stort sett samtidigt som månaderna i den 

västerländska djurkretsen. År 1 räknas från det år i vilket Muhammed genomförde sin hijra (det 

persiska år 1 inleds närmare fyra månader före den händelsen). Under några år på 1970-talet e. 

Kr. genomförde shahen en förändring och räknade år 1 till det år som man föreställde sig att 

Kyros II tillträdde som kung. (Panaino, Abdollahy, & Balland, 1990) 

I novellerna förekommer månaderna ordibehešt, mehr och xordād, samt år 1312. Martinsson 

har översatt dessa med strategin förtydligande: åtminstone första gången de förekommer i no-

vellen i fråga skrivs det förklarande tillägget månaden respektive år ut. De tre månaderna och 

året förklaras även i novellsamlingens gloslista. 

5.13.2 Den islamiska kalendern 

Den islamiska kalendern är en månkalender och inleds med Muhammeds hijra. Månkalenderns 

år är kortare än ett solår, och dess datum flyttar sig jämfört med hur årstiderna infaller. (Panaino, 

Abdollahy, & Balland, 1990) 

I novellerna förekommer ett fall med islamisk tideräkning, det är i Parvizis novell om sin fö-

delse, då fadern antecknar att han föds rabi el-aval. Detta är en ren transkription av originalets 

rabi‘ al-avval, alltså överssättningsstrategin bevarande. 

5.13.3 Högtider 

I novellsamlingen omnämns en icke-religiös högtid, nouruz, och tre religiösa dito, ruz-e qorbān, 

āšurā och ‘eid-e ġadir. 

Nouruz är det persiska nyåret och har firats så länge det finns historiska uppgifter. Många icke-

islamiska högtider tynade bort efter islamiseringen av landet, men nouruz var en så viktig del 

av den iranska identiteten att firandet av den högtiden aldrig försvann. (Shapur Shahbazi, 2009; 

Boyce, 2009) 

Martinsson har översatt omnämnandet av denna högtid med olika typer av generaliseringar där 

ordet nyår förekommer. 
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‘eid-e qorbān är en islamisk högtid som infaller under den islamiska kalenderns sista månad. 

Qorbān betyder ’offer’, och det man offrar är ett djur som man slaktar och delar sedan ut köttet 

till familj, vänner, grannar och fattiga. (Eid al-Adha, 2013) 

‘āšurā är framför allt en shiitisk högtid då man genom tāzie åminner Hosseins död i Karbala. 

(ʿĀshūrāʾ, 2017) 

‘eid-e ġadir är en shiitisk religiös högtid till åminnelse av att Ali utsågs till att bli Muhammeds 

efterträdare som ledare för muslimerna. (Martinsson, 1983, s. 295) 

5.14 Växter 

5.14.1 Lilaki 

 یرلپذد یآن را همچون باغ یرخسب از زو انار و شب یلکیعباس و گله گله درختان لالله یشمارب يهابوته

 (Beh Āzin, 1357 [1978], s. 30) ]...[ نمودیم

Otaliga stånd av underblommor, klungor av gleditshia-träd och granatäppleträd 

gjorde att den nedifrån såg ut som en ljuvlig trädgård […] (Beh Azin, 1983, s. 134) 

Lilaki, Gleditsia caspica, är ett träd som växer i Iran, särskilt i de norra landskapen, mot 

Kaspiska havet till. (Gleditsia caspica, u.d.) 

Martinssons val av strategi kan närmast kategoriseras som en generalisering. 

5.14.2 Aržan 

 (Maḥmud, 2536 [1977], s. 178) .رفتیبغل گرفته بود و راه م یرارژن را ز یمحمد، چوبدستخان

Khan Mohammad hade stuckit käppen av vildmandelträ under armen och vandrade 

sin väg fram. (Mahmud, Konflikten, 1983, s. 264) 

Aržan, Prunus scoparia, är en vildväxande buske som är tålig mot torka. Den är nära släkt med 

mandelträdet och kan korsas med detta. (Prunus scoparia, 2018) 

Martinsson har här valt en generalisering. 

5.14.3 Espand 

 (Pahlavān, 1351 [1972], s. 169) آتش كاست ... يگلها ياسپند را البال يهادانه]...[ 
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Hon strödde espandfröna bland eldslågorna … (Pahlavan, 1983, s. 274) 

Espand eller esfand syftar till både själva växten (Peganum Harmala; officiellt svenskt namn: 

harmelbuske) och dess frön. Fröna har en mycket lång tradition inom iransk kultur och har 

använts sedan forntiden; dels anses de ha rent medicinska effekter, dels magiska, som att skydda 

mot ”onda ögat” eller onda andar (Omidsalar, 1998). Det senare kan nog vara anledningen till 

att protagonisten plötsligt får för sig att bränna espand i huset; hon har precis fått reda på att 

hennes make är liktvättare och upplever att hon inte längre kan andas hemma, genom att bränna 

espand försöker hon fördriva den unkna lukt hon upplever. 

Martinsson har här valt bevarande som översättningsstrategi. 

5.15 Övrigt 

5.15.1 Kaškul 

مرغی او با كنجکاوي نگاه كرد. بچه خود را به درویش رسانید. به كشکول و ریش سفید و كاله تخم

(Dānešvar, 1361 [1982], ss. 134-135) 

Hon tog sig fram till darvishen och betraktade nyfiket hans tiggarskål, vita skägg 

och äggformade huvudbonad. (Daneshvar, 1983, s. 101) 

Ordet kaškul kommer från kaš- ’att dra’ och kul ’axel’ och betydelsen är alltså ’något att dra 

över axeln’. Dessa skapades ursprungligen av nötterna från dubbelkokosnötspalmen (Lodoicea 

Maldivica) som växer på Maldiverna. Dessa föll i Indiska oceanen och sköljdes upp på Irans 

kust, där man kunde dela på dem, gröpa ur dem och använda som en skål, som medelst en kedja 

eller ett band kunde hängas över axeln. Dervischer använde dessa för att förvara sådant som 

man skänkte dem. Efter safavidernas period började man även tillverka dessa av andra material, 

särskilt mässing. Kaškul-skålar av såväl kokosnöt som metall ornamenterades gärna. (Glassé, 

2001) 

Martinsson har valt en parafrastisk översättning, en typ av generalisering. 
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5.15.2 Nasx, šekaste och nasta‘liq samt kāġaẕ-e terme o Xānbāleġ 

 یستبالغ كه براكاغذ ترمه و خان ي، روو شکسته یقخط خوش، از نسخ و نستعل يهامشق و نمونه یاهو انبوه س ]...[

 .Beh Āzin, 1357 [1978], s)]...[  پدر بزرگ پدرم بود يامضا شانیبرخ يچشم را نوازش داد و در پا

29) 

[…] en mängd skrivkladdar och prov på skönskrift, både naskh och nastaaligh och 

shekasteh, på kraftigt papper från Peking, som verkligen smekte ögat och av vilka 

några nedtill hade min farfars namnteckning […] (Beh Azin, 1983, s. 134) 

Utan att gå in i detalj på deras inbördes olikheter kan sägas att såväl nasx, nasta‘liq och šekaste 

(även kallad šekaste-nasta‘liq, då den utvecklats ur nasta‘liq men med en mer ”bruten” skrift-

bild) alla är kalligrafiska stilar mycket vanliga i Iran. (Yūsofī, 1990) 

Genom meningsstrukturen, där det är tydligt att de tre orden är exempel på skönskrift, har 

Martinsson enkelt kunna välja strategin bevarande. 

När det gäller kāġaẕ-e terme o Xānbāleġ ger den grammatiska konstruktionen i det persiska 

originalet för handen att det rör sig om två olika typer av papper, dels kāġaẕ-e terme och dels 

kāġaẕ-e Xānbāleġ, för om det hade varit endast en typ av papper hade vi snarast sett en eżāfe-

konstruktion: kāġaẕ-e terme-ye Xānbāleġ. 

Niavaran Cultural / Historic Complex (Runamāyi az qor’ān xaṭṭi-ye mota‘allaq be doure-ye 

Qājār dar Muze-ye ketābxāne-ye Niāvarān, 2015) beskriver kāġaẕ-e terme som en typ av 

mycket fint papper gjort av kaschmirull (terme) i Esfahan. Kāġaẕ-e Xānbāleġ var å andra si-

dan ett allmänt namn för papper som på grund av sin överlägsna kvalitet jämfört med det lo-

kalt producerade pappret importerades från Kina (Floor, Paper and papermaking, 2005). 

Xānbāleġ var det gamla mongoliska namnet (Ханбалиг ’härskarens stad’) och verkar ha levt 

kvar i persiskan en lång tid efter att den mongoliska Yuan-dynastin efterträddes i Kina, och 

kāġaẕ-e Xānbāleġ verkar även ha fortsatt vara namnet på högkvalitativt kinesiskt papper, även 

efter att man börjat använda namnet Pekan för Kinas huvudstad. 

Martinssons val att parafrasera räknas till strategin generalisering. 

5.15.4 Ganj-e Qārun 

 (Mir Ṣādeqi, 1354 [1975], s. 60) قارون نشستم؟مگه من سر گنج
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Sitter jag kanske på högar av guld? (Mir Sadeghi, 1983, s. 157) 

Ganj-e Qārun syftar till koranberättelsen om en mycket rik man vid namn Qarun (som i svenska 

bibelöversättningar motsvaras av Korach), och dennes namn har i språkbruket blivit närmast 

synonymt med rikedom, liksom Krösus på svenska. 

Martinsson har valt strategin generalisering. 

5.15.5 Ney-e haft band 

 ,Parvizi)]...[  آوردیهفت بندش را در م یو ن نشستیاطراف رودخانه م يهاصحره يپس از شنا رو

1357 [1978], s. 27) 

Efter en simtur satte han sig på någon av klipporna kring floden och tog fram sin 

rörflöjt. (Parvizi, 1983, s. 229) 

Ney-e haft band eller bara ney är en typ av vassrörsflöjt (ney är även ordet för ’vassrör’ i sig) 

bestående av sju noder (växtleder), därav namnet. Den iranska varianten har fem hål på ovan-

sidan att täcka med fingrarna samt ett hål på undersidan att täcka med tummen. Denna typ av 

flöjt har inget regelrätt munstycke, utan den kant som stoppas i munnen skärs till och placeras 

sedan i mungipan mellan tänderna. Detta ger flöjten dess säregna klangfärg. (Hassan & During, 

2001) 

Martinsson har valt generalisering som översättningsstrategi. 

5.15.6 Čub-e kahur 

ا كه هر ر يایان تشریفات و مراسم وافور و حقه چینی ، چوب كهور و حتی تخته نرد سفرشریف پس از پ

بی جهت بیرون می آورد ، بدقت پاك میکرد و با سلیقه مخصوصی در خانه بندي هاي جعبه س فري  دفعه

 (Hedāyat, Sag-e velgard, 1342 [1963], s. 45). میگذاشت

När ceremonierna och ritualerna kring opiumpipan och porslinsskålen var över tog 

Sharif varje gång utan anledning ut munstycket av kahurträ och till och med det 

portabla brädspelet, gjorde omsorgsfullt ren dem och lade med särskild smak in 

dem i reseschatullets olika fack. (Hedayat, Återvändsgränden, 1983, s. 33) 
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Kahur, i detta fall troligtvis kahur-e irāni, på latin Proposis cineraria, är ett buskformigt träd 

som kan växa upp till 6½ meters höjd. Det är specialiserat att växa under mycket torra förhål-

landen, och förekommer bland annat i Iran och angränsande länder. (Prosopis cineraria, 2018) 

Martinsson har valt strategin bevarande när han bara transkriberat trädets namn. 

Det är oklart hur själva pipan såg ut. Många bilder av iranska pipor visar en avlång del gjord i 

trä och själva porslinsbehållaren för opiumet. Martinsson har valt att översätta med strategin 

förtydligande och lagt till munstycke. Sedan kan man diskutera hur stor del av själva rökinstru-

mentet som kan sägas vara munstycke. 

Opiumpipans anatomi ligger också i gränsområdet för vad som ska räknas som en ECR. Opi-

umpipa har i sig inte tolkats som en ECR, eftersom det får anses vara känt att opium röks och 

att det finns speciella pipor för ändamålet; däremot är det diskutabelt om den svenska allmän-

heten känner till hur en opiumpipa är uppbyggd. I denna uppsats har tolkningen gjorts att detta 

inte är allmänkunskap och därför är det en ECR. 

5.15.7 Čopoq 

 ,Čubak)كشید ]...[ به غیر از عذرا یك قاري كور هم در آنجا بود كه توي رواق نشسته بود و چپق می

Xeime-ye šab-bāzi, 1334 [1955], s. 10) 

Utom Azra fanns där också en blind koranuppläsare som satt i en nisch och rökte 

pipa […] (Chubak, Fotogenförsäljaren, 1983, s. 57) 

Čopoq är namnet på en tobakspipa som använts i Iran sedan tobaken introducerades. Den skiljer 

sig från de pipor som varit moderna i Europa under de senaste århundradena genom att själva 

pipkroppen är mycket längre. Den typen av pipor, numera kallade långpipor, var dock på modet 

i Europa för några hundra år sedan. (Floor, Čopoq, 2011) 

Martinsson har valt hyperonymen pipa, en typ av generalisering. 

5.15.8 Xar-mohre 

چه بود و دخترب يهر خر یشانیه پرا كه ب یآب يهاخرمهره یو الغر بودند و حت یبه خرها نگاه كرد، مردن

 (Dānešvar, 1361 [1982], s. 139) نداشتند. یشانیعادت داشت آنها را بشمارف بر پ
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De var utslitna och magra och i pannan hade de inte ens de där blå ”åsnepärlorna” 

av glas, som brukade finnas i pannan på varje åsna och som hon hade för vana att 

räkna. (Daneshvar, 1983, s. 107) 

Xar-mohre, även kallade mohre-ye mehr eller kuji, är en typ av dekorationer i olika former, men 

oftast turkosblå i färg, som tillverkas i fajans i Qom. Tekniken för att skapa denna typ av blå 

fajans kallas på engelska Qom technique. 

Även om Martinsson i ovanstående exempel både har gjort en direkt översättning och ett tillägg, 

har jag räknat det hela till direkt översättning. 
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6. Resultat 
I materialet har det återfunnits 462 kulturspecifika fenomen. Av dessa hade 3 översatts med 

strategin etablerad motsvarighet och kommer därför inte att räknas med i statistiken huruvida 

de kulturspecifika fenomenen har översatts källspråksorienterat eller målspråksorienterat. De 

utan tvekan vanligaste strategierna var bevarande bland de källspråksorienterande strategierna 

med 169 förekomster, och generalisering bland de målspråksorienterande strategierna med hela 

202 förekomster. De källspråksorienterande strategierna förtydligande och direkt översättning 

har 29 respektive 33 förekomster. Den målspråksorienterande strategin kulturell ersättning har 

22 förekomster, och bland 4 av de kulturspecifika fenomenen har strategin utelämnande använts. 

 Antal förekomster Andel i procent 

Bevarande 169 36,8 % 

Förtydligande 29 6,3 % 

Direkt översättning 33 7,2 % 

Generalisering 202 44 % 

Kulturell ersättning 22 4,8 % 

Utelämnande 4 0,9 % 

 

Uppdelat i källspråks- och målspråksorienterande strategier: 

 Antal förekomster Andel i procent 

Källspråksorienterande 231 (169+29+33) 50,3 % 

Målspråksorienterande 228 (202+22+4) 49,7 % 

 

7. Slutsats 
Resultaten visar att Martinsson i sitt översättningsarbete varken varit källspråksorienterande 

eller målspråksorienterande, utan hittat en medelväg. Man kan tänka sig att målspråksoriente-

ringen beror på att källspråkskulturen ligger ganska långt från målspråkskulturen, särskilt om 

man tänker på de språk som brukar översättas till svenska, och att man på grund av det kulturella 

avståndet ändå varit tvungen att använda omskrivningar och hyperonymer för att läsaren ska 

kunna förstå, samtidigt som själva utgivningen av dessa sinsemellan väldigt olika noveller har 
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sin grund i att vilja visa upp exotiska och intressanta länder för kulturellt intresserade läsare, 

som redan från början vet att de ska få lära känna något de inte är vana vid. Denna förväntan på 

en exotisk och lärorik upplevelse skulle kunna bidra till att översättaren väljer källspråksorien-

terade strategier. Den förklarande ordlistan i slutet av boken hjälper läsaren att förstå texterna, 

och dess existens är troligtvis starkt bidragande till att bevarande så frekvent använts som en 

strategi – eftersom det inte förekommer några antydningar i texten som anger vilka uttryck eller 

glosor som förklaras i ordlistan, störs inte läsningen av den som känner till dem, men samtidigt 

ger vetskapen om att det finns en ordlista möjlighet för den intresserade läsaren att rådfråga 

denna vid behov. Det är mycket sannolikt att översättaren i högre grad hade valt målspråksori-

enterade strategier, om inte möjligheten till en förklarande ordlista hade funnits. 
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Appendix: ECR extraherade ur novellerna 

A: Ṣādeq Hedāyat – Ṭalab-e āmorzeš 

 farsang bevarande mått فرسنگها 1

 kameluthyrarna förtydligande yrke مکاریها 2

 böner för profeten Mohammed och صلوات 3

hans ätt 

generalisering religion 

 & chadorer generalisering kläder چادرهاي عبائی 4

tyger 

 Ghazvin bevarande geografisk قزوین 5

plats 

 Mashdi bevarande religion مشدي 6

 god gärning generalisering religion ثواب كار 7

 hans höghet imamen förtydligande religion حضرت 8

 helgedomen generalisering religion حرم 9

 den heliga graven förtydligande religion حضرت 10

 svepning generalisering religion كفن 11

 seyed bevarande religion سید 12

 & mantel generalisering kläder عبا 13

tyger 

 kaftan kulturell قبا 14

ersättning 

kläder & 

tyger 

 chavush bevarande religion چاووش 15

 Karbala bevarande (+) geografisk كرب و بال 16

plats 

 Zeynab bevarande namn زینب 17
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 den siste av profeter direkt ختم انبیا 18

översättning 

religion 

 böner generalisering religion صلوات 19

 Ali Abu Taleb bevarande namn علی ابوطالب 20

 klagosånger över de döda generalisering religion نوحه 21

 mohr bevarande religion مهر 22

 onda andar generalisering religion جن 23

 skrev amuletter med besvärjelser generalisering religion دعا مینوشت 24

 de som tog emot skorna vid ingången كفشدار 25

till moskén 

generalisering religion 

 böneuppläsarna generalisering religion زیارتنامه خوانها 26

 moskégården generalisering arkitektur صحن 27

 akhund bevarande religion آخوند 28

 helgongraven generalisering religion ضریح 29

 imam Hossein bevarande namn امام حسین 30

 martyrernas martyr generalisering religion سیدالشهدا 31

 sigheh bevarande religion صیغه 32

 & chador bevarande kläder چادر 33

tyger 

خواستگاري  34

 كردم

bad om generalisering traditioner 

 lagade mat generalisering mat & dryck دیزي میگذاشت 35

 spådde i framtiden generalisering religion جادو جنبل كردم 36

 ormsten direkt مهره مار 37

översättning 

traditioner 
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 badet generalisering övrigt حمام 38

 imamen Hossein generalisering namn شازده حسین 39

 havu  bevarande religion هوو 40

 fyrtiodagarsperioden förtydligande religion چله 41

 spådde jag mig med koranen generalisering religion كردماستخاره می 42

 molla bevarande religion مال 43

 tuman bevarande religion تومن 44

نعل توي آتش  45

 گذشتم

la en hästsko i elden direkt 

översättning 

traditioner 

 lerkruka med soppa på kött och bönor generalisering mat & dryck دیزي ابگوشت 46

 bassängen generalisering arkitektur حوض 47

 orent generalisering religion حرام 48

 om martyrernas lidande generalisering religion روضه 49

 den yttersta dagen generalisering religion روز قیامت 50

 det hårda trycket i graven förtydligande religion فشار قبر 51

 Nakir och Monkar bevarande religion نکیر و منکر 52

 sitta vid den heliga graven generalisering religion ر بشوممجاو 53

 Mashhad bevarande geografisk مشهد 54

plats 

 Khorasan bevarande geografisk خراسان 55

plats 

 välsignade generalisering religion تطهیر 56

 gjorde användbara efter islams lagar generalisering religion حالل كرد 57
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 renare generalisering religion حاللتر 58

 predikstolen i moskén förtydligande religion منبر 59

  

B: Ṣādeq Hedāyat – Bonbast 

 

 skattekontoret generalisering administration مالیه 1

 Abadeh bevarande geografisk آباده 2

plats 

 Teheran etablerad تهران 3

motsvarighet 

geografisk 

plats 

 finansministeriet generalisering administration مالیه 4

 munstycket i kahurträ förtydligande چوب كهور 5

(munstycket) 

övrigt 

 munstycket i kahurträ bevarande (kahur) växt چوب كهور 6

 Hafez divan bevarande litteratur دیوان حافظ 7

 Saadi bevarande namn صعدي 8

 en dju med rinnande vatten förtydligande arkitektur جوي آب 9

 ornamenterat generalisering hantverk قلمزده 10

 Teheran generalisering administration مركز 11

 Mazandaran bevarande geografisk مازندران 12

plats 

 bädden generalisering hushåll ابرختخو 13

 Behdjatabad bevarande geografisk بهجت آباد 14

plats 

 nyårshelgen generalisering tidsangivelse عید نوروز 15
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 gifta bort honom generalisering traditioner باو زن بدهد 16

 Surmagh bevarande geografisk سورمك 17

plats 

 Gombade Bahram bevarande geografisk هرامگنبد ب 18

plats 

با عروس دست  19

 بدست دادن

lagt Sharifs hand i brudens direkt översättning traditioner 

 finansministeriet generalisering administration اداره امور مالیه 20

 skattekontoret generalisering administration مامور مالیه 21

 Shahsavar bevarande geografisk شهسوار 22

plats 

 den hårda risskorpan närmast ته دیگ 23

botten på kitteln 

generalisering mat & dryck 

 terrassen kulturell ersättning arkitektur ایوان 24

 

C: Ṣādeq Hedāyat – Hāji Morād 

 

 ghaba bevarande kläder & tyger قبا 1

 gheran bevarande valuta قران 2

 aba bevarande kläder & tyger عبا 3

 Hadji (tilltal) bevarande religion حاجی 4

 Karbala bevarande geografisk plats كربال 5

 Hamadan bevarande geografisk plats همدان 6

 grönsakspilaff generalisering mat & dryck سبزي پلو 7

 Mashhadi bevarande religion مشهدي 8
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 friade generalisering traditioner خواستگاري كرد 9

 Beynonnahreyngatan bevarande (+) geografisk plats خیابان بین النهرون 10

 med musik generalisering övrigt با ساز و دم 11

 hennes chador bevarande kläder & tyger چادرش 12

 hustrur generalisering religion عورت 13

 badet generalisering övrigt حمام 14

 

D: Ṣādeq Čubak – Nafti 

 

 bönechador bevarande (+) kläder & tyger چادر نماز 1

 ett stycke […] bomullstyg generalisering kläder & tyger گره مراد 2

 sarkofag kulturell ضریح 3

ersättning 

arkitektur 

 helgongraven generalisering religion امامزاده 4

 Musa ebn Djaafar bevarande egennamn موسی بن جعفر 5

 offra generalisering religion نذرت كنم 6

 koranuppläsare generalisering religion قاري 7

 pipa generalisering övrigt چپق 8

 gallret till den bruna يابی قهوهضریح چو 9

sarkofagen 

generalisering arkitektur 

 remsor med önskningar generalisering religion دخیل 10

 trästöden för koranen förtydligande religion هارحل 11

 skred [] ritualenligt generalisering religion طواف كرد 12
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 remsa generalisering religion دخیل 13

 satintyg generalisering kläder & tyger دبیت 14

 trägallret generalisering arkitektur تخته ضریح 15

 helgedomen generalisering religion حرم 16

 fria generalisering traditioner خواستگاري كند 17

 Ghom bevarande geografisk قم 18

plats 

 Kushke Nosrat bevarande geografisk كوشك نصرت 19

plats 

 tillåtet generalisering religion حالل 20

 tjugofem kilo kulturell دو ري 21

ersättning 

mått 

 

E: Ṣādeq Čubak – Dozd-e qālpāq 

 

 Hadji bevarande (+) religion حاج 1

 polisstationen generalisering administration كلونتري 2

 för den siste imamens skull generalisering religion سر امام زمون 3

 Hadji bevarande religion حاجی 4

 

F: Ṣādeq Čubak – ‘adl 

 

 dju bevarande arkitektur جو 1

 hennafärgade händer förtydligande traditioner حنا 2
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 uppståndelsedagen direkt översättning religion روز قیومت 3

 seyed bevarande religion سید 4

 mumia bevarande övrigt مومیا 5

 piprökande generalisering övrigt چپقی 6

 rödbetsförsäljaren generalisering yrke لبوفروش 7

 gheran bevarande valuta قرون 8

 ett hekto kulturell ersättning mått سیري 9

 toman bevarande valuta تومن 10

 

G: Jalāl Āl-e Aḥmad – Āftāb-e lab-e bām 

 

-sin bönematta generali جانمازش 1

sering 

religion 

ي پارچه 2

 قلمکار

handtryckt tyg generali-

sering 

kläder & 

tyger 

 den lilla bit av torkad lera som han skulle luta مهر 3

pannan mot under bönen 

generali-

sering 

religion 

 al-hadi ashar” bevarande religion” الحادي عشر 4

-rabbla guds namn generali ذكر گفتن 5

sering 

religion 

-bassängen generali حوض 6

sering 

arkitektur 

-den rituella tvagningen generali وضو 7

sering 

religion 

-fastan skulle brytas generali دم افطار  8

sering 

religion 
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نماز ظهر و  9

 عصرش

sin middagsbön och sin eftermiddagsbön direkt över-

sättning 

religion 

-avsnitt i koranen generali جزو قرآن 10

sering 

religion 

-den heliga månaden direkt över ماه مبارك 11

sättning 

religion 

-terrassen kulturell er ایوان 12

sättning 

arkitektur 

-böneutropet generali اذان 13

sering 

religion 

-läste sina böner generali گفتذكر می 14

sering 

religion 

 la illahu illallah” bevarande religion” ال اله الل اهلل 15

-inledningen till sin bön generali اذان نمازش 16

sering 

religion 

-fortsätta att läsa generali اقامه 17

sering 

religion 

-inledningen till sin bön generali اشاقامه 18

sering 

religion 

-läsa ett ”allahu akbar’ generali اشاقامه 19

sering 

religion 

-vattenkranen generali پاشیر 20

sering 

arkitektur 

 bön om välsignelse över Mohammed och hans صلوات 21

ätt 

generali-

sering 

religion 

-uttalade det avslutande ”salam” generali سالم گفت 22

sering 

religion 

-läsa ännu ett ”allahu akbar” generali اذان گفت 23

sering 

religion 

 allahu akbar” bevarande religion” اهلل اكبر 24
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-välsignelse över Mohammed och han sätt generali )ص( 25

sering 

religion 

-glas generali استکان 26

sering 

hushåll 

-böneutropare generali گوهااذان 27

sering 

religion 

-koranläsning generali قرآن 28

sering 

religion 

-hålla fasta generali روزه بگیرند 29

sering 

religion 

 

H: Jalāl Āl-e Aḥmad – Bačče-ye mardom 

 

 barnkrubba kulturell ersättning övrigt شیرخوارگاه 1

 hem för föräldralösa barn generalisering övrigt داراالیتام 2

 sitt matbord kulturell ersättning hushåll اشسفره 3

 chador generalisering kläder & tyger چادر نماز 4

 en dju bevarande (-) arkitektur آبچاله جوي  5

 Meydane Shah bevarande geografisk plats میدان شاه 6

 en slant generalisering valuta ده شاهی 7

 en som sålde rostade pumpakärnor generalisering yrke تخمه كدویی 8

 försäljaren generalisering yrke تخمه كدویی 9

 djun bevarande arkitektur جو 10

 min chador bevarande kläder & tyger چادرم 11
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I: Simin Dānešvar – Dar bāzār-e Vakil 

 

 Vakilbasaren bevarande geografisk plats بازار وكیل 1

 sin chador bevarande kläder & tyger چادرش 2

 adjil bevarande mat & dryck آجیل 3

 pistaschhandlaren generalisering yrke نخودبریزي 4

 masker generalisering kläder & tyger روبنده 5

 slöjor generalisering kläder & tyger مقاب 6

 spetshuvudduk generalisering kläder & tyger چارقد توري 7

 –الال الال گل فندق  8

 م رفته سر صندوقننه

vaggvisan generalisering litteratur 

 ansiktsslöja generalisering kläder & tyger روبنده 9

 slöjsömmerskan generalisering yrke دوزروبنده 10

 Shah Cheraghmoskén förtydligande geografisk plats چراغشاه 11

 glas generalisering hushåll استکان 12

 teet generalisering mat & dryck چاي دیشلمه 13

 Seyed Hadji Gharib bevarande geografisk plats سید حاجی غریب 14

 kvarteret generalisering geografisk plats محل سید حاجی غریب 15

 Shemr bevarande egennamn شمر 16

 piché bevarande kläder & tyger پیچه 17

 bomullsrensare generalisering yrke زنیپنبه 18

 bäddarna generalisering hushåll رختخوابها 19

 förrätta böneutropet generalisering religion اذان گفتن 20
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 middagsbönen direkt översättning religion صالت ظهر 21

 bassängen generalisering arkitektur حوض 22

 utelämnande religion  حدیث كسا 23

 yasin-suran förtydligande religion یاسین 24

 fyrtio ”bismillah” bevarande religion اهللچل بسم 25

 fekungens dotter kulturell ersättning litteratur دختر شاه پریون 26

 utelämnande litteratur [] دختر شاه پریون 27

 Seyed Hadji Gharib” bevarande geografisk plats” سیدحاجی غریب 28

 Seyed Alladin” سید عالءدین حسین 29

Hossein” 

bevarande geografisk plats 

 hennes helighet حضرت فاطمه 30

Fatimah 

bevarande (+) namn 

 Ali, Ali” bevarande (-) religion” علی جان، علی جان 31

 darvishen bevarande religion درویش 32

 tiggarskål generalisering övrigt كشکول 33

 kvark kulturell ersättning mat & dryck كشك 34

 sockerkarameller generalisering mat & dryck پنیرشکر 35

 lilla basaren direkt översättning geografisk plats بازارچه 36

 bakverk generalisering mat & dryck كلوچه مسقطی 37

 konfekt generalisering mat & dryck شکرپنیر 38

 brudskådning kulturell ersättning traditioner خواستگاري 39

 blå ”åsnepärlorna” av هاي آبیخرمهره 40

glas 

direkt översättning övrigt 

 glaspärlor generalisering övrigt خرمهره 41
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 röd- och svartrandig دستمال ابریشمی یزدي 42

sjalett av silke från 

Yazd 

förtydligande kläder & tyger 

 liktvättarstenen generalisering religion شورخانهتختة مرده 43

 sighehäktenskap förtydligande religion صیغه 44

 bönechador bevarande (+) kläder & tyger چادرنماز 45

 läst äktenskapsformeln generalisering religion سیغة عقدشو خوند 46

 lät man dem ge دس به دستشون دادن 47

varandra händerna 

generalisering traditioner 

 martyrernas död generalisering religion روضه 48

 klagosånger generalisering religion آواز نوحه 49

 Shah Cheraghmoskén förtydligande geografisk plats شاچراغ 50

 vindfångaren direkt översättning arkitektur خورك 51

 tvåtumansedel direkt översättning valuta اسکناس دوتومنی 52

 bli drabbad av onda زنیچشمت می 53

ögat 

generalisering traditioner 

 glass kulturell ersättning mat & dryck پالوده 54

 pomeransessens kulturell ersättning mat & dryck عرق بهارنارنج 55

 Ghaleh Begi bevarande geografisk plats قلعه بگی 56

 Shah Hossein, Shah” شاحسین شاحسین 57

Hossein” 

bevarande religion 

فرق سرشان را به قمه 58

 كوبیدمی

högg sig över hjässan direkt översättning religion 

 

J: Maḥmud (E‘temādzāde) Beh Āzin – Xāne-ye pedari 
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-bönemattan generali سجاده 1

sering 

religion 

-Mohammad Shah bevarande egen شاهمحمد 2

namn 

-Lahidjan bevarande geogra الهیجان 3

fisk plats 

-Rasht bevarande geogra رشت 4

fisk plats 

-Hadj Bagher Shafti bevarande egen حاج باقر شفتی 5

namn 

-som ledde bönen generali نمازپیش 6

sering 

religion 

 Khamiranmoskén bevarande مسجد خمیران 7

(+) 

geogra-

fisk plats 

-en liten terrass kulturell er ایوانچه 8

sättning 

arkitektur 

 förrummet där man tar av sig skorna i كفشکن مسجد 9

moskén 

generali-

sering 

arkitektur 

-kvinnoavdelningens inre gård generali روندحیاط ان 10

sering 

arkitektur 

-inre gården direkt över حیاط اندرون 11

sättning 

arkitektur 

 Shahnameh bevarande litteratur نامهاهش 12

-Rostams tudelade skägg direkt över ریش دو شاخ رستم 13

sättning 

litteratur 

 utelämnande hushåll [] سفره 14

-bassängen generali حوض 15

sering 

arkitektur 

-koranställ förtydli رحل 16

gande 

religion 
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-offerdagens morgon direkt över صبح روز قربان 17

sättning 

tidsangi-

velse 

 kabla bevarande religion كبال 18

-böneutroparen generali مؤذن 19

sering 

religion 

-Karbalamartyren direkt över شهید كربال 20

sättning 

religion 

 seyed bevarande religion سید 21

-husets kvinnoavdelning generali اندرون 22

sering 

arkitektur 

 & chadorer bevarande kläder چادر 23

tyger 

-soppor generali و حلیم آش 24

sering 

mat & 

dryck 

-skänkta som offergåva generali نذري 25

sering 

religion 

-kvällsvarden före ashuradagen bevarande tidsangi شام شب عاشورا 26

velse 

 mashadi bevarande religion مشدي 27

 sabahakomallah bilkheyr bevarande religion راهلل بالخیصبحکم 28

 darvisher bevarande religion درویش 29

-sagofågeln Simorgh förtydli سیمورغ 30

gande 

litteratur 

-feernas prinsessa kulturell er دختار شاه پریان 31

sättning 

litteratur 

 Teheran etablerad تهران 32

motsvarighet 

geogra-

fisk plats 

-utan slöja generali حجاببی 33

sering 

religion 
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-pilaff kulturell er كته 34

sättning 

mat & 

dryck 

-badet generali حمام 35

sering 

övrigt 

-fru sol direkt över خرشید خانم 36

sättning 

litteratur 

-forna iranska nyårets helgdagar generali نوروز باستانی 37

sering 

tidsangi-

velse 

-varmt sockervatten generali نبات داغ 38

sering 

mat & 

dryck 

-rostade kikärtor förtydli نخود 39

gande 

mat & 

dryck 

 shahi bevarande valuta شاهی 40

 tuman bevarande valuta تومان 41

-Talesh bevarande geogra طالش 42

fisk plats 

-predikstol generali منبري 43

sering 

arkitektur 

-mysteriespelen kulturell er تعزیه 44

sättning 

religion 

-liktvättardukar generali آبچین 45

sering 

religion 

 de där små lerplattorna från Karbala som مهرها 46

man lutar pannan mot under bönen 

generali-

sering 

religion 

 naskh bevarande övrigt نسخ 47

 nastaaligh bevarande övrigt نستعلیق 48

 shekasteh bevarande övrigt شکسته 49

-kraftigt papper från Peking generali كاغذ ترمه و خانبالغ 50

sering 

övrigt 
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-gleditshiaträd generali درخت لیلکی 51

sering 

växt 

 utrikesministeriets förbindelseman för de كارگزار 52

utländska konsulaten 

förtydli-

gande 

administ-

ration 

عتبات عالیات  53

 بفرستند

skicka den döde till någon av de heliga 

gravplatserna i Karbala och Nadjaf 

generali-

sering 

religion 

-framdukad; dukad generali سفره 54

sering 

hushåll 

-för min anmoder Zahras skull direkt över ام زهرابحق جده 55

sättning 

religion 

-utrikesministeriet direkt över وزارت خارجه 56

sättning 

administ-

ration 

-Ghom bevarande geogra قم 57

fisk plats 

-Esfahan bevarande geogra اصفهان 58

fisk plats 

 sigheh bevarande religion صیغه 59

 zandjanmattor bevarande فرش زنجان 60

(+) 

hushåll 

 نگه كفشداستان ل 61

 كهنه و بیابان

det är berättelsen om den gamla skon och 

öknen 

direkt över-

sättning 

litteratur 

 & suhan bevarande mat سوهان 62

dryck 

 Farhad bevarande litteratur فرهاد 63

-han som grävde sig genom berget generali كوهکن 64

sering 

litteratur 

 Shirin bevarande litteratur شیرین 65

-slöja generali روبنده 66

sering 

kläder & 

tyger 
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-skattekontoret generali مالیه 67

sering 

administ-

ration 

 Ahmads bok bevarande كتاب احمد 68

(+) 

litteratur 

 Ahmad bevarande litteratur احمد 69

 seyed bevarande religion سید 70

 sangakbröd bevarande نگكنان س 71

(+) 

mat & 

dryck 

 ghadirhögtiden bevarande عید غدیر 72

(+) 

tidsangi-

velse 

-Enzeli bevarande geogra انزلی 73

fisk plats 

 

K: Jamāl Mir Sādeqi – Ān šab ke barf mibārid 

 

 Hadj bevarande religion حاج 1

 sin chador bevarande kläder & tyger چادرش 2

 fyrfatet under korsi förtydligande hushåll كرسی 3

 korsi bevarande hushåll كرسی 4

 nyår generalisering tidsangivelse عید 5

 nyårshelgen förtydligande tidsangivelse عید 6

 grönsakstorget direkt översättning geografisk plats میدانسبزه 7

 badet generalisering övrigt حموم 8

 sin huvudduk generalisering kläder & tyger چارقدش 9

 en spottstyver bevarande valuta ايشهصنارسه 10
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 hadji bevarande religion هاحاجی 11

 toman bevarande valuta تومن 12

 rabbla guds namn generalisering religion ذكر گفتن 13

 kraftkarl generalisering spel لوونپه 14

 kämpe generalisering spel پهلوون 15

 glas generalisering hushåll استکان 16

 långrock generalisering kläder & tyger لباده 17

 atlet generalisering spel پهلوون 18

 sockervatten generalisering mat & dryck داغ  نبات 19

 högar av guld generalisering övrigt قاروننجق 20

 

L: Jamāl Mir Sādeqi – Āmad o šod 

 

 Khayam bevarande namn خیام 1

 vid imamen Ali! förtydligande religion به علی! 2

 tuman bevarande valuta تومن 3

 akhund bevarande religion آخوند 4

 sin abá bevarande kläder & tyger عبایش 5

 böner om صلوات 6

välsignelse över 

Mohammed och 

hans ätt 

generalisering religion 

 darvish bevarande religion درویش 7
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 sin långa rock generalisering kläder & tyger اشلباده 8

 byxor av tyg شلوار كازرونی 9

från Kazerun 

generalisering kläder & tyger 

 

M: Ġolām Hosein Sā‘edi –Zanburakxāne 

 

 ett brunnskapell generalisering övrigt ايسقاخانه 1

 chador bevarande kläder & tyger چادر 2

 imamen Ali generalisering religion حضرت علی 3

 imam Reza bevarande religion امام رضاش 4

 berättelser om martyrernas död generalisering religion روضه 5

 tehus generalisering övrigt خانهقهوه 6

 spöket generalisering yrke شورمرده 7

 hade dukat generalisering hushåll سفره 8

 seyed bevarande religion سید 9

 molla bevarande religion مال 10

 förenade generalisering religion محرم 11

 vid Zahras oskuld direkt översättning religion به ناموس زهرا 12

 bäddarna bevarande hushåll هارختخواب 13

 utelämnande hushåll [] استکان 14

 standar direkt översättning religion علم 15

 liktvättarboden generalisering religion غسالخونه 16

 heliga imamer förtydligande religion هاامام 17
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 bönen för en hädangången direkt översättning religion نماز میت 18

 obligatorisk generalisering religion واجب 19

 la illahu ilallah” bevarande religion” االاهللالاله 20

 molla generalisering religion آخوند 21

 allahu akbar” bevarande religion” كبرااهلل 22

 hälsade generalisering religion سالم علیك كرد 23

 profeten och hans imamer direkt översättning religion امام پیغمبر 24

 tiotomansedel förtydligande valuta ده تومنی 25

 man och hustru generalisering religion محرم 26

 ya Ali” bevarande religion” یا علی 27

 chador generalisering kläder & tyger چادر نمازي 28

 toman bevarande valuta تومنی 29

 salamaleyk bevarande religion علیكسالم 30

 glaset generalisering hushåll استکان 31

 vid Abulfazl bevarande (+) religion به ابولفضل 32

 en rad ur koranen generalisering religion قل هو اهلل طلبتون 33

 å du milde profet generalisering religion زمانیا امام 34

 Karbala bevarande geografisk plats كربال 35

 

N: Rasul Parvizi – Man be donyā āmadam 

 

 Dashtestan bevarande geografisk plats داشتستان 1
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 ugnen generalisering hushåll تنور 2

 seyed bevarande religion سید 3

 profet generalisering religion حضرت 4

 av onda ögat drabbade generalisering traditioner چشم زخم دیدگان 5

 sha bevarande religion شا 6

 böner generalisering religion نذر 7

 halvá bevarande mat & dryck حلوا 8

 abá bevarande kläder & tyger عبا 9

 liktvättarna generalisering religion شورمرده 10

 Shiraz bevarande geografisk plats شیراز 11

 dödsängeln generalisering religion عزرائیل 12

 al” bevarande litteratur” آل 13

 mesghál bevarande mått مثقال 14

 charák bevarande mått چارك 15

 förgyllda generalisering hantverk كاريمذهب 16

 rabi el-aval bevarande tidsangivelse االولربیع 17

 

O: Rasul Parvizi – Zār Ṣafar 

 

 månaden ordibehesht förtydligande tidsangivelse اردیبهشت 1

 Shiraz bevarande geografisk plats شیراز 2

 shahi bevarande valuta شاهی 3
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 hosseinieh bevarande religion حسینیه 4

 chador bevarande kläder & tyger چادر 5

 Hon var förkrossad. generalisering övrigt كردخاك بسر می 6

 ditt satans frö generalisering religion تخم جن 7

 Rostams imponerande gestalt bevarande (+) litteratur هیبت رستم 8

 gendarm bevarande administration ژاندارم 9

 byäldsten generalisering administration كدخدا 10

 Nezamis Khosrou och Shirin bevarande litteratur خسرو و شیرین نظامی 11

 sin rörflöjt generalisering övrigt نی هفت بندش 12

 fanjunkaren kulturell ersättning yrke استوار 13

 militärdomstolen direkt översättning administration گاه نظامیددا 14

 Bushehr bevarande geografisk plats بوشهر 15

 badet generalisering övrigt حمام 16

 förhörsledaren kulturell ersättning yrke مسطنتق 17

 barberare generalisering yrke حمامی 18

 badmästaren och barberarna generalisering yrke حمامیان 19

 månaden mehr  förtydligande tidsangivelse مهر 20

21 ۱۳۱۲ år 1312 förtydligande tidsangivelse 

 spelade tärning kulturell ersättning spel خال سیاه بازي 22

 citadellet direkt översättning geografisk plats ارك 23

 

P: Aḥmad Maḥmud – Barxord 
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-en handsbredd direkt översätt یکوجب 1

ning 

mått 

 Djelale Barez bevarande geografisk plats بارزجبال 2

 Halilfloden bevarande (+) geografisk plats رودخانه هلیل 3

 Mohammadabad bevarande geografisk plats حمدآبادم 4

 Bandare Abbas bevarande geografisk plats بندرعباس 5

 Anbarabad bevarande geografisk plats عنبرآباد 6

 Shapurabad bevarande geografisk plats شاپورآباد 7

-gendarmerna kulturell ersätt هاامنیه 8

ning 

administration 

 Aliabad bevarande geografisk plats آبادعلی 9

 byäldstens generalisering administration كدخدا 10

 av vildmandelträ generalisering växt ارژنی 11

 Mohammadabad bevarande geografisk plats محمدآباد 12

فاتحه برزگرا را  13

 خوند

läsa begravningsversen 

över bönderna 

generalisering religion 

 månaden ordibehesht förtydligande tidsangivelse اردیبهشت 14

 måndaden khordad förtydligande tidsangivelse خرداد 15

 en tunn rock generalisering kläder & tyger یك ال قبا 16

 son till Ummolbineyn bevarande (+) religion پسر امالبنین 17

 dödsängeln generalisering religion عزراییل 18

-femhundratumansedlar direkt översätt پانصد تومنی 19

ning 

valuta 

 tuman bevarande valuta تومن 20
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 Kerman bevarande geografisk plats كرمان 21

 Zahedan bevarande geografisk plats زاهدان 22

 farsakh bevarande mått فرسخ 23

 grova matta generalisering hushåll جاجیم 24

 

Q: Aḥmad Maḥmud – Bandar 

 

 tullens direkt översättning administration گمرك 1

 rial generalisering valuta زار 2

 toman generalisering valuta تومن 3

 alak dolak” bevarande spel” الك دولك 4

 huvuddukar generalisering kläder & tyger لچکها 5

 Teheran etablerad motsvarighet geografisk plats تهرون 6

 Ahvaz bevarande geografisk plats اهواز 7

 shahi bevarande valuta شاي 8

 

R: ‘abbās Pahlavan – Lāše 

 

 Mash bevarande religion مش 1

 sin chador bevarande kläder & tyger چادرش 2

 vattenreservoaren generalisering arkitektur انبارآب 3

 liktvättare generalisering religion مرده شور 4
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 ceder och kamfer direkt översättning religion و كافور سدر 5

 Mekka generalisering religion قبله 6

 Abadan bevarande geografisk plats آبادان 7

 liggande generalisering hushåll رختخواب 8

 bönemännen generalisering traditioner خواشگارها 9

 espand bevarande växt اسپند 10

 svepningen generalisering religion كفن 11

 begravningskonfekt generalisering mat & dryck شکرپنیر 12

 

S: Ebrāhim Rahbar – Molāqāti 

 

 tuman bevarande valuta تومن 1

 kakor av ärtmjöl generalisering mat & dryck خودچیهانان ن 2

 nationella sjukhuset direkt översättning geografisk plats بیمارستان ملی 3

 ordibehesht bevarande tidsangivelse اردیبهشت 4

 Naziabad bevarande geografisk plats آبادنازي 5

 spelade jag tärning kulturell ersättning spel ریختیمقاپ می 6

 La illahu ilallah bevarande religion االاهللالاله 7

 hennes chador bevarande kläder & tyger چادرش 8

 polisstationen generalisering administration كالنتري 9

 offrat generalisering religion نذر كرده 10

 Ghaleh Morghi bevarande geografisk plats مرغیقلعه 11

 


