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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to analyse the names of characters, places, spells and culture 
specific phenomena, in order to discover the most common translation strategies. The names 
that are analysed are those found in the Chinese translation of the seventh Harry Potter book 
written by J.K. Rowling, Hali Bote yu siwang sheng qi《哈利•波特与死亡圣器》. A chosen 
set of the translation strategies for translation of names in children’s literature by Lincoln 
Fernandes are used as a base for the analysis. With English and Chinese having different 
written languages, a certain set of difficulties are posed upon translation. That makes the 
analysis all the more riveting, since the general approach to translation of names is to not 
translate them. The result shows that the most common strategies are rather different from one 
another and that, although they may represent either side in the debate on whether to conform 
the translation to the target language and culture or not, the two sides seem to work rather 
well together.   
 
 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera namn på personer, platser, trollformler och 
kulturspecifika företeelser, för att komma fram till vilken som är den vanligaste 
översättningsstrategin. De namn som analyserats är de namn som återfunnits i den kinesiska 
översättningen av den sjunde Harry Potter-boken, Hali Bote yu siwang sheng qi《哈利•波特

与死亡圣器》. Från Lincoln Fernandes översättningsstrategier för namn i barnböcker har ett 
visst antal valts ut och de ligger sedan till grund för analysen. Eftersom den generella 
tillvägagångssättet vid översättning av namn är att inte översätta namnen, innebär det 
försvåringar vi översättning mellan engelska och kinesiska, då språkens respektive skriftspråk 
är vitt skilda. Resultatet visar att de vanligaste översättningsstrategierna är relativt olika 
varandra, men att, även om de representerar varsin sida av debatten om huruvida en 
översättning ska anpassas till målspråket eller inte, så verkar de två sidorna samspela väl.     
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1. Inledning  
 
 
 
Namn brukar kallas en av de svåraste aspekterna av översättning, men också en av de 
viktigaste. I ett namn döljer sig ofta så mycket mer än bara kopplingen till en 
person/grupp/plats med mera. Den generella tumregeln, att inte översätta namn alls, har gällt 
länge, men hur blir det då när källspråket och målspråket har olika skriftspråk? Det är 
generellt inte en lika bra idé att helt sonika kopiera ett namn från källtexten till måltexten vid 
en översättning från till exempel engelska till kinesiska, som vid en översättning från engelska 
till svenska. Utöver den försvårande omständigheten, kvarstår det ursprungliga problemet 
med att översätta ett namn, som inte sällan har både semantisk och semiotisk innebörd. (se 
4.2) Bokserien om Harry Potter innehåller många fiffigt uttänkta namn, som säger mer om 
personen än vad som kanske först kan skönjas. Hur hanterar man till exempel ett namn som 
Remus Lupin, som praktiskt taget betyder “varg varg”? Ett alternativ är att översätta det så 
ljudmässigt likt som möjligt, men då går man miste om namnens alla små finurligheter. 
Namnet passar honom nämligen väldigt väl, för Remus Lupin är (Spoilervarning!) en varulv. 
Det skulle vara synd på ett så underfundigt namn. Men ska man istället låta honom heta 
motsvarande “Varg Varg” på målspråket och röja hans identitet direkt? Det finns inga 
objektiva svar på frågorna, vilket gör det till ett intressant ämne att undersöka närmare.          
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka översättningsstrategier som använts vid 
översättningen av namn på personer, platser, trollformler och kulturspecifika företeelser och 
vad det säger om översättningen. I fokus för undersökningen ligger de översättningsstrategier 
som språkforskaren Lincoln Fernandes tagit fram för översättningen av namn i barnböcker. 
(Se 5.1) Med dessa som grund ämnar uppsatsen undersöka vad som varit i fokus vid 
översättningen av dessa typer av namn och hur stort fokus som lagts på magi. Magin är i 
högsta grad närvarande i berättelsen, men hur närvarande är den i översättningen?    
 
Frågeställningarna blir därför som följer:  
 
1.      Vilka översättningsstrategier är dominerande? 
2.      Hur vanlig är Lincoln Fernandes översättningsstrategi ‘tillägg’ och hur har den 
använts vid översättningen av personnamn?  
3.      Hur vanligt förekommande är tecken med en magisk betydelse vid översättningen av 
personnamn? 
4.      Hur vanligt förekommande är idiomatiska uttryck vid översättningen av trollformler? 
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2. Material och avgränsning   
 
 
 
2.1 Kort om boken och översättningen  
Harry Potter och dödsrelikerna är en fantasyroman, som är skriven av J.K. Rowling och 
utkom på engelska 2007. Den är den sjunde och sista delen i serien om Harry Potter och den 
magiska värld som han lever i. Första boken i serien, Harry Potter och de vises sten, utkom 
1997 och serien har sedan dess färngslat följare världen över. Böckerna handlar om den 
föräldralöse Harry Potter, som på sin elvaårsdag får vet att han är en trollkarl och ska gå på 
Hogwarts skola för häxkonst och trolldom. På skolan får Harry lära sig magi, men också 
skillnaden på gott och ont, rätt och fel och sanningen om vad som orsakade sina föräldrars 
död och det blixtformade ärret i sin panna. Genom skolåren väntar nya utmaningar, nya 
äventyr och mer magi runt varje hörn. Harry får både vänner och fiender i trollkarlsvärlden. 
Allt eftersom Harry och hans jämnåriga blir äldre ökar hotet från den onda sidan och snart 
måste de välja sida i det stundande trollkarlskriget.1 
 
Den kinesiska översättningen  (förenklade tecken) utkom även den 2007, dock några månader 
senare. Den är utgiven av Renmin wenxue chubanshe 人民文学出版社. Översättningen är 
gjord av Ma Ainong 马爱农 och Ma Aixin 马爱新. Med undantag för Harry Potter och de 
vises sten, första boken i serien, så är det de två som har översatt alla Harry Potter-böckerna 
till kinesiska (förenklade tecken). Harry Potter och de vises sten översattes till kinesiska av 
Su Nong 苏农.2 Ma Ainog och Ma Aixin är systrar och uppvuxna i Nanjing. De är båda 
erfarna översättare och har båda specialiserat sig på översättning av barnböcker från engelska 
till kinesiska. Förutom böckerna om Harry Potter, som är dem enda de har översätt 
tillsammans, har de även översatt Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet och Trollkarlen 
från Oz respektive The Lost Prince och The Phoenix and the Carpet.    
 
 
2.2 Avgränsning 
Eftersom kandidatuppsatsen är begränsad i tid, behövde även materialet avgränsas. Av den 
anledningen att ett så stort material som möjligt är att önska, kommer uppsatsen beröra de 
namn på personer, platser, trollformler och kulturspecifika företeelser, som förekommer i 
Harry Potter and the Deathly Hallows – Hali Bote yu siwang sheng qi 《哈利波特与死亡圣
器》. Det är den sjunde och sista boken i serien om Harry Potter. Det innebär att historien har 
kommit som längst i och med den boken, vilket i sin tur gör att den innehåller det största 
antalet unika personer, till skillnad från den första boken i serien, där Harry tillsammans med 

                                                
1 Encyclopædia Britannica, Harry Potter. https://www.britannica.com/topic/Harry-Potter Hämtat 2020-01-20 
2 Denna information är hämtad från den sida där all information om boken står i början av var och en av de sju 
böckerna i fråga.   
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läsaren helt enkelt inte lärt känna så många personer än. I Harry Potter and the Deathly 
Hallows förekommer även det största antalet unika trollformler. Främst av den anledningen 
att den sammanlagda mängden magi som läsaren introducerats för är som störst i den boken. 
Dessutom har böckernas tre huvudpersoner, Harry Potter, Ron Weasley och Hermione 
Granger, kommit som längst i sin trollkonstutbildning, vilket gör att magin är en självklarare 
del av deras vardag i den här boken, jämfört med de föregående. De två övriga kategorierna 
(platsnamn och namn på kulturspecifika företeelser) förekommer i en ungefärlig lika stor 
mängd i alla böckerna. I det fallet handlar det främst om att böckerna blir allt längre och att de 
tre sista böckerna är betydligt tjockare än de tre första böckerna. Det är alltså i dessa fall inte 
lika tydligt i vilken bok materialet skulle vara som störst. Valet föll dock, som sagt, på den 
sjunde boken för att den med råge innehåller flest unika personer och unika trollformler.   
 
För tydlighetens skull bör det nämnas här att även om namnen är tagna ur sjunde boken, så är 
det inte nödvändigtvis så att de är från sjunde boken. Många av personerna är återkommande 
och deras namn har därför översatts i samband med översättningen av någon av de tidigare 
böckerna.  
 
Totalt resulterade denna avgränsning i 132 stycken personnamn, 20 stycken platsnamn, 48 
stycken namn på trollformler och 27 stycken namn på kulturspecifika företeelser. 
 
Samtliga översättningar från kinesiska till engelska och/eller svenska i denna uppsats är gjord 
av uppsatsförfattaren, om inget annat framgår. 
 
 
 

3. Bakgrund  
 
 

 
 

3.1 Kinesisk namntradition 
I Svenska Akademins Ordbok står det att ett namn är ett ord eller ordförbindelse som utan att 
karaktärisera sitt föremål och utan att ha pronominell innebörd utgör beteckning för en 
enskild varelse eller en enskild sak eller en grupp av individuella varelser.4 I västvärlden 
består en persons namn av förnamn, efternamn och eventuellt mellannamn. I Kina kallar man 
det först och främst inte för förnamn och efternamn, vilket inte säger något om vad det är för 

                                                
4 Svenska Akademins ordbok, namn. https://www.saob.se/artikel/?seek=namn&pz=1 Hämtat 2019-11-05  
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namn, utan enbart var i ordningen av namn som det kommer. I Kina och ett flertal andra 
sydostasiatiska länder ser man det istället som personligt namn och familjenamn. Det 
personliga namnet är det namnet som du som individuell individ får, medan familjenamnet är 
det namn som man har gemensamt med familjen. Namnen kommer dessutom i “omvänd 
ordning”, sett ur ett västerländskt perspektiv. Alltså att det man i västvärlden kallar efternamn 
står först och förnamnet kommer sist. Familjenamnet är i nästan alla fall ett tecken, medan det 
personliga namnet kan vara ett eller två tecken. Traditionen med mellannamn finns inte i 
Kina. Det är däremot tradition att ge ett barn ett namn med betydelse. En pojke skulle kunna 
få namnet “Stark Drake” och en flicka skulle kunna heta “Vacker Ros”. Man strävar efter ett 
namn med positiv betydelse. Det skulle kunna vara bra egenskaper, positiva budskap eller ha 
koppling till barnets horoskop. Man väljer med andra ord inte bara några tecken, vilka som 
helst, för att de låter fina, utan fokus ligger på tecknens betydelse.5    
 

3.2 Översättningen av namn i Harry Potter-böckerna 
Harry Potter-serien är känd för mycket, bland annat de uttrycksfulla och finurligt uttänkta 
namnen på allt från personer och platser, till varelser och föremål. Den ondaste av trollkarlar 
har tagit sig namnet Voldemort. Vol betyder flykt på franska, de betyder från och mort 
betyder döden. Voldemort kan alltså tolkas som “flykt från döden”, vilket är ett passande 
namn eftersom döden är Voldemorts största rädsla. En annan viktig person är Draco Malfoy. 
Draco betyder drake på latin. Draken ses generellt som farlig och dålig i västerländsk kultur. 
Mal betyder ond eller dålig på engelska, men även andra språk, och foy eller foi betyder tro på 
franska. Malfoy skulle alltså kunna tolkas som “dålig tro” eller “fel tro”, vilket är passande 
eftersom familjen Malfoy väljer att sälla sig till den onda sidan.6 Det finns med andra ord 
mycket att försöka ta till vara på i en översättning. När det kommer till översättningen av just 
personnamn skiljer det sig från översättning till översättning. I den svenska översättningen har 
de allra flesta personerna fått behålla sina namn precis som de är i originaltexten, medan det i 
den norska översättningen var näst intill ingen person vars namn lämnades orört.7 Precis som i 
den svenska översättningen, har namnen i den spanska översättningen inte förändrats. De är 
de samma som i originaltexten med undantag för små ändringar i stavningen, för att passa 
bättre in i det spanska språket rent fonetiskt.8 Även i den polska översättningen har de flesta 
namnen inte översatts, dock valde man att lösa problemet med de många potentiellt 

                                                
5 Wilkinson, Endymion. Chinese history: a new manual. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Asia 
Center, för Harvard-Yenching Institute Monograph Series, 2015. Fjärde upplagan. s. 112-119  
6 Chang, Xin 常欣, “Hali Bote liang ge zhong yiben de zhuanyoumingci han yi dui fenxi” 《哈利•波特》两个

中译本的专有名词汉译分析[Analys av den kinesiska översättningen av personnamn i de två kinesiska 
versionerna av Harry Potter], Xiaoyuan yingyu 校园英语 [English on Campus], 2018:6, s. 201 
7 Astrén, Johanna. Hogwarts, Muggles and Quidditch: A Study of the Translation of Names in J.K. Rowling’s 
Harry Potter Books. Kandidatuppsats, Högskolan Dalarna, 2004. s.4 
8 Gutiérrez Rodriguez, Marta M. The Problem of the Translation of Proper Names in Harry Potter and The Lord 
of the Rings. University of Valladolid. file:///Users/juliaholmer97/Downloads/Dialnet-
TheProblemOfTheTranslationOfProperNamesInHarryPott-974490.pdf s. 131 Hämtat: 2019-12-26 
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svårbegripliga namnen genom att lägga till en ordlista längst bak i boken, där de namn med 
semantisk, semiotisk eller ljudsymbolisk innebörd förklaras.9 (Se 4.2)       
 
 
3.3 Centrala begrepp  
Kulturspecifika företeelser: De företeelser (djur, växter, varelser, föremål med mera) som är 
specifikt för en viss kultur. I detta fall är kulturen i fråga den värld som Harry Potter-böckerna 
utspelar sig i.  
Källtext: Den originaltext som översättningen baseras på. 
Måltext: Den översatta texten. 
Källspråk: Det språk som originaltexten är skriven på, som det översätts från. 
Målspråk: Det språk som den översatta texten är på, som det översätts till. 
Källspråkskultur: Den kultur som originaltexten är skriven för, den kultur som 
originaltextens tilltänkta läsare tillhör.  
Målspråkskultur: Den kultur som den översatta texten är skrivs för, den kultur som den 
översatta textens tilltänkta läsare tillhör. 
 
 
 

4. Tidigare forskning   
 
 

4.1 Översättning av namn 
En tumregel när det kommer till översättning av namn i litterära verk är att de inte ska 
översättas. Peter Newmark uttrycker det i sin bok Approaches to Translation (1982) som 
följande: teoretiskt sett är namn “bortom” språket och hör, om något, snarare till encyklopedin 
än ordboken. De har ingen egen betydelse, är inte heller översättningsbara och bör därför inte 
översättas.10 Även om det sällan är så simpelt, så gäller det att endast om namnet i fråga blir 
allmänt vedertaget så kan uttal eller stavning ändras, annars behålls det precis som i 
källtexten. När det kommer till namn i fiktiva verk, som har någon form av betydelse för 
handlingen, så menar han att de ska översättas, för att behålla texten i stort så källtrogen som 
möjligt. Namn i folksagor eller liknande, anser han dock inte bör översättas, då de ofta bär på 
nationellt aktade egenskaper. Slutligen översätts alltid namn på helgon, monarker och påvar.11 
 

                                                
9 Standowicz, Anna. “Chosen Aspects of the Polish Translation of J.K. Rowling’s Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone by Andrzej Polkowski: Translating Proper Names” I Translation Journal. Vol 13 (2009). 
https://translationjournal.net/journal/49potter.htm Hämtat: 2019-12-26 
10 Newmark, Peter. Approaches to translation. Oxford: Pergamon, 1981. s. 70 
11 Ibid s. 70-71 
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4.2 Översättning av namn i barnböcker 
Det är inget nytt att namn i litterära verk ofta används för att ge läsaren hintar om en person, 
en plats eller dylikt. Barnböcker är inget undantag. Lincoln Fernandes tar, i sin artikel 
Translation of Names in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young Readers into 
Play (2006), upp de tre olika typerna av betydelser som namn förmedlar i barnböcker.12 
 
4.2.1 Semantisk innebörd 
Semantik är läran om ords betydelse. I barnböcker är det inte alls ovanligt att personer har 
namn med semantisk innebörd, till exempel att en persons personlighet avslöjas redan i dess 
namn. Fernandes tar upp exemplet med författaren Eoin Colfers karaktär Artemis Fowl 
(Artemis Fowl, 2001), vars efternamn uttalas precis likadant som det engelska ordet foul, 
vilket betyder ohederlig, rutten. Det ger läsaren en föraning om att denna karaktär kanske inte 
har rent mjöl i påsen. Mycket riktigt visar det sig att Artemis Fowl är hjärnan bakom brotten, 
den stora skurken.13 
 
4.2.2 Semiotisk innebörd 
Semiotik eller semiologi är studien av tecken. När det kommer till namn skulle semiotisk 
innebörd kunna vara att namnet antyder kön, klass, nationalitet, religiös tillhörighet, historisk 
anknytning, mytologi med mer. Den semiotiska innebörden i ett namn är ofta knuten till en 
viss kultur och därför både bland det svåraste och det viktigaste att översätta tillfredsställande 
i en text.14 
 
4.2.3 Ljudsymbolisk innebörd 
Denna typ av innebörd rör sig främst om namn med onomatopoetiska15 drag. De exempel som 
Fernandes tar upp i sin text är Mrs. Norris, en argt väsande katt i Harry Potter-böckerna, 
Breehy-hinny-brinny-hoohy-hah, en gnäggande häst i Berättelsen om Narnia (C.S. Lewis) 
och Rumblebuffin, en jätte med dånande röst, även han i Berättelsen om Narnia.16 Huruvida 
en persons (alternativt platsens, föremålets etc.) namn översätts eller inte beror på dess 
betydelse för historien, huruvida namnet är konventionellt eller laddat. Dessutom spelar det 
roll om namnet uttalsmässigt passar in i målspråket och om namnet redan är internationellt 
känt. Det är de laddade namnen som anses vara motiverade att översätta. Det kan vara allt 

                                                
12 Fernandes, Lincoln. “Translation of Names in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young Reader into 
Play”. I New Voices in Transaltion Studies. Vol 2 (2006): s. 46 
13 Ibid s. 46 
14 Ibid s. 46-47 
15 Onomatopoetiska ord är ljudhärmande. Exempel på onomatopoetiska ord är hosta, hicka, atcho prosit och 
‘hahah’. Onomatopoetiska namn är således ljudhärmande namn. 
16 Fernandes. “Translation of Names in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young Reader into Play”. 
2006 s. 47 
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från vaga namn som Voldemort, till uttrycksfulla namn som Blodige Baronen (båda personer 
ur Harry Potter-serien).17 
       

4.3 Läsbarhet  
Läsbarhet är ett mått på hur lätt en text är att läsa och förstå. En texts läsbarhet beror på ett 
flertal faktorer. Bland dessa återfinns textens komplexitet, både till innehåll och grammatisk 
struktur, och hur texten presenteras, både i val av och storlek på typsnitt, textradens höjd och 
längd, bruket av versaler och storleken på mellanrummen mellan orden. När det kommer till 
översättning finns det en långt gående debatt om vad som bör stå i fokus: Läsbarheten eller att 
texten är så lik sitt original som möjligt? Domesticering (domestication) och 
främmandegörning (foreignization) heter de två översättningsstrategier, som är varandras 
motsatser.18 Domesticering innebär att anpassa översättningen så mycket som möjligt till 
målspråkskulturen, för att texten ska ha hög läsbarhet och vara problemfri att förstå för en 
läsare från en annan kultur än den som texten först skrivits för.19 Domesticeringens främsta 
förespråkare, Eugene Nida, har sagt “For truly successful translation, biculturalism is even 
more important than bilingualism, since words only have meaning in terms of the culture in 
which they function.” Det är hans fasta ståndpunkt att den som läser en översatt text ska 
kunna förstå och uppskatta den på i stort sätt samma sätt som den som den som läser 
originaltexten gör.20 Främmandegörning innebär att de kulturella skillnaderna bevaras i 
största möjliga mån, för att visa på det exotiska i källspråkskulturen och “ta med läsaren på en 
resa”.21 Denna översättningsstrategi har använts ända sedan Romarrikets tid och den tyske 
teologen och filosofen Friedrich Schleiermarcher har uttryckt det som att läsaren ska kunna 
ana det spanska bakom en översättning från spanskan och det grekiska bakom en översättning 
från grekiskan.22 
 
Det har föreslagits att ju fler främmande namn, ovanliga ljudkombinationer och konstiga 
stavningar en text innehåller, desto större risk är det att de utgör ett språkligt hinder för unga 
läsare. Dock, för att ett namn ska kunna fylla sin funktion som referens (till en 

                                                
17 Fernandes. “Translation of Names in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young Reader into Play”. 
2006 s. 49 
18 Yang, Wenfen. “Brief Study on Domestication and Foreignization in Translation”. I Journal of Language 
Teaching and Research. Vol 1 (2010): s. 77 
19 Hu, Jun 胡君,“Ertong qidai shiye de bianhua yu dangjin ertongwenxue fanyi – yi Hali Bote fanyi weili” 儿童

期待视野的变化与当今儿童文学翻译 – 以《哈利•波特》翻译为例 [Förändringar i barns 
förväntningshorisonter, dagens barnboksöversättning – En fallstudie av Harry Potter], Shaoyang xueyuan xuebao 
(shehuikexue ban) 邵阳学院学报（社会科学版） [Journal on Shaoyang University (Social Science Edition)], 
2009:8, s. 87 
20 Yang. “Brief Study on Domestication and Foreignization in Translation” 2010 s. 77-78 
21 Hu. “Ertong qidai shiye de bianhua yu dangjin ertongwenxue fanyi – yi Hali Bote fanyi weili”儿童期待视野

的变化与当今儿童文学翻译 – 以《哈利•波特》翻译为例 [Förändringar i barns förväntningshorisonter, 
dagens barnboksöversättning – En fallstudie av Harry Potter] 2009:8 s. 88 
22 Yang. “Brief Study on Domestication and Foreignization in Translation” 2010 s. 77-78 
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person/grupp/plats/med mera) måste det vara lätt att komma ihåg. Med andra ord får namnet 
inte vara för krångligt, men inte heller för intetsägande. Det blir därför viktigt att 
översättningen sköts ordentligt, så att inte namnen i texten blir för svåra. Vad som menas med 
en ordentligt skött översättning skiljer sig dock från översättning till översättning. Mellan 
vilka språk sker översättningen? Är skriftspråken desamma? Eftersom namn uppfattas och 
tolkas utifrån de kunskaper läsaren har, är det viktigt att väga in huruvida man kan förvänta 
sig att läsarna har de förkunskaper som krävs för att förstå. Vilken ålder har målgruppen? 
Med en text riktad till unga läsare måste man ta i beaktning att läsförmågan inte alltid är fullt 
utvecklad, vilket fordrar ännu större noggrannhet från översättarens sida.23     
 

4.3.1 Läsbarhet i översättning till kinesiska 
I Kina var domesticering länge den härskande översättningsstrategin. Flera aktade kinesiska 
översättare förespråkade tidigt domesticering och använde den i sina egna översättningar, 
vilka blev populära hos folket. Samtidigt blev översättningarna och dess författare kritiserade, 
av flertalet akademiker, för att ha förändrat texten för mycket. Den berömde författaren Lu 
Xun förespråkade en strikt översättning. Han satte trogenhet till originaltexten över en smidig 
och lättförståelig översättning.24  
 
2007 publicerade Xinhua Tongxun She 新华通讯社, en statligt ägd nyhetsbyrå, som på 
svenska kallas Nya Kina, en manual för översättning av vanliga namn.25 Eftersom man inte 
kunde inkludera alla namn infogades en tabell för standardöversättning av stavelser, så att det 
skulle vara möjligt att översätta även de namn som inte inkluderats i manualen. Detta gjordes 
i ett försök att standardisera översättningen av namn till kinesiska.  
 
Vid en studie av översättningen av namn till kinesiska, skulle denna bok vara given att 
konsultera. Dock har det visat sig under uppsatsskrivandets gång att den både är dyr och 
svårtillgänglig, vilket ledde till att den inte införskaffades till undersökningen och därför 
heller inte tagits i beaktande vad gäller översättningen av diverse vanliga västerländska namn 
(så som George, Arthur och James).      
 

4.3.2 Teckens roll i översättning 
 
4.3.2.1 Hur fungerar ett kinesiskt tecken? 
                                                
23 Fernandes. “Translation of Names in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young Reader into Play”. 
2006 s. 48-49 
24 Shi, Xuedong. “English-Chinese Translation Strategies on Press Conference”. I Theory and Practice in 
Language Studies. Vol 4 (2014): s. 1636-1637 
25 Manualen/ordboken heter Names of the World’s Peoples: a Comprehensive Dictionary of Names in Roman-
Chinese (Shijie Renming Fanyi Da Cidian 世界人名翻译大辞典). 
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Det kinesiska skriftspråket är logografiskt. Det innebär att det inte är uppbyggt som svenskan, 
med symboler som representerar ljud, utan med symboler som representerar ord eller 
grundbetydelser (morfem). 26  En liten andel av de kinesiska teckna är bildtecken. Ett 
bildtecken är helt enkelt en avbildning, en bild som föreställer något. Rì 日 sol, yuè 月 måne 
och mù 木 träd är alla exempel på bildtecken. Bildtecknen kan man i sin tur kombinera till 
idékomplex. Ett exempel på det är att ett träd (mù 木) betyder träd, två träd (lín 林) betyder 
skog och tre träd (sēn 森) betyder tät skog.27 Dock kommer man inte jättelångt på att enbart 
använda sig av bildtecken och diverse lånord, så därför skapades ett system med radikal- och 
fonetikumtecken. Ett radikaltecken eller radikal är den delen av ett tecken som anger eller 
åtminstone ger en hint om tecknets betydelse. Ett fonetikumtecken eller fonetikum är den del 
av tecknet som ger en anvisning om tecknets uttal. Tecknet mā 妈 betyder mamma. Tecknet 
består av nǔ 女, som betyder kvinna, och mǎ 马, som uttalas [ma], men med en annan ton än 
mā 妈.28  
 
Ett tecken har som tidigare nämnts, ett uttal och en betydelse. Man skulle kunna säga att den 
motsvarar ett ord. Men ett tecken kan ha mer än ett uttal och långt mer än en enstaka 
betydelse.29 Ett tecken eller ord som har mer än en betydelse kallas för en homonym. 
Betydelserna kan vara snarlika varandra, men de kan också vara vitt skilda i betydelse.30 Det 
vanligaste är dock inte att ett tecken står “själv” i en text, utan att det står och ska översättas 
“tillsammans med” ett annat tecken. De allra flesta orden i kinesiskan representeras alltså inte 
av ett tecken, utan två.31  
 
4.3.2.2 Skillnaden mellan traditionella och förenklade tecken 
För tydlighetens skull bör det klargöras vad som menas med förenklade respektive 
traditionella tecken och vad som skiljer dem åt. Det kinesiska skriftspråket har under 
årtusenden genomgått en utveckling, från inristningarna på de så kallade orakelbenen32 till de 
skriftsystem som används idag. På 1950-talet gjorde Kinas kommunistiska parti en satsning 
mot analfabetismen i landet. Man införde ett förenklat skriftsystem, med förenklade versioner 
av de tecknen som var skriftspråksnormen då. Idag är de förenklade tecknen 
standardskriftspråk på det kinesiska fastlandet, medan i Hongkong och Macau och på Taiwan, 
som då inte var eller ansåg sig vara en del av Kina, förblev de traditionella tecknen standard 
skriftspråk. Det finns alltså två vedertagna sätt att skriva de flesta kinesiska tecknen på. De 
har samma betydelse och uttalas likadant, men det ena tecknet består av allt från ett till ett 

                                                
26 Ragvald, Lars. Nordstedts kinesisk-svenska ordbok. Stockholm: Nordstedt, 2012. s. 7  
27 Lindqvist, Cecilia. Tecknens Rike. Stockholm: Bonnier, 1989. Första upplagan, åttonde tryckningen. s. 349 
28 Ibid s. 352 
29 Ragvald. Nordstedts kinesisk-svenska ordbok. 2012 s. 9 
30 Lindqvist. Tecknens Rike. 1989 s. 350 
31 Ragvald. Nordstedts kinesisk-svenska ordbok. 2012 s. 9 
32 Lindqvist, Cecilia. Tecknens Rike. Stockholm: Bonnier, 1989. Första upplagan, åttonde tryckningen. s. 13 
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flertal streck fler. Ibland är de så pass lika att man kan gissa sig till vilket traditionellt 
respektive förenklat tecken som det “egentligen” står, medan det andra gånger inte finns 
någon likhet alls mellan den traditionella och den förenklade versionen av ett tecken. 
Eftersom båda skriftspråken används parallellt innebär det att när en text ska översättas till 
kinesiska så behöver det skapas två separata översättningar; en till traditionella tecken och en 
till förenklade tecken, för även om de talar samma språk, så läser och skriver de inte samma 
tecken.33  
 

4.3.3 Idiomatiska uttryck på kinesiska 
Alla språk har idiomatiska uttryck, så även kinesiskan. De kallas 成语 chéngyǔ, består för det 
mesta av fyra tecken och är vanligt förekommande i allt från klassisk kinesiska som modernt, 
dagligt tal.34 De bottnar ofta i en historia, som berättats i urminnes tider, vars sensmoral levt 
kvar i uttrycket. Det är dessutom vanligt att de, precis som på svenska, inte har en ordagrann 
betydelse.35 Ta till exempel det svenska idiomatiska uttrycket att vara ute och cykla. Det 
betyder inte att cykla utomhus, utan att ha helt fel eller gravt missuppfattat något.  
 

4.4 Översättning av trollformler    
I böckerna om Harry Potter förekommer det, föga förvånande, en hel del magi. Den tar sig 
form på flera olika sätt och ett av dem är genom trollformler, alltså det man behöver säga för 
att frammana magin. I originaltexten har de flesta trollformler en etymologisk bakgrund i 
latin.36 I de olika översättningarna har problemet med att översätta trollformlerna tacklats på 
olika sätt. Till exempel har de, med undantag för en knapp handfull, inte översätts alls, utan 
kopierats direkt från källtexten i den svenska översättningen. I de kinesiska översättningarna 
har man valt att låta översätta trollformlerna till “idiomatiska uttryck”. Med det menas att de 
inte faktiskt översatts till riktiga, redan existerande idiomatiska uttryck i kinesiskan, utan bara 
getts formen och känslan av dem.37 
 
I sin uppsats Spell Translation in Harry Potter From the Prespective of Skopostheorie: A 
Comparative  Analysis on the Versions From Mainland China and Taiwan (2013) 
argumenterar Zhou Wangyue och Zhou Yue för att översättningen av trollformler till 
                                                
33 Wilkinson. Chinese history: a new manual. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Asia Center, för 
Harvard-Yenching Institute Monograph Series, 2015. Fjärde upplagan. s. 42-43 
34 https://www.digmandarin.com/chinese-idioms-chengyu-animals.html Hämtat 2019-11-07  
35 Pellat, Valerie & Liu, Eric T. Thinking Chinese translation: a course in translation method: Chinese to 
English. London: Routledge, 2010. Första upplagan. s. 143-145 
36 Zhou Wangyue och Zhou Yue, Spell Translation in Harry Potter From the Prespective of Skopostheorie: A 
Comparative Analysis on the Versions From Mainland China and Taiwan, 2013, s.120 
37 Zhou, Wangyue & Zhou, Yue. “Spell Translation in Harry Potter From the Perspective of Skopostheorie: A 
Comparativ Analysis on the Versions Form Mainland China and Taiwan”. I Studies in Literature and Language. 
Vol 7 (2013): s.121 
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traditionella tecken (Taiwan) är bättre anpassad till sin målgrupp. I översättningen till 
förenklade tecken (Fastlandskina) gjordes, som tidigare nämnt, trollformlerna om för att 
efterlikna idiomatiska uttryck. I översättningen till traditionella tecken har man istället valt att 
använda sig av upprepning, även kallat reduplikation.38 Reduplikation är upprepningen av 
ljud, stavelser eller ord av antingen semantisk eller grammatisk anledning. Reduplikation kan 
tjäna flera olika syften. Den kan exempelvis ange tempus, ordklass, numerus eller aspekt. Det 
finns två former av reduplikation: Fullständig och partiell. Fullständig reduplikation är när 
hela ordet eller ordstammen upprepas. Detta sker bland annat i kinesiskan (xie xie 谢谢 – 
tack) och svenskan (oj oj och vackert vackert). Partiell reduplikation kan vara allt från 
upprepningen av en konsonant eller vokal till att nästan hela ordet upprepas.39 Exempel på 
översättningar med reduplikation är susuqian 速速前 – accio, susuxiu 复复修 – reparo och 
duoduoshi 咄咄失  – stupefy. Zhou och Zhou menar att den här översättningen gör 
trollformeln mer lättförstådd för barnen, sin målgrupp. Den blir även lättare att komma ihåg 
och dessutom ses reduplikation som barnvänligt språk.40      
 
 
 

5. Teori och metod  
 
 
 

5.1 Olika sätt att översätta namn i barnböcker  
I sin artikel från 2006 41  listar Fernandes tio olika strategier för att översätta namn i 
barnböcker.  
 
Återgivelse Rendition: När ett namn med en tydlig betydelse översätts så att det behåller sin 
betydelse även i måltexten. 
 
Kopiering Copy: När ett namn kopieras från källtexten till måltexten, utan att man gör minsta 
ändring.  
 
Transkribering Transcription: När man översätter ett namn så att resultatet i måltexten ska 
bli så ljudmässigt likt källtexten som möjligt. Detta sker när man translittererar ett namn eller 

                                                
38 Ibid s. 119-124 
39 The World Atlas of Language Structure, reduplication. https://wals.info/chapter/27 Hämtat 2019-12-21 
40 Zhou & Zhou. “Spell Translation in Harry Potter From the Perspective of Skopostheorie: A Comparativ 
Analysis on the Versions Form Mainland China and Taiwan”. 2013 s. 119-124 
41 Translation of Names in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young Reader into Play 
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anpassar det, kanske lägger till en accent eller tar bort en bokstav, för att man ska få samma 
uttal även med målspråkets fonetik.   
 
Ersättning Substitution: När man byter ut namnet i källtexten till ett helt annat, framförallt 
för att få något som passar bättre in i målspråkskulturen.  
 
Rekreation Recreation: När man översätter ett namn, som är påhittat i 
källtexten/källspråkskulturen, till något, även det, påhittat i måltexten/målspråkskulturen. 
Rekreation skiljer sig från substitution i det att namnen redan är etablerade i de respektive 
kulturerna vid substitution, medan de måste etableras vid rekreation. 
 
Borttagning Deletion: När man tar bort ett namn som fanns med i källtexten. Detta sker 
främst med namn av mindre betydelse och anses vara ett ganska drastiskt sätt att hantera 
översättning. 
 
Tillägg Addition: När man adderar information till ett namn. Oftast för att göra det mer 
lättförståeligt för läsaren.  
 
Transposition Transportation: När man vid en översättning av ett namn låter ett ord byta 
ordklass, men utan att det ändrar ordets betydelse.    
 
Fonologisk ersättning Phonological Replacement: När man översätter ett namn från 
källtexten till ett redan existerande namn i målspråket, med liknande fonologiska kvaliteter 
som namnet i källtexten.  
 
Motsvarighet43 Conventionality: När man översätter ett namn från källtexten till dess redan 
etablerade motsvarighet i målspråket. Detta är vanligt förekommande för bland annat personer 
i historien och geografiska platser. 
 
Fernandes undersökning är baserad på översättningar från engelska till portugisiska. Även om 
de strategier han tagit fram är generella nog att kunna tillämpas vid översättningar mellan 
andra språk än just de två, så kommer inte alla strategierna vara applicerbara för alla språk 
världen över. Till exempel ställer olika skriftsystem för respektive språk till det för strategin 
kopiering. Vitt skilda namntraditioner och fonetik gör möjligheten för fonologisk ersättning 
liten.  
 

                                                
43 Den svenska översättningen av dessa facktermer är tagna från en masteruppsats skriven vid Tartu Universitet 
2015. Pedaru, Liisa. “Inte kan ett kinesbarn heta Petter” En jämförande analys av egennamn i Astrid Lindgrens 
böcker och estniska översättningar. Masteruppsats, Tartu Universitet, 2015. s. 18-19 
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De av Fernandes översättningsstrategier som är tillämpbara för översättning mellan engelska 
och kinesiska är: Återgivelse, transkribering, ersättning, rekreation, borttagning, tillägg 
och motsvarighet. Kopiering är inte möjligt, eftersom engelska och kinesiska har fullständigt 
olika skriftspråk. Transposition är inte heller möjligt eftersom skriftspråken, återigen, är för 
olika. I de flesta västerländska språk kan man se på ett ord (oftast på dess böjning) vilken 
ordklass den tillhör. Ordet kan dessutom genom böjning byta ordklass. Så går det inte alls till 
i kinesiskan. Tecken kan inte böjas på samma sätt och med samma syfte som i västerländska 
språk. Inte heller fonologisk ersättning är möjligt, eftersom de fonologiska systemen för de 
respektive språken skiljer sig för mycket, för att det ska kunna finnas namn med liknande 
fonologiska kvaliteter. Här ska det även poängteras att även om borttagning är möjligt, så 
kommer den inte inkluderas i undersökningen, eftersom de namn som eventuellt tagits bort 
vid översättningen har tagits bort och är helt enkelt inte möjlig att analysera.         
 
I den undersökning som den här studien ämnar utföra kommer således dessa sex 
översättningsstrategier finnas med: Återgivelse, transkribering, ersättning, rekreation, 
tillägg och motsvarighet. Det är utifrån dessa strategier som delar av undersökningen 
kommer göras.   
 

5.2 Metod  
Undersökningen kommer vara både kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ i det att alla namn 
analyseras utifrån flera aspekter, och kvantitativ i det att resultaten räknas och statistik över 
antal förs.  
 
Data (dvs. namnen) har insamlat efter att texten44 lästs igenom noggrant. Därefter skapades 
listor för var och en av de fyra namnkategorierna. Inför att namnen sedan skulle analyseras 
skedde en genomgång av listorna för att kunna utesluta den data som förekom dubbelt. Med 
det menas att de namn där ingen del av namnet är nytt för undersökningen ströks. Till 
exempel ströks namnen på Harry Potters tre barn, eftersom de alla tre är uppkallade efter 
andra personer i historien och alla tre heter Potter i efternamn. Således är inget av deras namn 
nytt för undersökningen, eftersom samtliga förekommer i och med andra personer. Att 
analysera namnet Lily Potter två gånger bidrar inte till det som uppsatsen avser undersöka.  
 
Därnäst analyserades namnen med hjälp av Nordstedts kinesisk-svenska ordbok45 och den 
stora kinesisk-engelska ordboken från förlaget Waiyanshe 外研社.46 
 

                                                
44 Hali Bote yu siwang sheng qi 哈利•波特与死亡圣器. [Harry Potter and the Deathly Hallows] 
45 Ragvald, Lars. Nordstedts kinesisk-svenska ordbok. Stockholm: Nordstedt, 2012.  
46 Hanyingcidian 汉英词典 – A Chinese-English Dictionary. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语

教学与研究出版社 [Foregin Language Teaching and Research Press], 1997. Nionde utgåvan.  
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Vad beträffar personnamn analyserades vilken översättningsstrategi alternativt vilka 
översättningsstrategier som använts, ifall namnet hade en positiv, neutral eller negativ 
betydelse, huruvida namnets betydelse stämde överens med personen som bär det och hur 
många tecken med en magisk betydelse som använts.  
 
Vad beträffar platsnamnen analyserades vilken översättningsstrategi alternativt vilka 
översättningsstrategier som använts. 
 
Vad beträffar namnen på trollformler analyserades vilken översättningsstrategi alternativt 
vilka översättningsstrategier som använts och hur vanligt förekommande reduplikation och 
idiomatiska uttryck är. Dessutom analyserades hur många av översättningarna som inte 
översatts till redan existerande kinesiska idiomatiska uttryck, som bestod av fyra tecken.  
 
Vad beträffar namnen på kulturspecifika företeelser analyserades vilken översättningsstrategi 
alternativt vilka översättningsstrategier som använts. 
 
 
 

6. Analys och resultat  
 
 

6.1 Resultat 
Resultaten presenteras för en namnkategori i taget, för att göra det så tydligt som möjligt. 
 

6.1.1 Personnamn 
Tabeller är hämtade från bilaga 3. Exemplena är hämtade från bilaga 2. 
 
Tabell 1: Statistik över översättningsstrategier för personnamn  
Översättningsstrategi Frekvens Procent  Exempel  
Transkribering och tillägg 112 84,8 % Delishi – 德力士 – Dawlish  

de – 德 – moral, dygd, vänlighet   
li – 力 – kraft, styrka, förmåga    
shi – 士 – lärd person, soldat   
Översättningsstrategi: Transkribering 
och tillägg 

Transkribering  6 4,5 % Pawadi Padi’er – 帕瓦蒂•帕蒂尔 – 
Parvati Patil 
Parvati – pawadi – 帕瓦蒂  
Patil – padi’er – 帕蒂尔  
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pa – 帕 – näsduk, huvudduk    
wa – 瓦 – bränd lera, tegelpanna   
di – 蒂 – fruktskaft, stump    
 
pa – 帕 – näsduk, huvudduk   
di – 蒂 – fruktskaft, stump    
er – 尔 – du, så här, den här    
Översättningsstrategi: Transkribering 

Återgivelse  4 3 % Chongweiba – 虫尾巴 – Wormtail 
chong – 虫 – mask 
weiba – 尾巴 – svans 
Översättningsstrategi: Återgivelse 

Återgivelse, transkribering 
och tillägg 

2 1,5 % Xiaotianlangxing Bulaike – 小天狼星

•布莱克 – Sirius Black 
Sirius – xiaotianlangxing – 小天狼星  
Black  – bulaike – 布莱克 
xiao – 小 – liten, obetydlig, ung 
tianlangxing –天狼星 – sirius 
(huvudstjärnan i stjärnbilden stora 
hund) 
 
bu – 布 – förklara, förkunna, tyg    
lai  – 莱 – svinmålla (en ört eller 
ogräs)   
ke –克 – gram, kunna, behärska   
Översättningsstrategi: Återgivelse, 
transkribering och tillägg   
Sirius har återgetts. Xiao小 är ett 
tillägg. Black har transkriberats.    
 

Transkribering, ersättning 
och tillägg 

2 1,5 % Xiaoaixing Pide – 小矮星彼得 – Peter 
Pettigrew  
xiao – 小 – liten, obetydlig, ung 
aixing – 矮星 – dvärgstjärna  
bi – 彼 – den här, den där    
de – 得 – erhålla, vinna uppnå    
Översättningsstrategi: Transkribering, 
ersättning och tillägg   

Peter har transkriberats till pide彼得, 
dessutom ger de valda teckna namnet 
en positiv klang. Vad beträffar 
xiaoaixing小矮星, så översätts det till 
liten dvärgstjärna. Inspiration till den 
översättningen skulle kunnat tagits 
från Pettigrew. Petti eller petty betyder 
liten på engelska och grew betyder 
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växt eller växte. Pettigrew skulle alltså 
kunna tolkas som något i stil med 
kortväxt. Från kortväxt till dvärg är 
inte steget allt för långt. Peter 
Pettigrew beskrivs som en kortväxt 
person. Däremot var stjärnan kommer 
ifrån är desto oklarare.    

Återgivelse och 
transkribering  

2 1,5 % Xueren Baluo – 血人巴罗 – Bloody 
Baron 
xue – 血 – blod 
ren – 人 – människa, person 
ba – 巴 – hoppas på, sitta fast vid, 
buss   
luo – 罗 – nät, silkesväv, samla ihop   
Översättningsstrategi: Återgivelse och 
transkribering 
Bloody har återgetts i xueren 血人, 
vilket betyder blodig människa. Baron 
har transkriberats.  

Rekreation  1 0,8 % Shenmiren – 神秘人 – You-Know-
Who  
shenmi – 神秘 – mystisk, gåtfull, 
hemlighetsfull 
ren – 人 – människa, person 
Översättningsstrategi: Rekreation  

Eftersom shenmiren 神秘人 inte är en 
ren översättning av You-Know-Who, så 
är det inte en återgivelse. Eftersom det 
inte är en sedan tidigare existerande 
term, så är det en rekreation.    

Återgivelse och tillägg 1 0,8 % Dajiaoban – 大脚板 – Padfoot  
da – 大 – stor, omfattande, stark 
jiaoban – 脚板 – sula, trampdyna 
Översättningsstrategi: Återgivelse och 
tillägg 
I böckerna är Padfoot smeknamnet på 
en stor, svart hund. I brittisk folktro är 
Padfoot namnet på en stor hund, som 
omväxlande sägs vara en ett spöke och 
ett monster. Padfoot betyder även 
fotsula och trampdyna och det är den 
betydelsen som återges i jiaoban 脚板. 
Da 大 är ett tillägg som förtydligar 
hundens storlek. 

Ersättning  1 0,8 % Lahuan – 拉环 – Griphook  
lahuan – 拉环 – handtag 
Översättningsstrategi: Ersättning 
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Grip (grepp, gripa) och hook (krok, 
hake) skulle fritt kunna översättas till 
griphake. Det gör att lahuan 拉环 inte 
är en återgivelse, eftersom betydelsen 
inte är den samma, istället är det en 
ersättning. 

Rekreation och tillägg 1 0,8 % Pipigui – 皮皮鬼 –  Peeves 
pi – 皮 – skinn, ouppfostrad, olydig 
gui – 鬼 – spöke, usling, fullt trick 
Översättningsstrategi: Rekreation och 
tillägg 

Peeves är en poltergeist, så namnet 
passar honom väldigt väl.  皮皮 är inte 
en transkribering, eftersom bara en av 
tre stavelser i Peeves inkluderats. 
Istället är det en rekreation.  

 
Totalt: 132 namn 
 
Resultatet visar att en kombination av översättningsstrategierna transkribering och tillägg är 
vanligast. Nästan 85 % av namnen tillhör den kategorin. Totalt är det hela 124 stycken av 
namnen (93,9 %) som har transkriberats. Av de namn som transkriberats har 117 stycken även 
applicerat översättningsstrategin tillägg.  
 
 
Tabell 2: Antal goda personer med positiva/neutrala/negativa namn 
Betydelse  Frekvens Procent  Exempel  
Positiv  46 53 % Nawei Longbadun – 纳威•隆巴顿 – Neville 

Longbottom 
Neville – nawei – 纳威  
Longbottom – longbadun – 隆巴顿  
na – 纳 – ta emot, acceptera, åtnjuta   positiv 
wei – 威 – kraft, makt, auktoritet   positiv 
 
long – 隆 – storslagen, lyckosam, pengar   
positiv 
ba – 巴 – hoppas på, sitta fast vid, buss   neutral 
dun － 顿 － stanna upp, ordna   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Neville Longbottom tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 

Neutral 38 44 % Xibi’er Telilaoni – 西比尔•特里劳尼 – Sibyl 
Trelawney 
Sibyl – xibi’er – 西比尔  
Trelawney – telilaoni – 特里劳尼  
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xi – 西 – väst, västlig    neutral    
bi – 比 – likna vid, imitera, gestikulera   neutral 
er – 尔 – du, så här, den här   neutral  
 
te – 特 – särskild, ovanlig   neutral 
li – 里 – inom, (längdmått), hemby   neutral 
lao – 劳 – arbete, bedrift, anstränga sig   positiv 
ni – 尼 – nunna    positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Sibyl Trelawney tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 

Negativ  3 3 % Mengdungesi Fulaiqi – 蒙顿格斯•弗莱奇 – 
Mundungus Fletcher 
Mundungus – mengdun’gesi – 蒙顿格斯  
Fletcher – fulaiqi – 弗莱奇  
meng － 蒙 －  täcka över, lura, bedra   negativ 
dun － 顿 － stanna upp, ordna   neutral  
ge － 格 － fyrkant, norm, karaktär   neutral  
si –  斯 – denna, detta   neutral 
 
fu – 弗 – inte    negativ 
lai  – 莱 – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
qi – 奇 – konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Mundungus Fletcher tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt negativ.  

 
Tabell 3: Antal neutrala personer med positiva/neutrala/negativa namn 
Betydelse Frekvens Procent  Exempel  
Positiv  7 70 % Adebei Wofulin – 阿德贝•沃夫林 – Adalbert 

Waffling 
Adalbert – adebei – 阿德贝 
Waffling – wofulin – 沃夫林  
a – 阿 –  (prefix vid smeknamn och enstaviga 
efternamn)   positiv  
de – 德 – moral, dygd, vänlighet   positiv 
bei – 贝 – snäckskal positiv 
 
wo – 沃 – fertil, rik, vattna   positiv 
fu – 夫 – make, man, kroppsarbetare   positiv 
lin – 林 – skog, lund   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Adalbert Waffling är en neutral karaktär och 
tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 

Neutral  3 30 % Delagemi’er Gao’ergeweiqi – 德拉戈米尔•高尔



 22 

格维奇 – Dragomir Gorgovitj 
Dragomir – delagemǐ’er – 德拉戈米尔  
Gorgovitch – gao’ergeweiqi – 高尔格维奇   
de – 德 – moral, dygd, vänlighet   positiv 
la – 拉 – dra, frakta, tänja   neutral 
ge – 戈 – dolkyxa   neutral 
mi – 米 – ris, skalade korn meter   neutral 
er – 尔 – du, så här, den här   neutral  
 
gao – 高 – höjd, hög, lång   positiv  
er – 尔 – du, så här, den här   neutral  
ge – 格 – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
wei – 维 – förbinda, bevara, skydda   positiv 
qi – 奇 – konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Dragomir Gorgovitj är en neutral karaktär och 
tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 

Negativ  0 – – 
 
Tabell 4: Antal onda personer med positiva/neutrala/negativa namn 
Betydelse Frekvens Procent Exempel  
Positiv 10 37 % Najini – 纳吉尼 – Nagini 

na – 纳 – ta emot, acceptera, åtnjuta   positiv 
ji – 吉 – lyckobådande, lyckosam   positiv 
ni – 尼 – nunna    positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Nagini är en orm och tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 

Neutral 15 56 % Luxiusi Ma’erfu – 卢修斯•马尔福 – Lucius 
Malfoy 
Lucius  – luxiusi – 卢修斯 
Malfoy – ma’erfu – 马尔福  
lu – 卢 –  (familjenamnet Lu)   neutral 
xiu – 修 – försköna, reparera, utarbeta   neutral 
si –   斯 – denna, detta   neutral 
 

ma – 马 – häst   neutral 
er – 尔 – du, så här, den här   neutral  
fu – 福 – lycka, tur, välsignelse   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Lucius Malfoy tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral.  

Negativ  2 7 % Duogeleisi Wumuliqi – 多洛雷斯•乌姆里奇 – 
Dolores Umbridge 
Dolores  – duoluolusi – 多洛鲁斯 
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Umbridge – wumuliqi – 乌姆里奇  
duo – 多 – mycket, mer än   neutral 
luo – 洛 –  (namn på en flod i provinsen Shaanxi 
och provinsen Henan)   neutral 
lu – 鲁 – dum, enfaldig   negativ 
si – 斯 – denna, detta    neutral 
 
wu – 乌 – kråka, mörk, svart   negativ  
mu – 姆 – barnflicka, hushållerska   neutral 
li – 里 – inom, (längdmått), hemby   neutral 
qi –   奇 – konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Dolores Umbridge tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är negativ. 

 
Namn med positiv betydelse är vanligast för goda och neutrala personer. För onda personer än 
neutrala namn vanligast. Namn med negativ betydelse är minst vanlig för alla tre typer av 
person. Namn med negativ betydelse är lite (4 procentenheter) vanligare för onda personer än 
goda personer. Se bilaga 3 för fördelningen av goda/neutrala/onda personer av de personer 
vars namn transkriberats.  
 
 
Tabell 5: Antal tecken med magisk betydelse 
Tecken  Betydelse  Frekvens Exempel  
法 fǎ lag, rätt, trollkonst, magi    2 Nifaduola Tangkesi –尼法朵拉•唐克斯 

– Nymphadora Tonks 
魔 mó ond ande, monster, magisk 1 Fudimo – 伏地魔 – Voldemort  
 
Endast två stycken tecken med en magisk betydelse kunde anträffas. Totalt förekommer de 3 
gånger. 
 
 

6.1.2 Platsnamn 
Tabeller är hämtade från bilaga 6. Exemplena är hämtade från bilaga 5. 
 
Tabell 6: Statistik över översättningsstrategier för platsnamn 
Översättningsstrategi Frekvens Procent  Exempel  
Återgivelse  4 20 % Nüzhen Lu – 女贞路 － Privet Drive 

(Privet Drive är den gata Harry Potter 
bor på under sin uppväxt.) 
nüzhen － 女贞 － liguster, 
glansliguster (en art i familjen 
syrenväxter) 
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lu － 路 － väg, gata 
Översättningsstrategi: Återgivelse  
Översättningen av platsnamnet är en 
återgivelse av vad orden privet 
(liguster) och drive (gata) betyder.  

Transkribering  4 20 % Asikaban – 阿丝卡班 － Azkaban 
(Azkaban är ett färnelse.) 
a － 阿 － (prefix vid smeknamn och 
enstaviga efternamn)  
si － 丝 － silke, siden 
ka － 卡 －  kort, kassett  
ban － 班 － fläck, strimma 

Översättningsstrategi: Transkribering   
Återgivelse och 
transkribering  

3 15 % Gelimo Guangchang – 格里莫广场 
－ Grimmauld Place 
(Grimmaldiplan är en bostad i London, 
som tillhör Sirius Black.) 
ge － 格 － fyrkant, norm, karaktär  
li － 里 － inom, (längdmått), hemby    
mo － 莫 － ingen, inga, alla 
guangchang － 广场 － öppen plats, 
torg  
Översättningsstrategi: Återgivelse och 
transkribering  

Grimmauld har transkriberats, medan 
place (plats, torg) har återgetts.  

Återgivelse, transkribering 
och tillägg 

2 10 % Sheng Mangge Yiyuan – 圣芒戈医院 
－ St. Mungo’s 
(Sankt Mungos är ett sjukhus.)  
sheng － 圣 － helig, geni, kejserlig 
mang － 芒 － agnborst 
ge － 戈 － dolkyxa 
yiyuan －医院 － sjukhus 
Översättningsstrategi: Återgivelse, 
transkribering, tillägg 
St. (sankt) har återgetts. Mungo har 
transkriberats. Dessutom har man vid 
översättningen lagt till yiyuan 医院 
för att förtydliga att det är ett sjukhus.  
 

Transkribering och tillägg 2 10 % Huogewoci Mofaxuexiao – 霍格沃茨
魔法学校 － Hogwarts School of 
Witchcraft and Wizardry 
(Hogwarts skola för häxkonst och 
trolldom är den skola som Harry Potter 
går på.) 
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huo － 霍 － plötsligt 
ge － 格 － fyrkant, norm, karaktär  
wo － 沃 － fertil, rik, vattna  
ci － 茨 － stråtak 
mofa － 魔法 － magi, trolldom 
xuexiao － 学校 － skola 
Översättningsstrategi: Transkribering 
och tillägg 
Huogewoci 霍格沃茨 är en 
transkribering av Hogwarts. 
Mofaxuexiao 魔法学校 översätts till 
magisk skola och är utan tvekan en 
översättning av School of Witchcraft 
and Wizardry, dock inte en ren 
återgivelse. Det är snarare en 
förklaring av vad Hogwarts är, än en 
ordagrann översättning av namnet.  
 

Återgivelse och tillägg 2 10 % Jianjiao Pengwu – 尖叫棚屋 － 
Shrieking Schack 
(Spökande stugan är ett, enligt ryktet, 
hemsökt ruckel i närheten av Hogwarts 
och Hogsmeade.) 
jianjiao － 尖叫 － skrika, tjuta 
peng － 棚 － ruckel, skjul, hydda 
wu－ 屋 － hus, rum 
Översättningsstrategi: Återgivelse och 
tillägg 
Både shrieking (skrikande) och shack 
(hydda, ruckel) har återgetts. Wu 屋 
har lagts till för att förtydliga namnet. 

Tillägg  1 5 % Luoju – 陋居 － The Burrow 
(Kråkboet är namnet på det hus som 
Harry Potters bästa vän Ron Weasley 
bor i. Familjen Weasley är fattiga, 
vilket även märks på deras hus.)    
lou － 陋 － ful, enkel, vulgär 
ju － 居 － bo, bostad, inneha 
Översättningsstrategi: Tillägg 

Översättningen av platsnamnet är en 
beskrivning av platsen.  

Rekreation och tillägg 1 5 % Lihen Shudian – 丽痕书店 － Flourish 
and Blotts 
(Flourish & Blotts är en bokhandel för 
trollkarlar och häxor.) 
li － 丽 － vacker, skön 
hen － 痕 － spår, märke 
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shudian － 书店 － bokhandel 
Översättningsstrategi: Rekreation och 
tillägg 
Översättningen av Flourish and Blotts 
är en nyskapad sammansättning av 
fyra tecken, men utan at vara varken 
en återgivelse, transkribering eller 
tillägg. Dessutom har  shudian 书店 
lagts till för att förtydliga att det är en 
bokhandel.  

Återgivelse och ersättning  1 5 % Youqiumiying Wu – 有求必应屋 － 
Room of Requirement 
(Vid behov-rummet är ett rum på 
Hogwarts, som bara dyker upp när 
man behöver det.) 
youqiubiying － 有求必应 － 
tillmötesgå alla önskemål   
wu － 屋 － hus, rum 
Översättningsstrategi: Återgivelse och 
ersättning 
Room (rum) har återgetts och 
youqiubiying 有求必应 är ett 
idiomatiskt uttryck, vars översättning 
stämmer någorlunda väl överens med 
requirement (krav).   

 
Totalt: 20 namn 
 
Återgivelse och transkribering är de vanligaste översättningsstrategierna, med 20 % var. 
Ingen enskild översättningsstrategi alternativt en kombination av två eller fler är 
dominerande. Om man dock räknar samman det totala antalet gånger en översättningsstrategi 
använts, oavsett om det är i kombination med andra eller inte, får man fram att 12 stycken 
namn har återgetts och 11 stycken namn har transkriberats. Det är 60 % respektive 55 % av 
namnen.   
 
 

6.1.3 Namn på trollformler  
Tabeller är hämtade från bilaga 9. Exemplena är hämtade från bilaga 8. 
 
Tabell 7: Statistik över översättningsstrategier för namn på trollformler   
Översättningsstrategi Frekvens Procent  Exempel  
Tillägg 17 35,4 % Renxingxianshen – 人形显身 － 

Homenum Revelio 
Effekt: Avslöjar all mänsklig 
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närvaro på platsen 
renxing － 人形 － mänsklighet, 
mänsklig natur, mänsklig form 
xian － 显 － framträda, synas 
shen － 身 － kropp, liv, karaktär     
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är 
en beskrivning av dess effekt. 

Ersättning 7 14,6 % Huifuruchu – 恢复如初 － Reparo 
Effekt: Reparerar objekt  
huifuruchu － 恢复如初 － 
återställa som innan, återställa som i 
sin ungdom 
Översättningsstrategi: Ersättning 
Huifuruchu恢复如初  är ett 
idiomatiskt uttryck. 
 

Rekreation  5 10,4 % Yingguangshanshuo 荧光闪烁 － 
Lumos 
Effekt: Tänder stavspetsen, som en 
form av ficklampa 
yingguang － 荧光 － florerande 
ljus 
shanshuo － 闪烁 － tindra, blinka, 
glimma 
Översättningsstrategi: Rekreation 
Översättningen av lumos är en 
nyskapad sammansättning av fyra 
tecken, men utan at vara varken en 
återgivelse, transkribering eller 
tillägg.  

Tillägg och reduplikation  4 8,3 % Hunhundaodi – 昏昏倒地 － 
Stupefy 
Effekt: Slår sitt offer medvetslös  
hun － 昏 － förlora medvetandet  
daodi － 倒地 － falla till marken 
Översättningsstrategi: Tillägg och 
reduplikation  

Översättningen av trollformeln är 
en beskrivning av dess effekt. 
Dessutom används reduplikation i 
och med hunhun 昏昏. 

Återgivelse och tillägg 2 4,2 % Hunxiaozhou – 混淆咒 － 
Confundus Charm 
Effekt: Vilseledande 
hunxiao － 混淆 － vilseledande, 
dunkel 
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zhuo － 咒 － besvärjelse, magisk 
formel, förtrollning 
Översättningsstrategi: Återgivelse 
och tillägg 

Översättningen av trollformeln är 
en beskrivning av dess effekt. 
Charm (förtrollning) har återgetts.    

Transkribering och tillägg 2 4,2 % Awadasuoming – 阿瓦达索命 － 
Avada Kedavra 
Effekt: Omedelbar död 
a － 阿 － (prefix vid smeknamn 
och enstaviga efternamn)    
wa － 瓦 － bränd lera, tegelpanna    
da － 达 － framstående, nå, uppgå 
till    
suoming － 索命 － att kräva 
någons liv  
Översättningsstrategi: 
Transkribering och tillägg 
Avada har transkriberats. Suoming 
索命, däremot, förtydligar 
trollformelns effekt.  

Transkribering  2 4,2 % Nuokesi – 诺克斯 － Nox 
Effekt: Släcker ljuset från 
stavtippen  
nuo － 诺 － avge löfte, lova 
ke – 克 – gram, kunna, behärska    
si – 斯 – denna, detta    
Översättningsstrategi: 
Transkribering 

Återgivelse, tillägg och 
reduplikation  

2 4,2 % Tongtongjiahu – 统统加护 － 
Protego Totalum 
Effekt: Beskyddar ett område 
tongtong － 统统 － all, 
fullständig  
jiahu － 加护 － intensivvård  
Översättningsstrategi: Återgivelse, 
rekreation och reduplikation 
Tongong 统统 översatt till engelska 
blir totally och completely, och är 
därför en återgivelse. Jiahu 加护, 
däremot, är inte en redan etablerad 
översättning av protego eller en 
beskrivning av trollformeln. Det är 
inte heller en transkribering eller 
återgivelse. Av det kan man dra 
slutsatsen att jiahu 加护 är en 



 29 

rekreation. Dessutom används 
reduplikation i och med tongtong 
统统.  

Tillägg och motsvarighet  2 4,2 % Maguaquzhu – 麻瓜驱逐 － 
Repello Muggletum 
Effekt: Hindrar mugglare (personer 
som inte kan utföra magi) från att se 
och beträda ett område 
magua － 麻瓜 － mugglare 
quzhu － 驱逐 － fördriva, jaga 
bort 
Översättningsstrategi: Tillägg och 
motsvarighet  
Muggletum har översatts till magua 
麻瓜, vilket är en etablerad 
översättning av ordet mugglare, 
sedan första boken om Harry Potter. 
Repello Muggletum förekommer 
först i sjunde boken. Quzhu 驱逐 är 
inte en rak översättning av det 
engelska ordet to repel, vilket är det 
ord som repello är taget från, och 
därför inte en återgivelse, däremot 
är det ett tillägg som förtydligar 
trollformelns effekt.     

Rekreation och tillägg 2 4,2 % Shuihuobuqinzhou – 水火不侵咒 
－ Impervius 
Effekt: Stöter ifrån vatten och hetta 
shui － 水 － vatten 
huo － 火 － eld 
bu － 不 － nej, inte 
qin － 侵 － invader, inkrekta  
zhou － 咒 － besvärjelse, magisk 
formel, förtrollning 
Översättningsstrategi: Rekreation 
och tillägg 

Shuihuobuqin 水火不侵 är en 
nyskapad sammansättning av fyra 
tecken, men utan at vara varken en 
återgivelse, transkribering eller 
tillägg. Dessutom har zhou 咒 lagts 
till i förtydligande syfte.     

Återgivelse och reduplikation  1 2,1 % Tongtongshihua – 统统石化 － 
Petrificus Totalus 
Effekt: Tillfällig förstening  
tongtong － 统统 － all, 
fullständig  
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shihua －石化 － förstena 
Översättningsstrategi: Återgivelse 
och reduplikation 
Tongtong 统统 översatt till 
engelska blir totally och 
completely. Shihua 石化 översatt 
till engelska blir to petrify. Av detta 
kan man dra slutsatsen att både 
tongtong 统统 och shihua 石化 är 
återgivelser. Dessutom används 
reduplikation i och med tongtong 
统统.  

Ersättning och tillägg 1 2,1 % Jinzhongluodi – 金钟落地 － 
Liberacorpus 
Effekt: Släpper ner den som blivit 
hängd upp och ner i luften 
金钟 － jinzhong － klocka eller 
bjällra i guld  
落地 － luodi － falla till marken  
Översättningsstrategi: Ersättning 
och tillägg 
Jinzhong金钟 betyder för visso 
bjällra i guld, men troligare är att 
det är taget från jinzhong 金钟 i 
levicorpus, som är liberacorpus 
motsats. Luodi 落地 förtydligar 
trollformelns effekt.  

Återgivelse och rekreation 1 2,1 % Chidanzhongxinzhou – 赤胆忠心咒 
－ Fidelius Charm 
Effekt: Gömmer en hemlighet i en 
persons själ, vilket innebär att, även 
om andra vet om hemligheten, så är 
det enbart den personen, i vars själ 
hemligheten ligger gömd, som kan 
avslöja den. 
chidanzhongxin － 赤胆忠心 － 
fullständig hängivenhet, att tjäna 
någon med både kropp och själ 
zhou － 咒 － besvärjelse, magisk 
formel, förtrollning 
Översättningsstrategi: Ersättning 
och 
Chidanzhongxin 赤胆忠心咒 är ett 
idiomatiskt uttryck. Charm 
(förtrollning) har återgetts.  

 
Totalt: 48 namn 
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Den vanligaste översättningsstrategin är tillägg. Drygt 35 % av trollformlerna har översatts 
med enbart den strategin. Om man dock räknar samman det totala antalet gånger en 
översättningsstrategi använts, oavsett om det är i kombination med andra eller inte, får man 
fram att hela 31 stycken av namnen har översatts med strategin tillägg. Det motsvarar 64,6 % 
av alla trollformler i undersökningen.  
 
 
Tabell 8: Antal reduplikationer  
Reduplikation 7 14,6 % Hunhundaodi – 昏昏倒地 － Stupefy 

Effekt: Slår sitt offer medvetslös  
hun － 昏 － förlora medvetandet  
daodi － 倒地 － falla till marken 
Översättningsstrategi: Tillägg och 
reduplikation  
Översättningen av trollformeln är en 
beskrivning av dess effekt. Dessutom 
används reduplikation i och med hunhun 
昏昏. 

   Susubianda – 速速变大 － Engorgio 
Effekt: Förstorar objekt 
susu － 速速 － hastighet, snabb 
bianda － 变大 － bli stor 
Översättningsstrategi: Tillägg och 
reduplikation 
Översättningen av trollformeln är en 
beskrivning av dess effekt. Dessutom 
används reduplikation i och med susu 速
速.  

   Sususuoxiao – 速速缩小 － Reducio 
Effekt: Förminskar objekt 
susu － 速速 － hastighet, snabb 
suoxiao － 缩小 － förminska, krympa 
Översättningsstrategi: Tillägg och 
reduplikation 
Översättningen av trollformeln är en 
beskrivning av dess effekt. Dessutom 
används reduplikation i och med susu 速
速.  

   Huadaopingping – 滑道平平 － Glisseo 
Effekt: Förvandlar trappor till ruschkanor  
huadao － 滑道 － kana, ruschkana   
pingping － 平平 － genomsnittlig, 
standard, vanlig 
Översättningsstrategi: Tillägg och 
reduplikation 
Översättningen av trollformeln är en 
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beskrivning av dess effekt. Dessutom 
används reduplikation i och med pingping 
平平.  

   Zhang’aizhongzhong – 障碍重重 － 
Impedimenta 
Effekt: Stoppar upp rörelsen hos den/det 
som den träffar 
zhangai － 障碍 － hinder, barriär 
zhongzhong － 重重 － kraftigt, häftigt  
Översättningsstrategi: Återgivelse, tillägg 
och reduplikation  
Zhangai 障碍 översatt till svenska blir 
hinder eller barriär. Översatt till engelska 
blir det dock obstacle och impediment 
(hinder, svårighet), vilket är det ord som 
trollformeln kommer av. Av den 
anledningen kan man dra slutsatsen att 
zhangai 障碍 är en återgivelse. 
Zhongzhong 重重, däremot, är en 
reduplikation och ett tillägg, som betonar 
kraften i trollformelns effekt.  

   Tongtongjiahu – 统统加护 － Protego 
Totalum 
Effekt: Beskyddar ett område 
tongtong － 统统 － all, fullständig  
jiahu － 加护 － intensivvård  
Översättningsstrategi: Återgivelse, 
rekreation och reduplikation 
Tongong 统统 översatt till engelska blir 
totally och completely, och är därför en 
återgivelse. Jiahu 加护, däremot, är inte 
en redan etablerad översättning av 
protego eller en beskrivning av 
trollformeln. Det är inte heller en 
transkribering eller återgivelse. Av det 
kan man dra slutsatsen att jiahu 加护 är 
en rekreation. Dessutom används 
reduplikation i och med tongtong 统统.  

   Tongtongshihua – 统统石化 － Petrificus 
Totalus 
Effekt: Tillfällig förstening  
tongtong － 统统 － all, fullständig  
shihua － 石化 － förstena 
Översättningsstrategi: Återgivelse och 
reduplikation 
Tongtong 统统 översatt till engelska blir 
totally och completely. Shihua 石化 
översatt till engelska blir to petrify. Av 
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detta kan man dra slutsatsen att både 
tongtong 统统 och shihua 石化 är 
återgivelser. Dessutom används 
reduplikation i och med tongtong 统统.  

 
Reduplikation förekom i 14,6 % av fallen. Det är totalt 5 stycken olika tecken (hun 昏, su 速, 
ping 平, zhong 重 och tong 统) reduplicerats.  
 
 
Tabell 9: Antal idiomatiska uttryck  
Idiomatiska uttryck 7 14,6 % Huifuruchu – 恢复如初 － Reparo 

Effekt: Reparerar objekt  
huifuruchu － 恢复如初 － återställa som 
innan, återställa som i sin ungdom 
Översättningsstrategi: Ersättning 
Huifuruchu恢复如初  är ett idiomatiskt 
uttryck. 

   Chidanzhongxinzhou – 赤胆忠心咒 － 
Fidelius Charm 
Effekt: Gömmer en hemlighet i en 
persons själ, vilket innebär att, även om 
andra vet om hemligheten, så är det 
enbart den personen, i vars själ 
hemligheten ligger gömd, som kan 
avslöja den. 
chidanzhongxin － 赤胆忠心 － 
fullständig hängivenhet, att tjäna någon 
med både kropp och själ 
zhou － 咒 － besvärjelse, magisk 
formel, förtrollning 
Översättningsstrategi: Ersättning och 
Chidanzhongxin 赤胆忠心咒 är ett 
idiomatiskt uttryck. Charm (förtrollning) 
har återgetts. 

   Bi’ersaiting – 闭耳塞听 － Muffliato 
Effekt: Döljer ljud 
bi’ersaiting － 闭耳塞听 － likgiltig för 
omvärlden, någon som inte lyssnar på 
andras förslag och råd  
Översättningsstrategi: Ersättning 
Bi’ersaiting 闭耳塞听 är ett idiomatiskt 
uttryck. 

   Feishatushi – 飞沙走石 － Expulso 
Effekt: Får det den träffar att explodera 
feishazoushi － 飞沙走石 － sand och 
sten som far genom luften 
Översättningsstrategi: Ersättning 
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Feishatushi 飞沙走石 är ett idiomatiskt 
uttryck.  

   Sifenwulie – 四分五裂 － Diffindo 
Effekt: Skär av  
sifenwulie － 四分五裂 － sönder, i 
upplösning  
Översättningsstrategi: Ersättning 
Sifenwulie 四分五裂 är ett idiomatiskt 
uttryck. 

   Hunpochuqiao – 魂魄出窍 － Imperio 
Effekt: Ger den som kastar besvärjelsen 
total kontroll över en person och hur 
denne beter sig  
hunpochuqiao － 魂魄出窍 － själen är 
separat från kroppen 
Översättningsstrategi: Ersättning 
Hunpochuqiao 魂魄出窍 är ett 
idiomatiskt uttryck. 

   Juejinsanchi – 掘进三尺 － Defodio   
Effekt: Gräver ut hål, både i mark, vägg 
och tak 
juejinsanchi － 掘进三尺 － leta efter 
något, som verkar omöjligt att hitta 
Översättningsstrategi: Ersättning 
Juejinsanchi 掘进三尺 är ett idiomatiskt 
uttryck. 

 
Av de totalt 48 stycken trollformlerna har sju stycken översatts till idiomatiska uttryck. Det 
motsvarar 14,6 % av alla trollformler i undersökningen. 
 
 
Tabell 10: Antal översättningar som består av 4 stycken tecken  
4 stycken tecken 32 66,7 % Pilibaozha – 霹雳爆炸－ Confringo 
 
Av de totalt 46 stycken trollformlerna, som inte översatts till idiomatiska uttryck, har 32 
stycken getts formen av ett idiomatiskt uttryck. Det motsvarar 66,7 % av alla trollformler i 
undersökningen.  
 
 

6.1.4 Namn på kulturspecifika företeelser  
Tabeller är hämtade från bilaga 12. Exemplena är hämtade från bilaga 11. 
 
Tabell 11: Statistik över översättningsstrategier förkulturspecifika företeelser 
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Översättningsstrategi Frekvens Procent  Exempel  
Tillägg  15 56 % Shehun’guai – 摄魂怪 － dementor 

(Dementorn är en varelse som livnär sig 
på människors lidande och kan suga ut en 
människas själ ur kroppen.) 
she － 摄 － absorbera  
hun － 魂 － själ, ande 
guai － 怪 － monster, demon 
Översättningsstrategi: Tillägg  
Översättningen av ordet är ett 
förtydligande av vad ordet betyder. 

Återgivelse  3 11 % Huonujian – 火弩箭 － firebolt 
(Åskviggen är den snabbaste kvasten 
(som man flyger på) som finns.) 
huo － 火 － eld 
nujian － 弩箭 － en pil skjuten från en 
båge 
Översättningsstrategi: Återgivelse  

Översättningen av ordet är en återgivelse 
av vad orden fire (eld) och bolt (blixt, 
snabbt skjuten pil) betyder.  

Transkribering  2 7 % Magua – 麻瓜 － muggle 
(En mugglare är en icke-magisk person. 
Alltså en person som inte kan utöva 
magi.) 
ma － 麻 － hampa, fiber 
gua － 瓜 － melon 
Översättningsstrategi: Transkribering    

Transkribering och tillägg 2 7 % Mandelacao – 曼德拉草 － mandrake 
(Mandragoran är en magisk växt.) 
man － 曼 － charmfull, utdragen 
de – 德 – moral, dygd, vänlighet 
la – 拉 – dra, frakta, tänja    
cao － 草 － gräs 
Översättningsstrategi: Transkribering och 
tillägg 
Översättningens tre första tecken är en 
transkribering av uttalet av mandrake, 
medan det sista tecknet är ett 
förtydligande.  

Återgivelse och tillägg 2 7 % Jinsefeizei – 金色飞贼 － golden snitch 
(Den gyllene kvicken är en av de tre 
olika sorters bollar, som sporten 
quidditch består av. Den gyllene kvicken 
är svår att hitta och ger stora fördelar till 
det lag som lyckas fånga den.) 
jinse － 金色 － guldfärgad, gyllene 



 36 

feizei － 飞贼 － inkräktare eller fiende 
som tar sig in via luften 
Översättningsstrategi: Återgivelse och 
tillägg 
Översättningen av ordet golden (gyllene) 
är en återgivelse av ordets betydelse. 
Däremot är feizei 飞贼 inte en 
återgivelse av ordet snitch (informatör, 
stjäla). Det är ett förtydligande av ordets 
betydelse, vilket gör det till ett tillägg. 

Transkribering, tillägg 
och återgivelse 

1 4 % Feiluwang – 飞路网 － floo network 
(Flampulvernätverket är ett 
transportmedel inom trollkarlsvärlden. 
Den består av ett nätverk av 
sammanlänkade öppna spisar, som man 
med hjälp av ett pulver (flampulver) kan 
färdas mellan.) 
fei － 飞 － flyga 
lu － 路 － väg, gata 
wang － 网 － nätverk 
Översättningsstrategi: Transkribering, 
tillägg och återgivelse 
Feilu 飞路 är en transkription av floo. 
Även om man inte flyger när man 
använder sig av flampulvernätverket och 
det inte heller finns någon väg inblandad 
under transporten, så är flyga och väg, 
alternativt flygande väg ord som passar 
bra in i sammanhanget, vilket också tyder 
på att översättningsstrategin tillägg 
använts. Dessutom är network återgivet 
med en rak översättning till wang 网.      

Återgivelse och 
transkribering  

1 4 % Gedigen – 戈迪根 － gurdyroot 
Gurdusroten är en växt, som återfinns i 
marken. 
ge － 戈 － dolkyxa 
di – 迪 – upplysa, vägleda  
gen － 根 － rot, ursprung  
Översättningsstrategi: Transkribering och 
återgivelse 
Gurdy har översatts men hjälp av 
transkribering och ordet root (rot, 
ursprung) har återgetts. 

Ersättning  1 4 % Yapao – 哑炮 － squib 
En ynk är en person som är född i en 
familj av häxor och trollkarlar, men som 
inte själv kan utföra magi. 
yapao － 哑炮 － tänd dynamit eller 
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avfyrat artilleri, som misslyckas att 
explodera 
Översättningsstrategi: Ersättning  
Squib har varken förklarats eller översatts 
ordagrant. Istället valdes ett redan 
existerande, kinesiskt uttryck som 
översättning.  

 
Totalt: 27 namn 
 
Tillägg är den vanligaste översättningsstrategin, med 56 %. Om man dock räknar samman det 
totala antalet gånger en översättningsstrategi använts, oavsett om det är i kombination med 
andra eller inte, får man fram att 20 stycken namn har översatts med strategin tillägg. Det 
motsvarar 74 % av namnen.   
 
 

6.2 Sammanfattning av resultat  
Återgivelse, transkribering och tillägg är de tre vanligaste översättningsstrategierna. Vilken 
som är vanligast skiljer sig från kategori till kategori. Oavsett om personen är god, neutral 
eller ond, så är positiva och neutrala namn betydligt vanligare än namn med en negativ 
betydelse. Bland alla de personnamn som transkriberats förekom endast två stycken tecken 
med en magisk betydelse. Reduplikation och idiomatiska uttryck utgör 14,6 % vardera, av 
trollformlerna. Det motsvarar sju stycken av varje. Av de totalt 46 stycken trollformlerna, som 
inte översatts till idiomatiska uttryck, har 66,7 % getts formen av ett idiomatiskt uttryck, alltså 
att det består av fyra stycken tecken.        
 
 
 

7. Diskussion och slutsats  
 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka översättningsstrategier som använts vid 
översättningen av namn på personer, platser, trollformler och kulturspecifika företeelser, som 
återfunnits i materialet, och vad det säger om översättningen. Totalt återfanns 227 namn: 132 
personnamn, 20 platsnamn, 48 namn på trollformler och 27 namn på kulturspecifika före- 
teelser. Dessa analyserades sedan utifrån sex stycken översättningsstrategier för namn i barn- 
böcker, framtagna av Lincoln Fernandes. Studien utfördes efter följande fyra frågeställningar: 
 
1.      Vilka översättningsstrategier är dominerande? 
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Ingen enskild översättningsstrategi eller kombination av strategier är dominerande sett till alla 
fyra typerna av namn sammantaget. De tre som är tydligt dominerande är återgivelse, 
transkribering och tillägg. Exakt vilken eller vilka som är vanligast och hur mycket vanligare 
jämfört med de andra strategierna skiljer sig mellan de olika typerna av namn. Det går dock 
att utröna att man i översättningen både avser bevara namnen så lika originalet som möjligt 
(transkribering) och underlätta för läsaren, genom att förtydliga och ge förklaringar 
(återgivelse och tillägg).  
   
2.      Hur vanlig är Lincoln Fernandes översättningsstrategi ‘tillägg’ och hur har den 
använts vid översättningen av personnamn?  
Tillägg är en av de dominerande översättningsstrategierna. Det är endast för platsnamn som 
den inte är bland de vanligast förekommande. Vad beträffar namnen för kulturspecifika 
företeelser så är det endast fem stycken av de totalt 27 stycken som inte översatts med hjälp 
av tillägg. En tydlig övervikt av den här översättningsstrategin tyder på ett fokus på läsbarhet. 
Vad beträffar personnamn är kombinationen transkribering och tillägg den överlägset 
vanligaste strategin (84,8 %). Tillägg förekommer även i tre andra strategikombinationer, men 
självklart är ingen av dem lika vanligt förekommande som transkribering och tillägg. På de 
allra flesta personnamnen som transkriberats har även strategin tillägg applicerats. Det ter sig 
så att man vid transkriberingen har, istället för att bara översätta till något tecken, vilket som 
helst med rätt uttal, valt specifika tecken utifrån vad de betyder. Detta för att i någon mån 
fånga personens namn eller personlighet alternativ ge dem ett namn som stämmer bättre in i 
den kinesiska namntraditionen. Dock har det inte lagts en nämnvärt stor vikt vid att framställa 
de personer som tillhör den onda sidan i negativ dager, genom att ge dem namn med en 
negativ betydelse. Istället förefaller det som om ambitionen varit att ge dem namn som passar 
bättre in i den kinesiska kulturen än vad deras ursprungliga namn gör.           
 
3.      Hur vanligt förekommande är tecken med en magisk betydelse vid översättningen av 
personnamn? 
Tecken med magisk betydelse är nästan inte förekommande alls. Endast två stycken tecken 
med magisk betydelse återfanns. Det här visar tydligt på att det inte funnits ett fokus på att ge 
översättningarna av personnamn en “magisk känsla”. Med tanke på den önskan om tydlighet 
som dominansen av översättningsstrategin tillägg signalerar om, så är det aningen förvånade 
att tecken med en magisk betydelse inte förekommer oftare än de gör.    
 
4.      Hur vanligt förekommande är idiomatiska uttryck vid översättningen av trollformler? 
Det är endast sju stycken av trollformlerna som översatts till idiomatiska uttryck, vilket 
motsvarar 14,6 %. Dock är det desto fler tecken som getts formen av ett idiomatiskt uttryck, 
32 stycken. Dessa har alltså inte översatts till ett idiomatiskt uttryck, utan ser bara ut som ett. I 
sin artikel Spell Translation in Harry Potter From the Perspective of Skopostheorie: A 
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Comparativ Analysis on the Versions Form Mainland China and Taiwan (2013)47 skriver 
Zhou och Zhou att idiomatiska uttryck är en passande översättning för trollformler, eftersom 
de ger en djupare och poetisk känsla till översättningen. Den känslan lär kunna spilla över lite 
på de falska idiomatiska uttrycken också och argumenterar för att även om de faktiska 
idiomatiska uttrycken bara är sju stycken, så är de ändå vanligt förekommande bland 
översättningarna. Det bör dock nämnas att översättningen av trollformeln crucio 48 
(zuanxinwangu 钻心剜骨) är ett tecken ifrån att vara ett idiomatiskt uttryck. Det idiomatiska 
uttrycket i fråga är (zuanxancigu) 钻心刺骨. Det betyder “att borra in i någons hjärta och 
tränga in i någons skelett” och “utsätta någon för olidlig smärta”. Wan 剜 och ci 刺 har 
snarlika betydelser, och även om det inte är möjligt att byta ut ord eller tecken i idiomatiska 
utryck mot en synonym och ändå behålla dess betydelse, så går det inte att ta miste på vilket 
idiomatiskt uttryck som var inspirationen bakom översättningen och hur nära ett faktiskt 
idiomatiskt uttryck översättningen faktiskt är.   
 
 
 
 
En företeelse som ofta har återkommit under denna undersökning är läsbarheten. Den är 
oerhört central för översättning generellt och för översättning för barn i synnerhet. Debatten 
om domesticering och främmandegörning har funnits lika länge som översättandet självt. Det 
är en balansgång utan slut. Dock kan man utläsa att när det kommer till översättning för yngre 
läsare väger det över till domesticeringens fördel. Det är framförallt läsarens möjliga brist på 
förkunskaper och potentiellt inte fullt utvecklade läsförmåga som fäller avgörandet. Även om 
man har som ambition för översättningen att låta källspråkskulturen skina igenom, så riskerar 
man att göra texten för svår om för mycket får skina igenom och den blir för främmande, 
därmed riskerar man att stöta bort den unga läsare.  
 
Översättarna för Harry Potter-serien har balanserat sig fram genom att förvisso transkribera en 
stor andel av namnen, men samtidigt i viss mån ge hintar och stöd invävda i översättningen av 
namnen och dessutom återge och förklara en betydande andel av namnen. Det syns tydligt att 
översättarna vill att läsaren ska kunna förstå magin och har därför placerat den närmare läsare, 
än vad den var innan, i och med översättningen till något så kinesiskt och hemtamt som 
chengyu 成语. Angelägenheten om tydlighet syns även i trenden bland de kulturspecifika 
företeelserna att det sista tecknet är huvudord (eller kanske i detta fall huvudtecken) och de 
som står före är en beskrivning av dem. Galleonen är en peng, hippogriffen är en best och 
dementorn är ett monster, precis som deras respektive översättning antyder. (long 隆 betyder 

                                                
47 Zhou & Zhou. “Spell Translation in Harry Potter From the Perspective of Skopostheorie: A Comparativ 
Analysis on the Versions Form Mainland China and Taiwan”. 2013 s. 121 
48 Effekt: Offret utsätts för en olidlig smärta. 
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pengar, shou 兽 betyder best och guai 怪 betyder monster) (Se bilaga 11 för tydligare 
genomgång av översättningarna.) 
 
Om man skulle göra en indelning mellan domesticering och främmandegörande av de av 
Fernandes översättningsstrategier som legat till grund för denna undersökning, skulle det 
rimligen landa i en övervikt för domesticering. Rekreation och motsvarighet är inte möjliga 
att definitivt placera under ena eller andra kategorin, eftersom det helt beror på vad det 
påhittade namnet respektive sedan tidigare översatta namnet är. Transkribering är den enda 
som tydligt lutar åt främmandegörande, eftersom den anammar källspråkskulturen. 
Återgivelse, ersättning, och tillägg faller samtliga under domesticering, eftersom de knyter 
översättningen närmare målspråket och målspråkskulturen.  
 
Innan uppsatsen når sitt slut bör det klargöras att namnet Remus Lupin översattes till Laimu 
Luping 莱姆斯•卢平. Det är en ren transkribering, utan tillägg. Det går alltså att konstatera 
att hans identitet inte röjdes vid översättningen. 
 
Slutligen är det även möjligt att konstatera att domesticerande översättning är den vedertagna 
strategin för översättning för barn och unga, men att man däremot håller fast vid 
främmandegörningen när det kommer till översättning av personnamn, och att den eviga 
debatten därmed har all bränsle den behöver för att leva vidare.  
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8. Framtida forskning  
 
 
Ett första steg i en vidare forskning skulle självklart vara att göra samma undersökning fast 
med samtlig data från alla sju böckerna. Vidare vore det intressant att undersöka det 
genomsnittliga antalet streck i de tecknen som är vanligast förekommande vid transkribering 
av namn till kinesiska. Det är nämligen ingen svårighet att notera att många av de tecknen 
som förekom vid transkriberingen av namn (se främst bilaga 3) inte är allt för komplicerade 
och inte har allt för många streck. Det vore intressant att jämföra det genomsnittliga antalet 
streck för dessa tecknen med det generella genomsnittet av antal streck i ett tecken (förutsatt 
att ett sådant finns). Om det visar sig stämma, att genomsnittet för de tecken som förekommer 
vid transkriberingarna, skulle det kunna leda till en intressant diskussion om varför (i detta 
fall) västerländska namn generellt får en “lättare stavning” än de kinesiska namnen, där det 
inte på något sätt är givet att man väljer det tecknet, som är enklare att skriva, bara för att det 
är enklare.     
 
Dessutom finns möjligheten att jämföra de resultat som framkommit i en undersökning som 
denna med resultaten i en motsvarande undersökning av samma bok, fast översatt till 
traditionella tecken. Har man valt att lägga fokus och tonvikt vid samma saker eller ser det 
helt olika ut? 
 
Slutligen skulle man kunna utföra en undersökning liknande den Zhou och Zhou gjort49 med 
den ändringen att man utvidgar den och tar med fler trollformler än bara de femton som de 
baserade sin undersökning på. 
 
 
 
  

                                                
49 Spell Translation in Harry Potter From the Perspective of Skopostheorie: A Comparativ Analysis on the 
Versions Form Mainland China and Taiwan, 2013 
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Bilaga 1 
 
Personnamn 
 
Nr Engelska Svenska 中文（简体） sida

50 
1 Severus Snape Severus Snape 西弗勒斯•斯内普 1 

2 Yaxley Yaxley 亚克斯利 1 

3 Voldemort Voldemort 伏地魔 3 

4 Dolohov Dolochov 多洛霍夫 3 

5 Dawlish Dawlish 德力士 3 

6 Pius Thicknesse Pius Korpulens 皮尔斯•辛克尼斯 4 

7 Wormtail Slingersvans 虫尾巴 5 

8 Lucius Malfoy Lucius Malfoy 卢修斯•马尔福 6 

9 Remus Lupin Remus Lupin 莱姆斯•卢平 8 

10 Draco Malfoy Draco Malfoy 德拉科•马尔福 8 

11 Charity Burbage Charity Burbage 凯瑞迪•布巴吉 9 

12 Nagini Nagini 纳吉尼 10 

13 Cedric Diggory  Cedric Diggory 塞德里克•迪戈里 12 

14 Hedwig Hedwig 海德薇 13 

15 Elphias Doge Elphias Doge 埃非亚斯•多吉 13 

16 Percival Dumbledore Percival 
Dumbledore 

珀西瓦尔•邓布利多 13 

17 Nicholas Flamel Nicolas Flamel 尼克•勒梅 14 

18 Bathilda Bagshot Bathilda Bagshot 巴希达•巴沙特 14 

19 Adalbert Waffling Adalbert Waffling 阿德贝•沃夫林 14 

20 Rita Skeeter Rita Skeeter 丽塔•斯基特 17 

21 Betty Braithwaite Betty Braithwaite 贝蒂•布雷思韦特 17 

22 “You-know-who” “Du-vet-vem” 神秘人 19 

23 Ivor Dillonsby Ivor Dillonsby 伊凡•迪隆斯比 19 

24 Petunia Dursley Petunia Dursley 佩妮•德思礼 21 

                                                
50 Sidanvisning för första gången namnet förekommer i boken. (Hali Bote yu siwang sheng qi 哈利•波特与死亡

圣器. [Harry Potter and the Deathly Hallows]) 
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25 Vernon Dursley Vernon Dursley 弗农•德思礼 22 

26 Dudley Dursley Dudley Dursley 达力•德思礼 23 

27 Kingsley Shacklebolt Kingsley 
Shackelbolt 

金斯莱•沙克尔 24 

28 Arthur Weasley Arthur Weasley 亚瑟•韦斯莱 24 

29 Hestia Jones Hestia Jones 海丝佳•琼斯 25 

30 Dedalus Diggle Dedalus Diggle 德达洛•迪歌 25 

31 Grawp Graup 格洛普 28 

32 Mundungus Fletcher  Mundungus 
Fletcher 

蒙顿格斯•弗莱奇 34 

33 Mad Eye Moody Monsterögat 
Moody 

疯眼汉穆迪 34 

34 Muriel Muriel 穆丽尔 36 

35 Crabbe  Crabbe 克拉布 37 

36 Goyle Goyle 高尔 37 

37 Ginny Weasley Ginny Weasley 金妮•韦斯莱 39 

38 Ted Tonks TedTonks 泰德•唐克斯 48 

39 Nymphadora Tonks Nymphadora 
Tonks 

尼法朵拉•唐克斯 48 

40 Andromeda Tonks Andromeda Tonks 安多米达•唐克斯 49 

41 Stan Shunpike Stan Shunpike 斯坦•桑帕克     52 

42 Zacharias Smith Zacharias Smith 扎卡赖斯•史密斯 53 

43 Travers Travers 特拉弗斯 54 

44 Peter Pettigrew Peter Pettigrew 小矮星彼得 60 

45 Pigwidgeon/Piggy Piggelin/Piggy 小猪 62 

46 Ollivander Ollivander  奥利凡德     63 

47 Crookshanks Krumben 克鲁克山 70 

48 Wendell Wilkins Wendell Wilkins 温德尔•威尔金斯 73 

49 Monica Wilkins Monica Wilkins 莫尼卡•威尔金斯 73 

50 Gabrielle Delacour Gabrielle Delacour 加布丽•德拉库尔 81 

51 Gregorovitch  Gregorovitj 格里戈维奇 83 

52 Dragomir Gorgovitch Dragomir 
Gorgovitj 

德拉戈米尔•高尔格维奇 84 

53 Gwenog Jones Gwenog Jones 格维诺格•琼斯 86 
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54 Rufus Scrimgeour Rufus Scrimgor 鲁弗斯•斯克林杰 91 

55 Albus Percival 
Wulfric Brian 
Dumbledore 

Albus Percival 
Wulfric Brian 
Dumbledore 

阿不思•珀西瓦尔•伍尔

弗里克•布赖恩•邓布利

多 

93 

56 Ronald Billius 
Weasley 

Ronald Billius 
Wealsey 

罗恩•比利尔斯•韦斯莱 93 

57 Hermione Jean 
Granger 

Hermione Jean 
Granger 

赫敏•简•格兰杰 94 

58 Harry James Potter Harry James Potter 哈利•詹姆•波特 95 
59 Godric Gryffindor Godric Gryffindor 戈德里克•格兰芬多 96 
60 Perkins Perkins 珀金斯 103 
61 Luna Lovegood Luna Lovegood 卢娜•洛夫古德 104 

62 Xenophilius 
Lovegood 

Xenophilius 
Lovegood 

谢诺菲留斯•洛夫古德 104 

63 Fenrir Greyback Fenrir Grårygg 芬里尔•格雷伯克 108 

64 Bill Arthur Weasley Bill Arthur 
Weasley 

比尔•亚瑟•韦斯莱 108 

65 Fleur Isabelle 
Delacour 

Fleur Isabelle 
Delacour 

芙蓉•伊萨贝尔•德拉库

尔 

108 

66 Viktor Krum Viktor Krum 威克多尔•克鲁姆 109 

67 Barny Weasley Barny Weasley 巴尼•韦斯莱 110 

68 Lee Jordan Lee Jordan 李•乔丹 112 

69 Kendra Dumbledore Kendra 
Dumbledore 

坎德拉•邓布利多 116 

70 Kreacher Krake 克利切 132 

71 Phineas Nigellus 
Black 

Phineas Nigellus 
Black 

菲尼亚斯•奈杰勒斯•布

莱克 

133 

72 Padfoot Tramptass 大脚板 134 

73 Lily Potter Lily Potter 莉莉•波特 135 

74 Percy Weasley Percy Weasley 珀西•韦斯莱 138 

75 Alecto Carrow Alecto Carrow 阿莱克托•卡罗 167 

76 Amycus Carrow Amycus Carrow 阿米库斯•卡罗 167 

77 Flitwick Flitwick 弗立维 167 

78 Pomona Sprout Pomona Sprout 波莫娜•斯普劳特 167 

79 Mafalda Hopkirk Mafalda Hopkirk 马法尔达•霍普柯克 175 

80 Albert Runcorn Albert Runcorn 艾伯特•伦考恩 178 

81 Dolores Umbridge  Dolores Umbridge 多洛雷斯•乌姆里奇 179 

82 Argus Filch Argus Filch 阿格斯•费尔奇 186 
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83 Reginald Cattermole Reginald 
Cattermole 

雷吉纳尔德•卡特莫尔 191 

84 Griphook Griphook 拉环 216 

85 Dean Thomas Dean Thomas 迪安•托马斯 217 

86 Peeves Peeves 皮皮鬼 238 

87 Gellert Grindelwald Gellert 
Grinderwald  

盖勒特•格林德沃 259 

88 Ariana Dumbledore Ariana 
Dumbledore 

阿利安娜•邓布利多 263 

89 Aberforth 
Dumbledore 

Aberforth 
Dumbledore 

阿不福思•邓布利多 263 

90 Tom Riddle Tom Dolder 汤姆•里德尔 274 
91 Rowena Ravenclaw Rowena 

Ravenclaw 
罗维纳•拉文克劳 294 

92 Ignotus Peverell Ignotus Peverell 伊格诺图斯•佩弗利尔 301 
93 Antioch Peverell Antiok Peverell 安提俄克•佩弗利尔 301 
94 Cadmus Peverell Kadmos Peverell 卡德摩斯•佩弗利尔 301 
95 Marvolo Gaunt Mervolo Gaunt 马沃罗•冈特 312 

96 Rubeus Hagrid Rubeus Hagrid 鲁伯•海格 322 
97 Narcissa Malfoy Narcissa Malfoy 纳西莎•马尔福 333 
98 Bellatrix Lestrange Bellatrix Lestrange 贝拉特里克斯•莱斯特兰

奇 
335 

99 Dobby Dobby 多比 341 
100 Sirius Black Sirius Black 小天狼星•布莱克 378 
101 Helga Hufflepuff Helga Hufflepuff 赫尔加•赫奇帕奇 393 
102 Neville Longbottom Neville 

Longbottom 
纳威•隆巴顿 416 

103 Seamus Finnigan Seamus Finnigan 西莫•斐尼甘 422 

104 Lavender Brown Lavender Brown 拉文德•布朗 422 

105 Cho Chang Cho Chang 秋•张 425 

106 Minerva McGonagall Minerva 
McGonagall 

米勒娃•麦格 433 

107 Oliver Wood Oliver Wood 奥利弗•伍德 441 

108 Firenze Firenze 费伦泽 445 

109 Pomfrey Pomfrey 庞弗雷 445 

110 Pansy Parkinson Pansy Parkinson 潘西•帕金森 447 

111 Nearly Headless Nick Nästan Huvudlöse 
Nick 

差点没头的尼克 449 

112 Helena Ravenclaw Helena Ravenclaw 海莲娜•拉文克劳 450 
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113 Bloody Baron Blodige baronen 血人巴罗 451 

114 Fang Fang 牙牙 453 

115 Hannah Abbott Hannah Abbott 汉娜•艾博 455 

116 Fred Weasley Fred Weasley 弗雷德•韦斯莱 467 

117 Parvati Patil Parvati Patil 帕瓦蒂•帕蒂尔 471 

118 Sibyl Trelawney Sibylla Trelawney 西比尔•特里劳尼 473 

119 Terry Boot Terry Boot 泰瑞•布特 481 

120 Fat Lady Den tjocka damen 胖夫人 496 

121 Fawkes Fawkes 福克斯 501 

122 Geroge Weasley George Weasley 乔治•韦斯莱 507 

123 Colin Creevey Colin Creevey 科林•克里维 510 

124 Fudge Fudge 福吉 528 

125 Salazar Slytherin Salazar Slytherin 萨拉查•斯莱特林 538 

126 Charlie Weasley Charlie Weasley 查理•韦斯莱 539 

127 Horace Slughorn Horace Snigelhorn 霍拉斯•斯拉格霍恩 539 

128 Molly Weasley Molly Weasley 莫丽•韦斯莱 541 

129 Rose Weasley Rose Weasley 罗丝•韦斯莱 553 

130 Hugo Wealsey Hugo Weasley 雨果•韦斯莱 553 

131 Scorpius Malfoy Scorpius Malfoy 斯科皮•马尔福 553 

132 Fabian Prewett Fabian Prewett 费比安•普威特 554 
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Bilaga 2 
 
Analys av personnamn  
 
(1) Severus Snape 
Severus - 西弗勒斯 – xīfúlèsī 
Snape - 斯内普 – sīnèipǔ  
西 – xī - väst, västlig    neutral    
弗 – fú – inte    negativ 
勒 – lè – tygla, hålla tillbaka, tvinga   negativ 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
 

斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
内 – nèi  – inuti, inre    neutral 
普 – pǔ – allmän    neutral 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Severus Snape tillhör nästan hela bokserien igenom den onda sidan.  
Översättningen av namnet är generellt neutral, om något, aningen negativ.  
 
 
(2) Yaxley  
Yaxley – 亚克斯利 – yākèsīlì 
亚 – yā – dålig, undermålig   negativ 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Yaxley tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(3) Voldemort 
Voldemort – 伏地魔 – fúdìmó  
伏 – fú – böja sig, hålla sig gömd, underkuva   neutral? 
地 – dì – mark, yta, position   neutral 
魔 – mó – ond ande, monster, magisk   negativ 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Voldemort tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt negativ. 
 
 
(4) Dolohov 
Dolohov – 多洛霍夫 – duōluòhuòfū 
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
洛 – luò – (namn på en flod i provinsen Shaanxi och provinsen Henan)   neutral 
霍 – huò – plötsligt   neutral 
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夫 – fū – make, man, kroppsarbetare   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Dolohov tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(5) Dawlish 
Dawlish – 德力士 – délìshì 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
力 – lì – kraft, styrka, förmåga   positiv 
士 – shì – lärd person, soldat   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Dawlish tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(6) Pius Thicknesse 
Pius – 皮尔斯 – pí’ěrsī 
Thicknesse – 辛克尼斯 – xìngkènísī 
皮 – pí – skinn, yta, olydig   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
辛 – xìng –tur, glädjas, lyckligtvis   positiv  
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
尼 – ní – nunna    positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral  
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Pius Thicknesse tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv.  
 
 
(7) Wormtail 
Wormtail – 虫尾巴 – chóngwěiba 
虫 – chóng – mask 
尾巴– wěiba – svans 
Översättningsstrategi: Återgivelse 
 
 
(8) Lucius Malfoy 
Lucius – 卢修斯 – lúxiūsī 
Malfoy – 马尔福 – mǎ’ěrfú 
卢 – lú – (familjenamnet Lu)   neutral 
修 – xiū – försköna, reparera, utarbeta   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 

马 – mǎ – häst   neutral 
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尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
福 – fú – lycka, tur, välsignelse   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Lucius Malfoy tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral.  
 
 
(9) Remus Lupin  
Remus – 莱姆斯 – láimǔ 
Lupi n – 卢平 – lúpíng 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
姆 – mǔ – barnflicka, hushållerska   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
卢 – lú – (familjenamnet Lu)   neutral 
平 – píng – jämn, kvittera, opartisk, hålla tillbaka   neutral 
Översättningsstrategi: Transkription  
Remus Lupin tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(10) Draco Malfoy  
Draco – 德拉科 – délākē 
Malfoy – 马尔福 – mǎ’ěrfú 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
科 – kē – vetenskap, akademisk disciplin, döma till   positiv   
 
马 – mǎ – häst   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
福 – fú – lycka, tur, välsignelse   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Draco Malfoy tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv.  
 
 
(11) Charity Burbage 
Charity – 凯瑞迪 – kǎiruìdí 
Burbage – 布巴吉 – bùbājí 
凯 – kǎi – segerrik, triumferande   positiv 
瑞 – ruì – lovande, lyckobringande   positiv 
迪 – dí – upplysa, vägleda   positiv 
 

布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
巴 – bā – hoppas på, sitta fast vid, buss   neutral 
吉 – jí – lyckobådande, lyckosam   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
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Charity Burbage tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(12) Nagini  
Nagini – 纳吉尼 – nàjíní 
纳 – nà – ta emot, acceptera, åtnjuta   positiv 
吉 – jí – lyckobådande, lyckosam   positiv 
尼 – ní – nunna    positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Nagini är en orm och tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(13) Cedric Diggory 
Cedric – 塞德里克 – sāidélǐkè 
Diggory – 迪戈里 – dígēlǐ 
塞 – sāi – tävling, överträffa   positiv 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
 
迪 – dí – upplysa, vägleda   positiv 
戈 – gē – dolkyxa   neutral 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Cedric Diggory tillhör den goda sidan. 
Översättnignen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(14) Hedwig 
Hedwig – 海德薇 – hǎidéwēi 
海 – hǎi – hav   neutral 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
薇 – wēi – (en sorts ros)   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Hedwig är Harrys uggla och tillhör den goda sidan. 
Översättningen är generellt positiv.   
 
 
(15) Elphias Doge 
Elphias – 埃非亚斯 – āifēiyàsī 
Doge – 多吉 – duōjí 
埃 – āi – damm, stoft   neutral 
非 – fēi – ej, orätt, kritisera, försämras   negativ 
亚 – yā – dålig, undermålig   negativ 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
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多 – duō – mycket, mer än   neutral 
吉 – jí – lyckobådande, lyckosam   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Elphias Doge tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt negativ. 
 
 
(16) Percival Dumbledore 
Percival – 珀西瓦尔 – pòxīwǎ’ěr 
Dumbledore – 邓布利多 – dèngbùlìduō 
珀 – pò – bärnsten   positiv 
西 – xī - väst, västlig    neutral    
瓦 – wǎ – bränd lera, tegelpanna   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
邓 – dèng – (släktnamnet Deng)   neutral 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Percival Dumbledore tillhör inte den goda sidan, men är ändå en positiv karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(17) Nicholas Flamel 
Nicholas – 尼克 – níkè 
Flamel – 勒梅 – lèméi 
尼 – ní – nunna    positiv 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
 
勒 – lè – tygla, hålla tillbaka, tvinga   negativ 
梅 – méi – (en sorts plommon)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Nicholas Flamel tillhör en goda sidan. 
Översättningen av förnamnet är generellt positiv. 
 
 
(18) Bathilda Bagshot 
Bathilda – 巴希达 – bāxīdá 
Bagshot – 巴沙特 – bāshātè 
巴 – bā – hoppas på, sitta fast vid, buss   neutral 
希 – xī – sällsynt, önska   neutral 
达 – dá – framstående, nå, uppgå till   positiv 
 
巴 – bā – hoppas på, sitta fast vid, buss   neutral 
沙 – shā – sand, grus   neutral 
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特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Bathilda Bagshot tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(19) Adalbert Waffling 
Adalbert – 阿德贝 – ādébèi
Waffling – 沃夫林 – wòfūlín 
阿 – ā – (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)   positiv  
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
贝 – bèi – snäckskal positiv 
 
沃 – wò – fertil, rik, vattna   positiv 
夫 – fū – make, man, kroppsarbetare   positiv 
林 – lín – skog, lund   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Adalbert Waffling är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(20) Rita Skeeter 
Rita – 丽塔 – lìtǎ 
Skeeter – 斯基特 – sījītè 
Översättningsstrategi: Transkription  
丽 – lì – vacker   positiv 
塔 – tǎ – torn, kolon   neutral  
 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
基 – jī – fundament, bas   neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Rita Skeeter tillhör inte den onda sidan, men är ändå en negativ karaktär. 
Översättningen av namnet är neutral.  
 

 
(21) Betty Braithwaite 
Betty –贝蒂 – bèidì 
Braithwaite – 布雷思韦特 – bùléisīwéitè  
贝 – bèi – snäckskal positiv 
蒂 – dì – fruktskaft, stump   neutral 
 

布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
雷 – léi – åska, dunder   negativ 
思 – sī – tänka, längta, saknas   positiv  
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
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特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Betty Braithwaite är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(22) You-Know-Who 
You-Know-Who – 神秘人 – shénmìrén 
神秘 – shénmì – mystisk, gåtfull, hemlighetsfull 
人 – rén – människa, person 
Översättningsstrategi: Rekreation  
Eftersom 神秘人 inte är en ren översättning av You-Know-Who, så är det inte en återgivelse. 
Eftersom det inte är en sedan tidigare existerande term, så är det en rekreation.    
 
 
(23) Ivor Dillonsby 
Ivor – 伊凡 – yīfán 
Dillonsby – 迪隆斯比 – dílóngsībǐ 
伊 – yī – han, hon   neutral  
凡 – fán – varje, alldaglig, jordelivet   neutral 
 
迪 – dí – upplysa, vägleda   positiv 
隆 – lóng – storslagen, lyckosam, pengar   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
比 – bǐ – likna vid, imitera, gestikulera   neutral 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Ivor Dillnosby är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv.  
 
 
(24) Petunia Dursley 
Petunia  – 佩妮 – pèinī 
Dursley – 德思礼 – désīlǐ 
佩 – pèi – beordna, ornament, ståta med   positiv 
妮 – nī – flicka   positiv 
 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
思 – sī – tänka, längta, saknas   positiv  
礼 – lǐ – ceremoni, artighet, gåva   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Petunia Dursley tillhör inte den onda sidan, men är ändå en negativ karaktär. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(25) Vernon Dursley 
Vernon – 弗农 – fúnóng 
Dursley – 德思礼 – désīlǐ 



 57 

弗 – fú – inte   negativ 
农 – nóng – lantbruk, lantbrukare   neutral 
 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
思 – sī – tänka, längta, saknas   positiv  
礼 – lǐ – ceremoni, artighet, gåva   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg 
Vernon Dursley tillhör inte den onda sidan, men är ändå en negativ karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(26) Dudley Dursley 
Dudley – 达力 – dálì 
Dursley – 德思礼 – désīlǐ 
达 – dá – framstående, nå, uppgå till   positiv 
力 – lì – kraft, styrka, förmåga   positiv 
 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
思 – sī – tänka, längta, saknas   positiv  
礼 – lǐ – ceremoni, artighet, gåva   positiv 
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg    
Dudley Dursley tillhör inte den onda sidan, men är ändå en negativ karaktär. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(27) Kingsley Shackelbolt 
Kingsley – 金斯莱 – jīnsīlái 
Shackelbolt – 沙克尔 – shākè’ěr 
金 – jīn – guld, gyllene, dyrbar, pengar   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
 

沙 – shā – sand, grus   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkription och tillägg    
Kingsley Shackelbolt tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(28) Arthur Weasley 
Arthur – 亚瑟 – yàsè 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
亚 – yā – dålig, undermålig   negativ 
瑟 – sè – (namn på ett stränginstrument)   neutral 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
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斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Arthur Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(29) Hestia Jones 
Hestia – 海丝佳 – hǎisījiā   
Jones – 琼斯 – qióngsī 
海 – hǎi – hav   neutral 
丝 – sī – silke, siden   positiv 
佳 – jiā – god, fin, utmärkt   positiv 
 
琼 – qióng – jade av bästa kvalitet   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Hestia Jones tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positivt. 
 
 
(30) Dedalus Diggle  
Dedalus – 德达洛 – dédáluò 
Diggle  – 迪歌 – dígē 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
达 – dá – framstående, nå, uppgå till   positiv 
洛 – luò – (namn på en flod i provinsen Shaanxi och provinsen Henan)   neutral 
 
迪 – dí – upplysa, vägleda   positiv 
歌 – gē – sång, visa, sjunga   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Dedalus Diggle tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positivt. 
 
 
(31) Graup 
Graup – 格洛普 – géluòpǔ  
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
洛 – luò – (namn på en flod i provinsen Shaanxi och provinsen Henan)   neutral 
普 – pǔ – allmän    neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering   
Graup tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(32) Mundungus Fletcher 
Mundungus – 蒙顿格斯 – méngdùn’gésī 
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Fletcher – 弗莱奇 – fúláiqí 
蒙 － méng － täcka över, lura, bedra   negativ 
顿 － dùn － stanna upp, ordna   neutral  
格 － gé － fyrkant, norm, karaktär   neutral  
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
弗 – fú – inte    negativ 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
奇 –  qí –  konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Mundungus Fletcher tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt negativ.  
 
 
(33) Mad Eye Moody 
Mad Eye – 疯眼汉 – fēngyǎnhàn 
Moody – 穆迪 – mùdí 
疯 – fēng – galen, vansinnig  
眼 – yǎn – öga, blick, ögonkast man, karl, han-kines 
汉 – hàn – man, karl, han-kines 
 
穆 – mù – alvarlig, högtidlig, vördnadsfull   positiv  
迪 – dí – upplysa, vägleda   positiv 
Översättningsstrategi: Återgivelse, transkribering, tillägg   
Mad (arg, galen) och Eye (öga) har återgetts. 汉 är ett förtydligande tillägg. 
Monsterögat Moody tillhör den goda sidan. 
Den delen av namnet som har transkriberats är positiv. 
 
 
(34) Muriel 
Muriel – 穆丽尔 – mùlìěr 
穆 – mù – alvarlig, högtidlig, vördnadsfull   positiv  
丽 – lì – vacker   positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Muriel tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv.  
 
 
(35) Crabbe 
Crabbe – 克拉布 – kèlābù   
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Crabbe tillhör den onda sidan. 
Övrsättningen av namnet är generellt neutral.  
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(36) Goyle  
Goyle – 高尔 – gāo’ěr 
高 – gāo – höjd, hög, lång   positiv  
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Goyle tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv.  
 
 
(37) Ginny Weasley 
Ginny – 金妮 – jīnnī 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
金 – jīn – guld, gyllene, dyrbar, pengar   positiv 
妮 – nī – flicka   positiv 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Ginny Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv.  
 
 
(38) Ted Tonks 
Ted – 泰德 – tàidé 
Tonks  – 唐克斯 – tángkèsī 
泰 – tài – fredlig, fridfull   positiv 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
 
唐 – táng – skrytsam, gagnlöst   negativ 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Ted Tonks tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(39) Nymphadora Tonks 
Nymphadora – 尼法朵拉 – nífǎduǒlā  
Tonks  – 唐克斯 – tángkèsī 
尼 – ní – nunna    positiv 
法 – fǎ – lag, rätt, trollkonsk, magi   positiv  
朵 – duǒ – (måttsord för blommor och moln)   positiv 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
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唐 – táng – skrytsam, gagnlöst   negativ 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Nymphadora Tonks tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(40) Andormeda Tonks 
Andromeda – 安多米达 – ānduōmǐdá 
Tonks  – 唐克斯 – tángkèsī 
安 – ān – lugn, trygg, fred   positiv 
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
米 – mǐ – ris, skalade korn meter   neutral 
达 – dá – framstående, nå, uppgå till   positiv 
 
唐 – táng – skrytsam, gagnlöst   negativ 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Andromeda Tonks tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(41) Stan Shunpike 
Stan – 斯坦 – sītǎn 
Shunpike – 桑帕克 – sāngpàkè 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
坦 – tǎn – jämn, ärlig, samlad   positiv 
 
桑 – sāng – mullbär   neutral 
帕 – pà – näsduk, huvudduk   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Stan Shunpike tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(42) Zacharias Smith 
Zacharias – 扎卡赖斯 – zhākǎlàisī 
Smith – 史密斯 – shǐmìsī 
扎 – zhā – sticka hål   neutral 
卡 – kǎ – kort, kassett   neutral 
赖 – lài – förlita sig på, anklaga, förneka   negativ 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
史 – shǐ – historia   neutral 
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密 – mì – förtrogen, noggrann   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Zacharias Smith tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(43) Travers 
Travers – 特拉弗斯 – tèlāfúsī  
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
弗 – fú – inte    negativ 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Travers tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(44) Peter Pettigrew 
Peter Pettigrew – 小矮星彼得 – xiǎo’ǎixīngbǐdé   
小 – xiǎo – liten, obetydlig, ung 
矮星 – ǎixīng – dvärgstjärna  
彼 – bǐ – den här, den där   neutral 
得 – dé – erhålla, vinna uppnå   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering, ersättning och tillägg   
Peter har transkriberats till彼得, dessutom ger de valda teckna namnet en positiv klang. Vad 
beträffar 小矮星, så översätts det till liten dvärgstjärna. Inspiration till den översättningen 
skulle kunnat tagits från Pettigrew. Petti eller petty betyder liten på engelska och grew 
betyder växt eller växte. Pettigrew skulle alltså kunna tolkas som något i stil med kortväxt. 
Från kortväxt till dvärg är inte steget allt för långt. Peter Pettigrew beskrivs som en kortväxt 
person. Däremot var stjärnan kommer ifrån är desto oklarare.    
Peter Pettigrew tillhör den onda sidan. 
Den delen av namnet som har transkriberats är positiv. 
 
 
(45) Pigwidgeon/Piggy 
Pigwidgeon/Piggy – 小猪 – xiǎozhū 
小猪 – xiǎozhū – liten gris 
Översättningsstrategi: Återgivelse  
小猪 betyder liten gris, vilket även Piggy gör. 
 
 
(46) Ollivander  
Ollivander – 奥利凡德 – àolìfándé 
奥 – ào – sydvästra hörnet av ett hus, svårfattlig   neutral    
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
凡 – fán – varje, alldaglig   neutral 
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德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Ollivander tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(47) Crookshanks 
Crookshanks – 克鲁克山 – kèlǔkèshān 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
鲁 – lǔ – dum, enfaldig   negativ 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
山 – shān – berg   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Krumben tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(48) Wendell Wilkins 
Wendell – 温德尔 – wēndé’ěr  
Wilkins – 威尔金斯 – wēi’ěrjīnsī 
温 – wēn – varm, värma, ljummen   neutral 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
威 – wēi – kraft, makt, auktoritet   positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
金 – jīn – guld, gyllene, dyrbar, pengar   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Wendell Wilkins är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(49) Monica Wilkins 
Monica – 莫尼卡 – mònīkǎ 
Wilkins – 威尔金斯 – wēi’ěrjīnsī 
莫 – mò – inget, ingen, allt, alla   neutral 
尼 – ní – nunna    positiv 
卡 – kǎ – kort, kassett   neutral 
 
威 – wēi – kraft, makt, auktoritet   positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
金 – jīn – guld, gyllene, dyrbar, pengar   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Monica Wilkins är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
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(50)Gabrielle Delacour 
Gabrielle – 加布丽 – jiābùlì 
Delacour – 德拉库尔 – délākùěr 
加 – jiā – addera, öka, tillägga   neutral 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
丽 – lì – vacker   positiv 
 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
库 – kù – lagerlokal, magasin, skattkammare   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Gabrielle Delacour tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(51) Gregorovitch  
Gregorovitch – 格里戈维奇 – gélǐgēwéiqí 
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
戈 – gē – dolkyxa   neutral 
维 – wéi – förbinda, bevara, skydda   positiv 
奇 –  qí –  konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Gregorovitj är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(52) Dragomir Gorgovitch  
Dragomir – 德拉戈米尔 – délāgēmǐ’ěr 
Gorgovitch – 高尔格维奇 – gāo’ěrgéwéiqí 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
戈 – gē – dolkyxa   neutral 
米 – mǐ – ris, skalade korn meter   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
高 – gāo – höjd, hög, lång   positiv  
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
维 – wéi – förbinda, bevara, skydda   positiv 
奇 –  qí – konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Dragomir Gorgovitj är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
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Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(53) Gwenog Jones 
Gwenog – 格维诺格 – géwéinuògé 
Jones – 琼斯 – qióngsī 
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
维 – wéi – förbinda, bevara, skydda   positiv 
诺 –  nuò –  avge löfte, lova   positiv  
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
 
琼 – qióng – jade av bästa kvalitet   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Gwenog Jones är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(54) Rufus Scrimgeour 
Rufus – 鲁弗斯 – lǔfúsī 
Scrimgeour – 斯克林杰 – sīkèlínjié 
鲁 – lǔ – dum, enfaldig   negativ 
弗 – fú – inte    negativ 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
林 – lín – skog, lund   positiv 
杰 – jié – framstående person, hjälte   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Rufus Scrimgeour tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 

 
(55) Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore 
Albus – 阿不思 – ābùsī 
Percival – 珀西瓦尔 – pòxīwǎ’ěr 
Wulfric – 伍尔弗里克 – wǔ’ěrfúlǐkè 
Brian – 布赖恩 – bùlàiēn 
Dumbledore – 邓布利多 – dèngbùlìduō 
阿 – ā – (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)   positiv  
不 – bù – nej, inte   negativ 
思 – sī – tänka, längta, saknas   positiv  
 
珀 – pò – bärnsten   positiv 
西 – xī - väst, västlig    neutral    
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瓦 – wǎ – bränd lera, tegelpanna   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
伍 – wǔ – trupp, styrka, sällskap   positiv  
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
弗 – fú – inte    negativ 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
 

布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
赖 – lài – förlita sig på, anklaga, förneka   negativ 
恩 – ēn – välgärning, gunst   positiv 
 
邓 – dèng – (släktnamnet Deng)   neutral 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Albus Dumbledore tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv, framförallt om främst ser till förnamnet och 
efternamnet, vilket är vad han kallas. 
 
 
(56) Ronald Billius Weasley 
Ronald – 罗恩 – luó’ēn 
Billius – 比利尔斯 – bǐlì’ěrsī 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
罗 – luó – nät, silkesväv, samla ihop   neutral 
恩 – ēn – välgärning, gunst   positiv 
 
比 – bǐ – likna vid, imitera, gestikulera   neutral 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Ron Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(57) Hermione Jean Granger 
Hermione – 赫敏 – hèmǐn  
Jean – 简 – jiǎn   
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Granger – 格兰杰 – gélánjié 
赫 – hè – framstående, enastående   positiv 
敏 – mǐn – kvicktänkt, skärpt, duktig   positiv 
 
简 – jiǎn – enkel, okomplicerad   neutral  
 
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
兰 – lán – orkidé   positiv 
杰 – jié – framstående person, hjälte   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Hermione Granger tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(58) Harry James Potter 
Harry – 哈利 – hālì 
James – 詹姆 – zhānmǔ 
Potter – 波特 – bōtè 
哈 – hā – andas, ha! (interjektion)   neutral 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
 
詹 – zhān – (efternamnet Zhan)   neutral 
姆 – mǔ – barnflicka, hushållerska   neutral 
 
波 – bō – våg, bölja, oväntad händelseutveckling   neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Harry Potter tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(59) Godric Gryffindor 
Godric – 戈德里克 – gēdélǐkè 
Gryffindor – 格兰芬多 – gélánfēnduō 
戈 – gē – dolkyxa   neutral 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
 
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
兰 – lán – orkidé   positiv 
芬 – fēn – väldoft, arom   positiv 
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Godric Gryffindor tillhör inte den goda sidan, men är ändå en positiv karaktär. 
Översättningen av namnet är positiv. 
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(60) Perkins 
Perkins – 珀金斯 – pòjīnsī 
珀 – pò – bärnsten   positiv 
金 – jīn – guld, gyllene, dyrbar, pengar   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Perkins tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(61) Luna Lovegood 
Luna – 卢娜 – lúnà 
Lovegood – 洛夫古德 – luòfūgǔdé 
卢 – lú – (familjenamnet Lu)   neutral 
娜 – nà – graciös   positiv 
 
洛 – luò – (namn på en flod i provinsen Shaanxi och provinsen Henan)   neutral 
夫 – fū – make, man, kroppsarbetare   positiv 
古 – gǔ – forntiden, gammal, antik   neutral 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Luna Lovegood tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv.  
 
 
(62) Xenophilius Lovegood 
Xenophilius – 谢诺菲留斯 – xiènuòfēiliúsī 
Lovegood – 洛夫古德 – luòfūgǔdé 
谢 – xiè – tacka, be om ursäkt, avböja   positiv 
诺 –  nuò –  avge löfte, lova   positiv  
菲 – fēi – vacker, väldoftande   positiv 
留 – liú – stanna, stanna kvar   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
洛 – luò – (namn på en flod i provinsen Shaanxi och provinsen Henan)   neutral 
夫 – fū – make, man, kroppsarbetare   positiv 
古 – gǔ – forntiden, gammal, antik   neutral 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Xenophilius Lovegood tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv.  
 
 
(63) Fenrir Greyback 
Fenrir – 芬里尔 – fēnlǐ’ěr 
Greyback – 格雷伯克 – géléibókè  
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芬 – fēn – väldoft, arom   positiv 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
雷 – léi – åska, dunder   negativ 
伯 – bó – farbror, äldsta brodern   positiv  
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Fenrir Grårygg tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv.  
 
 
(64) Bill Arthur Weasley 
Bill – 比尔 – bǐ’ěr  
Arthur – 亚瑟 – yàsè 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
比 – bǐ – likna vid, imitera, gestikulera   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
亚 – yā – dålig, undermålig   negativ 
瑟 – sè – (namn på ett stränginstrument)   neutral 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Xenophilius Lovegood tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral.  
 
 
(65) Fleur Isabelle Delacour 
Fleur – 芙蓉 – fúróng 
Isabelle – 伊萨贝尔 – yīsàbèi’ěr 
Delacour – 德拉库尔 – délākùěr 
芙蓉 – fúróng – hibiskus, lotus, vacker kvinna 
 
伊 – yī – han, hon   neutral  
萨 － sà － (släktnamnet Sa)   neutral 
贝 – bèi – snäckskal positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
库 – kù – lagerlokal, magasin, skattkammare   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
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Översättningsstrategi: Transkribering, ersättning och tillägg   
Fleur (blomma på franska) har översatts till芙蓉, vilket varken är en återgivelse, eftersom 
betydelsen inte är den samma, eller en ren transkribering, istället är det en ersättning. Isabelle 
och Delacour har transkriberats.  
Fleur Delacour tillhör den goda sidan. 
Den delen av namnet som har transkriberats är generellt neutral. 
 
 
(66) Viktor Krum 
Viktor – 威克多尔 – wēikèduō’ěr 
Krum – 克鲁姆 – kèlǔmǔ 
威 – wēi – kraft, makt, auktoritet   positiv 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
鲁 – lǔ – dum, enfaldig   negativ 
姆 – mǔ – barnflicka, hushållerska   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Viktor Krum tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(67) Barny Weasley 
Barny – 巴尼 – bāní  
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
巴 – bā – hoppas på, sitta fast vid, buss   neutral 
尼 – ní – nunna    positiv 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Barny Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral.  
 
 
(68) Lee Jordan 
Lee – 李 – lǐ 
Jordan – 乔丹 – qiáodān 
李 – lǐ – plommon, plommonträd   positiv 
 
乔 – qiáo – hög, klä ut sig   neutral 
丹 – dān – piller, pulver, röd   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Lee Jordan tillhör den goda sidan. 
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Översättningen av namnet är generellt neutral.  
 
 
(69) Kendra Dumbledore 
Kendra – 坎德拉 – kěndélā 
Dumbledore – 邓布利多 – dèngbùlìduō 
坎 – kǎn – fälla, reducera   neutral 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
 

邓 – dèng – (släktnamnet Deng)   neutral 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Kendra Dumbledore tillhör inte den goda sidan, men är ändå en positiv karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt neutral.  
 
 
(70) Kreacher 
Kreacher – 克利切 – kèlìqiē  
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
切 – qiē – skära, absolut, närstående   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Kreacher tillhör i det stora hela den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv.  
 
 
(71) Phineas Nigellus Black 
Phineas – 菲尼亚斯 – fēiníyāsī 
Nigellus – 奈杰勒斯 – nàijiélèsī 
Black – 布莱克 – bùláikè 
菲 – fēi – vacker, väldoftande   positiv 
尼 – ní – nunna    positiv 
亚 – yā – dålig, undermålig   negativ 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
奈 – nài – vad, hur, emellertid   neutral  
杰 – jié – framstående person, hjälte   positiv 
勒 – lè – tygla, hålla tillbaka, tvinga   negativ 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 

布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
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Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Phineas Nigellus Black tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv.  
 
 
(72) Padfoot 
Padfoot – 大脚板 – dàjiǎobǎn 
大 – dà – stor, omfattande, stark 
脚板 – jiǎobǎn – sula, trampdyna 
Översättningsstrategi: Återgivelse och tillägg 
I böckerna är Padfoot smeknamnet på en stor, svart hund. I brittisk folktro är Padfoot namnet 
på en stor hund, som omväxlande sägs vara en ett spöke och ett monster. Padfoot betyder 
även fotsula och trampdyna och det är den betydelsen som återges i脚板. 大 är ett tillägg som 
förtydligar hundens storlek. 
 
 
(73) Lily Potter 
Lily – 莉莉 – lìlì 
Potter – 波特 – bōtè 
莉 – lì – söt och vacker, jasminblomma   positiv 
 
波 – bō – våg, bölja, oväntad händelseutveckling   neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Lily Potter tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv.  
 
 
(74) Percy Weasley 
Percy – 珀西 – pòxī 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
珀 – pò – bärnsten   positiv 
西 – xī - väst, västlig    neutral    
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Percy Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral.  
 
 
(75) Alecto Carrow 
Alecto – 阿莱克托 – āláikètuō 
Carrow – 卡罗 – kǎluó 
阿 – ā – (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)   positiv  
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 



 73 

托 – tuō– stödja, framhäva, anförtro   neutral 
 
卡 – kǎ – kort, kassett   neutral 
罗 – luó – nät, silkesväv, samla ihop   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Alecto Carrow tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral.  
 
 
(76) Amycus Carrow 
Amycus – 阿米库斯 – aamǐkùsī 
Carrow – 卡罗 – kǎluó 
阿 – ā – (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)   positiv  
米 – mǐ – ris, skalade korn meter   neutral 
库 – kù – lagerlokal, magasin, skattkammare   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
卡 – kǎ – kort, kassett   neutral 
罗 – luó – nät, silkesväv, samla ihop   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Amycus Carrow tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral.  
 
 
(77) Flitwick 
Flitwick – 弗立维 – fúlìwéi 
弗 – fú – inte    negativ 
立 – lì – stå, etablera, omedelbart   neutral 
维 – wéi – förbinda, bevara, skydda   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Flitwick tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är både positiv och negativ. 
 
 
(78) Pomona Sprout  
Pomona – 波莫娜 – bōmònà  
Sprout – 斯普劳特 – sīpǔláotè 
波 – bō – våg, bölja, oväntad händelseutveckling   neutral 
莫 – mò – inget, ingen, allt, alla   neutral 
娜 – nà – graciös   positiv 
 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
普 – pǔ – allmän    neutral 
劳 – láo – arbete, bedrift, anstränga sig   positiv 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Pomona Sprout tillhör den goda sidan. 
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Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(79) Mafalda Hopkirk 
Mafalda – 马法尔达 – mǎfǎ’ěrdá 
Hopkirk – 霍普柯克 – huòpǔkēkè 
马 – mǎ – häst   neutral 
法 – fǎ – lag, rätt, trollkonsk, magi   positiv  
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
达 – dá – framstående, nå, uppgå till   positiv 
 

霍 – huò – plötsligt   neutral 
普 – pǔ – allmän    neutral 
柯 – kē – stjälk   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Mafalda Hopkirk är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positivt. 
 
 
(80) Albert Runcorn 
Albert – 艾伯特 – àibótè 
Runcorn – 伦考恩 – lúnkǎo’ēn 
艾 – ài – upphöra, fager, vacker   positiv 
伯 – bó – farbror, äldsta brodern   positiv  
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
 
伦 – lún – logik, ordning   positiv 
考 – kǎo – examinera, inspektera, studera   neutral 
恩 – ēn – välgärning, gunst   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Albert Runcorn är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är positivt. 
 
 
(81) Dolores Umbridge 
Dolores – 多洛鲁斯 – duōluòlǔsī 
Umbridge – 乌姆里奇 – wūmǔlǐqí 
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
洛 – luò – (namn på en flod i provinsen Shaanxi och provinsen Henan)   neutral 
鲁 – lǔ – dum, enfaldig   negativ 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
 
乌  – wū – kråka, mörk, svart   negativ  
姆 – mǔ – barnflicka, hushållerska   neutral 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
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奇 –  qí –  konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Dolores Umbridge tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är negativ. 
 
 
(82) Argus Filch 
Argus – 阿格斯 – āgésī 
Filch – 费尔奇 – fèi’ěrqí 
阿 – ā – (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)   positiv  
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
 

费 – f èi  – avgift, förbruka   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
奇 –  qí –  konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Argus Filch tillhör inte den onda sidan, men är ändå en negativ karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(83) Reginald Cattermole 
Reginald – 雷古纳尔德 – léigǔnà’ěrdé 
Cattermole – 卡特莫尔 – kǎtèmò’ěr 
雷 – léi – åska, dunder   negativ 
古 – gǔ – forntiden, gammal, antik   neutral 
纳 – nà – ta emot, acceptera, åtnjuta   positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
 
卡 – kǎ – kort, kassett   neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
莫 – mò – inget, ingen, allt, alla   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Reginald Cattermole är en neutral karaktär och tillhör varken den goda eller onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(84) Griphook  
Griphook – 拉环 – lāhuán  
拉环 – lāhuán – handtag 
Översättningsstrategi: Ersättning 
Grip (grepp, gripa) och hook (krok, hake) skulle fritt kunna översättas till griphake. Det gör 
att拉环 inte är en återgivelse, eftersom betydelsen inte är den samma, istället är det en 
ersättning. 
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(85) Dean Thomas 
Dean – 迪安 – dí’ān 
Thomas – 托马斯 – tuōmǎsī 
迪 – dí – upplysa, vägleda   positiv 
安 – ān – lugn, trygg, fred   positiv 
 
托 – tuō– stödja, framhäva, anförtro   neutral 
马 – mǎ – häst   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Dean Thomas tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet generellt neutral. 
 
 
(86) Peeves 
Peeves – 皮皮鬼 – pípíguǐ 
皮 – pí – skinn, ouppfostrad, olydig 
鬼 – guǐ – spöke, usling, fullt trick 
Översättningsstrategi: Rekreation och tillägg 
Peeves är en poltergeist, så namnet passar honom väldigt väl.  皮皮 är inte en transkribering, 
eftersom bara en av tre stavelser i Peeves inkluderats. Istället är det en rekreation.  
 
 
 
(87) Gellert Grindelwald 
Gellert – 盖勒特 – gàilètè 
Grindelwald – 格林德沃 – gélíndéwò 
盖 – gài – dölja, täcka över   neutral 
勒 – lè – tygla, hålla tillbaka, tvinga   negativ 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
 
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
林 – lín – skog, lund   positiv 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
沃 – wò – fertil, rik, vattna   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Gellert Grindelwald är en ond karaktär, men tillhör inte den onda sidan i böckerna om Harry 
Potter, utan nämns bara som en historisk person i dem. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(88) Ariana Dumbledore 
Ariana – 阿利安娜 – ālì’ānnà 
Dumbledore – 邓布利多 – dèngbùlìduō 
阿 – ā – (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)   positiv  
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
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安 – ān – lugn, trygg, fred   positiv 
娜 – nà – graciös   positiv 
 

邓 – dèng – (släktnamnet Deng)   neutral 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Ariana Dumbledore tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(89) Aberforth Dumbledore 
Aberforth – 阿不福思 – ābùfúsī 
Dumbledore – 邓布利多 – dèngbùlìduō 
阿 – ā – (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)   positiv  
不 – bù – nej, inte   negativ 
福 – fú – lycka, tur, välsignelse   positiv 
思 – sī – tänka, längta, saknas   positiv  
 

邓 – dèng – (släktnamnet Deng)   neutral 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Aberforth Dumbledore tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(90) Tom Riddle 
Tom – 汤姆 – tāngmǔ  
Riddle – 里德尔– lǐdé’ěr 
汤 – tang – hett vatten, soppa, te   neutral 
姆 – mǔ – barnflicka, hushållerska   neutral 
 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Tom Riddle tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(91) Rowena Ravenclaw  
Rowena – 罗维纳 – lueowéinà 
Ravenclaw – 拉文克劳 –lāwénkèláo 
罗 – luó – nät, silkesväv, samla ihop   neutral 



 78 

维 – wéi – förbinda, bevara, skydda   positiv 
纳 – nà – ta emot, acceptera, åtnjuta   positiv 
 

拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
文 – wén – skrift, språk, kultur, civilisation   positiv   
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
劳 – láo – arbete, bedrift, anstränga sig   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Rowena Ravenclaw tillhör inte den goda sidan, men är ändå en positiv karaktär 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(92) Ignotus Peverell 
Ignotus – 伊格诺图斯 – yīgénuòtúsī  
Peverell – 佩弗利尔 – pèifúlì    
伊 – yī – han, hon   neutral  
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
诺 –  nuò –  avge löfte, lova   positiv  
图 – tú – bild, karta, syfte   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
 
佩 – pèi – beordna, ornament, ståta med   positiv 
弗 – fú – inte    negativ 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Ignotus Peverell tillhör inte den goda sidan, men är ändå en positiv karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(93) Antioch Peverell 
Antioch – 安提俄克  – āntíékè 
Peverell – 佩弗利尔 – pèifúlì    
安 – ān – lugn, trygg, fred   positiv 
提 – tí – lyfta, lägga fram, nämna   neutral 
俄 – é – snart, plötsligt   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
 
佩 – pèi – beordna, ornament, ståta med   positiv 
弗 – fú – inte    negativ 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Antiok Peverell tillhör inte den goda sidan, men är ändå en positiv karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
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(94) Cadmus Peverell 
Cadmus – 卡德摩斯 – kǎdémósī 
Peverell – 佩弗利尔 – pèifúlì    
卡 – kǎ – kort, kassett   neutral 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
摩 – mó – gnida, beröra, studera   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
 
佩 – pèi – beordna, ornament, ståta med   positiv 
弗 – fú – inte    negativ 
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Kadmos Peverell tillhör inte den goda sidan, men är ändå en positiv karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(95) Marvolo Gaunt 
Marvolo – 马沃罗 – mǎwòluó 
Gaunt – 冈特 – gāngtè 
马 – mǎ – häst   neutral 
沃 – wò – fertil, rik, vattna   positiv 
罗 – luó – nät, silkesväv, samla ihop   neutral 
 
冈 – gāng – höjd, kulle, bergsrygg   neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Mervolo Gaunt tillhör inte den onda sidan, men han är en negativ karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(96) Rubeus Hagrid  
Rubeus – 鲁伯 –  
Hagrid – 海格 – 
鲁 – lǔ – dum, enfaldig   negativ 
伯 – bó – farbror, äldsta brodern   positiv  
 
海 – hǎi – hav   neutral 
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Rubeus Hagrid tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(97) Narcissa Malfoy 
Narcissa – 纳西莎 –   
Malfoy – 马尔福 – mǎ’ěrfú 
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纳 – nà – ta emot, acceptera, åtnjuta   positiv 
西 – xī - väst, västlig    neutral    
莎 – shā – (har ingen betydelse som eget tecken)   neutral    
 

马 – mǎ – häst   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral 
福 – fú – lycka, tur, välsignelse   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Narcissa Malfoy tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(98) Bellatrix Lestrange 
Bellatrix – 贝拉特里克斯 – bèilātèlǐkèsī 
Lestrange – 莱斯特兰奇 – láisītèlánqí 
贝 – bèi – snäckskal positiv 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
兰 – lán – orkidé   positiv 
奇 –  qí –  konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Bellatrix Lestrange tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(99) Dobby 
Dobby – 多比 – duōbǐ 
多 – duō – mycket, mer än   neutral 
比 – bǐ – likna vid, imitera, gestikulera   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering  
Dobby tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(100 )Sirius Black 
Sirius – 小天狼星 – xiǎotiānlángxīng 
Black – 布莱克 – bùláikè 
小 – xiǎo – liten, obetydlig, ung 
天狼星 – tiānlángxīng – sirius (huvudstjärnan i stjärnbilden stora hund) 
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布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
Översättningsstrategi: Återgivelse, transkribering och tillägg   
Sirius har återgetts. 小 är ett tillägg. Black har transkriberats.    
Sirius Black tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(101) Helga Hufflepuff 
Helga – 赫尔加 – hè’ěrjiā 
Hufflepuff – 赫奇帕奇 – hèqípàqí 
赫 – hè – framstående, enastående   positiv 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
加 – jiā – addera, öka, tillägga   neutral 
 
赫 – hè – framstående, enastående   positiv 
奇 –  qí –  konstig, oväntad   negativ  
帕 – pà – näsduk, huvudduk   neutral 
奇 –  qí –  konstig, oväntad   negativ  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Helga Hufflepuff tillhör inte den goda sidan, men är ändå en positiv karaktär. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(102) Neville Longbottom 
Neville – 纳威 – nàwēi 
Longbottom – 隆巴顿 – lóngbādùn  
纳 – nà – ta emot, acceptera, åtnjuta   positiv 
威 – wēi – kraft, makt, auktoritet   positiv 
 
隆 – lóng – storslagen, lyckosam, pengar   positiv 
巴 – bā – hoppas på, sitta fast vid, buss   neutral 
顿 － dùn － stanna upp, ordna   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Neville Longbottom tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(103) Seamus Finnigan 
Seamus – 西莫 – xīmò 
Finnigan – 斐尼甘 – fěinígān 
西 – xī - väst, västlig    neutral    
莫 – mò – inget, ingen, allt, alla   neutral 
 

斐 - fěi - person som har stor författarbegåvning   positiv   
尼 – ní – nunna    positiv 
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甘 - gān – söt, uppfriskande   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Seamus Finnigan tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(104) Lavender Brown 
Lavender – 拉文德 – lāwéndé 
Brown – 布朗 – bùlǎng 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
文 – wén – skrift, språk, kultur, civilisation   positiv   
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
朗 – lǎng – ljus, klar, högt och tydligt   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Lavender Brown tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(105) Cho Chang 
Cho – 秋 – qiū  
Chang – 张 – zhāng 
秋 – qiū – höst, skördetid, (släktnamnet Qiu)   neutral 
张 – zhāng – öppna, förevisa, förstora  neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering  
Cho Chang tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutralt. 
 
 
(106) Minerva McGonagall 
Minerva – 米勒娃 – mǐlèwǎ 
McGonagall – 麦格 – màigé 
米 – mǐ – ris, skalade korn meter   neutral 
勒 – lè – tygla, hålla tillbaka, tvinga   negativ 
娃 – wá – spädbarn, litet barn, vacker flicka   positiv 
 
麦 – mài – sädesslag   neutral  
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Minerva McGonagall tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(107) Oliver Wood 
Oliver – 奥利弗 – àolìfú 
Wood – 伍德 – wǔdé 
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奥 – ào – sydvästra hörnet av ett hus, svårfattlig   neutral  
利 – lì – fördel, vinst, skarp, gynnsam   positiv  
弗 – fú – inte    negativ 
 
伍 – wǔ – trupp, styrka, sällskap   positiv  
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Oliver Wood tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(108) Firenze 
Firenze – 费伦泽 – fèilúnzé 
费 – f èi  – avgift, förbruka   neutral 
伦 – lún – logik, ordning   positiv 
泽 – zé – våtmark, lyster, ynnest   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Firenze tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(109) Pomfrey 
Pomfrey – 庞弗雷 – pángfúléi 
庞 – páng – stor, väldig   neutral 
弗 – fú – inte    negativ 
雷 – léi – åska, dunder   negativ 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Pomfrey tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt negativ. 
 
 
(110) Pansy Parkinson  
Pansy – 潘西 – pānxī 
Parkinson – 帕金森 – pàjīnsēn  
潘 – pān – (efternamnet Pan)   neutral    
西 – xī - väst, västlig    neutral    
 

帕 – pà – näsduk, huvudduk   neutral 
金 – jīn – guld, gyllene, dyrbar, pengar   positiv 
森 – sēn – talrik, dunkel   negativ 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Pansy Parkinson tillhör den onda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(111) Nearly Headless Nick 
Nearly Headless Nick – 差点没头的尼克  – chàdiǎnméitóudeníkè   
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差点没 – chàdiǎn – nästan 
头 – tóu – huvud, skalle 
的 – de – (genitivpartikel)  
尼 – ní – nunna    positiv 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
Översättningsstrategi: Återgivelse, transkribering och tillägg   
Nearly Headless har översätts till nästan huvud. Nick har transkriberats.  
Nästan Huvudlöse Nick tillhör den goda sidan. 
Den delen av namnet som har transkriberats är positiv. 
 
 
(112) Helena Ravenclaw 
Helena – 海莲娜 –  
Ravenclaw – 拉文克劳 –lāwénkèláo 
海 – hǎi – hav   neutral 
莲 – lián – lotus, näckros   positiv 
娜 – nà – graciös   positiv 
 

拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
文 – wén – skrift, språk, kultur, civilisation   positiv   
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
劳 – láo – arbete, bedrift, anstränga sig   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Helena Ravenclaw tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(113) Bloody Baron 
Bloody Baron – 血人巴罗 – xuèrénbāluó 
血 – xuè – blod 
人 – rén – människa, person 
巴 – bā – hoppas på, sitta fast vid, buss   neutral 
罗 – luó – nät, silkesväv, samla ihop   neutral 
Översättningsstrategi: Återgivelse och transkribering 
Bloody har återgetts i 血人, vilket betyder blodig människa. Baron har transkriberats.  
Blodige Baronen tillhör den goda sidan. 
Den delen av namnet som har transkriberats är neutral. 
 
 
(114) Fang  
Fang – 牙牙 – yáyá   
牙 – yá – tand, elfenben 
Översättningsstrategi: Återgivelse    
Fang (huggtand) har återgetts.  
 
 
(115) Hannah Abbott 



 85 

Hannah – 汉娜  – hànnà 
Abbott – 艾博 – àibó 
汉 – hàn – man, karl, han-kines   positiv 
娜 – nà – graciös   positiv 
 
艾 – ài – upphöra, fager, vacker   positiv 
博 – bó – vinna, erhålla, riklig   positiv   
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Hannah Abbott tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(116) Fred Weasley 
Fred – 弗雷德 – 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
弗 – fú – inte    negativ 
雷 – léi – åska, dunder   negativ 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet   positiv 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg   
Fred Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(117) Parvati Patil  
Parvati – 帕瓦蒂 – pàwǎdì  
Patil – 帕蒂尔 – pàdì’ěr  
帕 – pà – näsduk, huvudduk   neutral 
瓦 – wǎ – bränd lera, tegelpanna   neutral 
蒂 – dì – fruktskaft, stump   neutral 
 
帕 – pà – näsduk, huvudduk   neutral 
蒂 – dì – fruktskaft, stump   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
Översättningsstrategi: Transkribering  
Hannah Abbott tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(118) Sibyl Trelawney  
Sibyl – 西比尔 – xībǐ’ěr 
Trelawney – 特里劳尼 – tèlǐláoní  
西 – xī - väst, västlig    neutral    
比 – bǐ – likna vid, imitera, gestikulera   neutral 
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尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
劳 – láo – arbete, bedrift, anstränga sig   positiv 
尼 – ní – nunna    positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Sibyl Trelawney tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(119) Terry Boot 
Terry – 泰瑞 – tàiruì 
Boot – 布特 – bùtè 
泰 – tài – fredlig, fridfull   positiv 
瑞 – ruì – lovande, lyckobringande   positiv 
 
布 – bù – förklara, förkunna, tyg   neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Terry Boot tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt positiv. 
 
 
(120) Fat Lady 
Fat Lady – 胖夫人 – pàngfūrén 
胖 – pàng – fet, tjock 
夫人 – fūrén – fru, maka, dam 
Översättningsstrategi: Återgivelse 
Fat Lady har återgetts. 
 
 
(121) Fawkes 
Fawkes –  福克斯 –   
福 – fú – lycka, tur, välsignelse   positiv 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Fawkes tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(122) George Weasley 
George – 乔治 – 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
乔 – qiáo – hög, klä ut sig   neutral 
治 – zhì – fred och ordning, lugn och välstånd   positiv 
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韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
George Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(123) Colin Creevey 
Colin – 科林 – kēlín 
Creevey – 克里维 – kèlǐwéi 
科 – kē – vetenskap, akademisk disciplin, döma till   positiv   
林 – lín – skog, lund   positiv 
 
克 – kè – gram, kunna, behärska   positiv 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby   neutral 
维 – wéi – förbinda, bevara, skydda   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Colin Creevey tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(124) Fudge 
Fudge – 福吉 –  fújí 
福 – fú – lycka, tur, välsignelse   positiv 
吉 – jí – lyckobådande, lyckosam   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Fudge tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är positiv. 
 
 
(125) Salazar Slytherin  
Salazar – 萨拉查 – sàlāchá 
Slytherin – 斯莱特林 – sīláitèlín 
萨 － sà － (släktnamnet Sa)   neutral 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
查 – chá – pröva, kontrollera, undersöka   neutral 
 

斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
林 – lín – skog, lund   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Salazar Slytherin tillhör inte den onda sidan, men är ändå en negativ karaktär. 
Översättningen av namnet är neutral. 
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(126) Charlie Weasley  
Charlie – 查理 – chálǐ 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
查 – chá – pröva, kontrollera, undersöka   neutral 
理 – lǐ – förnuft, sanning, sköta, arrangera   positiv 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Charlie Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(127) Horace Slughorn 
Horace – 霍拉斯 – huòlāsī  
Slughorn – 斯拉格霍恩 – sīlāgéhuò’ēn 
霍 – huò – plötsligt   neutral 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
拉 – lā – dra, frakta, tänja   neutral 
格 – gé – fyrkant, norm, karaktär   neutral  
霍 – huò – plötsligt   neutral 
恩 – ēn – välgärning, gunst   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Horace Slughorn tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(128) Molly Weasley 
Molly – 莫丽 – mòlì   
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
莫 – mò – inget, ingen, allt, alla   neutral 
丽 – lì – vacker   positiv 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Molly Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(129) Rose Weasley 
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Rose – 罗丝 – luósī  
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
罗 – luó – nät, silkesväv, samla ihop   neutral 
丝 – sī – silke, siden   positiv 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Rose Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 

 
(130) Hugo Weasley 
Hugo – 雨果 – yǔguǒ 
Weasley – 韦斯莱 – wéisīlái 
雨 – yǔ – regn   neutral 
果 – guǒ – verkligen, frukt, resultat   neutral 
 
韦 – wéi – (släktnamnet Wei)   neutral 
斯 –  sī –  denna, detta   neutral 
莱 – lái  – svinmålla (en ört eller ogräs)   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering  
Hugo Weasley tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är neutral. 
 
 
(131) Scorpius Malfoy 
Scorpius – 斯科皮 – sīkēpí   
Malfoy – 马尔福 – mǎ’ěrfú 
斯 –  sī –  denna, detta    neutral 
科 – kē – vetenskap, akademisk disciplin, döma till   positiv   
皮 – pí – skinn, yta, olydig   neutral 
 

马 – mǎ – häst   neutral 
尔 – ěr – du, så här, den här   neutral  
福 – fú – lycka, tur, välsignelse   positiv 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Scorpius Malfoy tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
 
 
(132) Fabian Prewett 
Fabian – 费比安 – fèibǐ’ān  
Prewett – 普威特 – pǔwēitè 
费 – f èi  – avgift, förbruka   neutral 
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比 – bǐ – likna vid, imitera, gestikulera   neutral 
安 – ān – lugn, trygg, fred   positiv 
 
普 – pǔ – allmän    neutral 
威 – wēi – kraft, makt, auktoritet   positiv 
特 – tè – särskild, ovanlig   neutral 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
Fabian Prewett tillhör den goda sidan. 
Översättningen av namnet är generellt neutral. 
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Bilaga 3 
 
Statistik för personnamn 
 
Totalt antal personnamn: 132 stycken 
 
Översättningsstrategi Frekvens Procent  Exempel  
Transkribering och tillägg 112 84.8 % 德力士 – Dawlish  
Transkribering  6 4.5 % 帕瓦蒂•帕蒂尔 – Parvati Patil 
Återgivelse  4 3 % 虫尾巴 – Wormtail 
Återgivelse, transkribering 
och tillägg 

2 1.5 % 小天狼星•布莱克 – Sirius Black 

Transkribering, ersättning 
och tillägg 

2 1.5 % 小矮星彼得 – Peter Pettigrew  

Återgivelse och 
transkribering  

2 1.5 % 血人巴罗 – Bloody Baron 

Rekreation  1 0.8 % 神秘人 – You-Know-Who  
Återgivelse och tillägg 1 0.8 % 大脚板 – Padfoot  
Ersättning  1 0.8 % 拉环 – Griphook  
Rekreation  1 0.8 % 神秘人 – You-Know-Who  
 
Statistik för personnamn som transkriberats 
 
Statistik för tecken i personnamn  
Ljud/Uttal Tecken Frekvens 

– unika 
Frekvens 
– totalt  

Betydelse 

A  阿 7 7 (prefix vid smeknamn och enstaviga 
efternamn) 

Ai 艾 2 2 upphöra, fager, vacker    
  埃 1 1 damm, stoft    
An 安 5 5 lugn, trygg, fred    
Ao 奥 2 2 sydvästra hörnet av ett hus, svårfattlig    
Ba 巴 6 6 hoppas på, sitta fast vid, buss    
Bei 贝 4 4 snäckskal 
Bi 比 6 6 likna vid, imitera, gestikulera    
 彼 1 1 den här, den där    
Bo 伯 3 3 farbror, äldsta brodern    
 波 2 3 våg, bölja, oväntad händelseutveckling    
 博 1 1 vinna, erhålla, riklig    
Bu 布 9 9 förklara, förkunna, tyg    
 不 2 2 nej, inte 
Cha 查 2 2 pröva, kontrollera, undersöka    
Da 达 5 5 framstående, nå, uppgå till    
Dan 丹 1 1 piller, pulver, röd    
De 德 22  26 moral, dygd, vänlighet    
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 得 1 1 erhålla, vinna uppnå    
Deng 邓 1  5 (släktnamnet Deng)    
Di  迪 6 6 upplysa, vägleda    
 蒂 3 3 fruktskaft, stump    
 地 1 1 mark, yta, position 
Dun 顿 2 2 stanna upp, ordna    
Duo 多 8  12 mycket, mer än 
 朵 1 1 (måttsord för blommor och moln)    
E 俄 1 1 snart, plötsligt    
En 恩 4 4 välgärning, gunst    
Er  尔 26  34 du, så här, den här    
Fa 法 2 2 lag, rätt, trollkonsk, magi    
Fan 凡 2 2 varje, alldaglig, jordelivet    
Fei 费 3 3 avgift, förbruka    
 菲 2 2 vacker, väldoftande    
 非 1 1 ej, orätt, kritisera, försämras    
 斐 1 1 person som har stor författarbegåvning    
Fen 芬 2 2 väldoft, arom    
Fu 弗 11  13 inte 
 福 4  7 lycka, tur, välsignelse    
 夫 3  4 make, man, kroppsarbetare 
 伏 1 1 böja sig, hålla sig gömd, underkuva 
Gai 盖 1 1 dölja, täcka över    
Gan 甘 1 1 söt, uppfriskande    
Gang 冈 1 1 höjd, kulle, bergsrygg    
Gao 高 2 2 höjd, hög, lång    
Ge 格 14 14 fyrkant, norm, karaktär    
 戈 4 4 dolkyxa 
 歌 1 1 sång, visa, sjunga    
Gu 古 1 2 forntiden, gammal, antik    
Guo 果 1 1 verkligen, frukt, resultat    
Ha 哈 1 1 andas, ha! (interjektion)    
Hai   海 4 4 hav 
Han 汉 1 1 man, karl, han-kines    
He 赫 3 3 framstående, enastående 
Huo 霍 4 4 plötsligt 
Ji 吉 5 5 lyckobådande, lyckosam    
 基 1 1 fundament, bas    
Jia 加 2 2 addera, öka, tillägga    
 佳 1 1 god, fin, utmärkt    
Jie 杰 3 3 framstående person, hjälte    
Jian 简 1 1 enkel, okomplicerad 
Jin  金 5  6 guld, gyllene, dyrbar, pengar 
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Ka 卡 5 6 kort, kassett    
Kai 凯 1 1 segerrik, triumferande    
Kan 坎 1 1 fälla, reducera    
Kao 考 1 1 examinera, inspektera, studera    
Ke  克 25  30 gram, kunna, behärska 
 科 3 3 vetenskap, akademisk disciplin, döma till    
 柯 1 1 stjälk    
Ku 库 2 3 lagerlokal, magasin, skattkammare    
La 拉 13 16 dra, frakta, tänja    
Lan 兰 3 3 orkidé 
Lang 朗 1 1 ljus, klar, högt och tydligt    
Lai  莱 8  20 svinmålla (en ört) 
 赖 2 2 förlita sig på, anklaga, förneka    
Lao 劳 3 4 arbete, bedrift, anstränga sig    
Le 勒 5 5 tygla, hålla tillbaka, tvinga 
Lei  雷 6 6 åska, dunder 
Li 里 11 11 inom, (längdmått), hemby    
 利 9  15 fördel, vinst, skarp, gynnsam 
 丽 4 4 vacker    
 力 2 2 kraft, styrka, förmåga    
 礼 1  3 ceremoni, artighet, gåva    
 莉 1 2 söt och vacker, jasminblomma    
 李 1 1 plommon, plommonträd    
 立 1 1 stå, etablera, omedelbart    
 理 1 1 förnuft, sanning, sköta, arrangera    
Lian 莲 1 1 lotus, näckros    
Lin 林 5 5 skog, lund    
Liu 留 1 1 stanna, stanna kvar    
Long 隆 2 2 storslagen, blomstrande, lyckosam    
Lu 鲁 4 4 dum, enfaldig    
 卢 3 3 (familjenamnet Lu) 
Lun 伦 2 2 logik, ordning    
Luo 罗 6 7 nät, silkesväv, samla ihop    
  洛 5  6 (namn på en flod i provinsen Shaanxi och 

provinsen Henan) 
Ma   马 4  7 häst 
Mai 麦 1 1 sädesslag    
Mei  梅 1 1 (en sorts plommon) 
Meng  蒙 1 1 täcka över, lura, bedra    
Mi 米 4 4 ris, skalade korn meter    
 密 1 1 förtrogen, noggrann    
Min 敏 1 1 kvicktänkt, skärpt, duktig 
Mo 莫 5 5 inget, ingen, allt, alla    



 94 

 魔 1 1 ond ande, monster, magisk 
 摩 1 1 gnida, beröra, studera    
Mu  姆 5 5 barnflicka, hushållerska    
 穆 2 2 alvarlig, högtidlig, vördnadsfull    
Na  纳 5 5 ta emot, acceptera, åtnjuta    
 娜 5 5 graciös    
Nai 奈 1 1 vad, hur, emellertid    
Nei 内 1 1 inuti, inre 
Ni  尼 10 10 nunna 
 妮 2 2 flicka    
Nong 农 1 1 lantbruk, lantbrukare    
Nuo 诺 3 3 avge löfte, lova    
Pa 帕 5 5 näsduk, huvudduk    
Pan 潘 1 1 (efternamnet Pan) 
Pang 庞 1 1 stor, väldig    
Pei 佩 2  4 beundra, ornament, ståta med    
Pi  皮 3  4 skinn, yta, olydig    
Ping  平 1 1 jämn, kvittera, opartisk, hålla tillbaka    
Po  珀 3  4 bärnsten    
Pu 普 5 5 allmän 
Qi 奇 8 8 konstig, oväntad    
Qiao 乔 2 2 hög, klä ut sig    
Qie 切 1 1 skära, absolut, närstående    
Qiong 琼 1 2 jade av bästa kvalitet    
Qiu 秋 1 1 höst, skördetid, (släktnamnet Qiu) 
Rui 瑞 2 2 lovande, lyckobringande    
Sa 萨 2 2 (släktnamnet Sa)    
Sai 塞 1 1 tävling, överträffa    
Sang 桑 1 1 mullbär    
Se 瑟 1 2 (namn på ett stränginstrument)    
Sen 森 1 1 talrik, dunkel    
Sha 沙 2 2 sand, grus    
 莎 1 1 (har ingen betydelse som eget tecken) 
Shan 山 1 1 berg    
Shi 士 1 1 lärd person, soldat    
 史 1 1 historia    
Si 斯 42  57 denna, detta 
 思 5  7 tänka, längta, saknas    
 丝 2 2 silke, siden    
Ta  塔 1 1 torn, kolon    
Tai 泰 2 2 fredlig, fridfull    
Tan 坦 1 1 jämn, ärlig, samlad    
Tang 唐 1 3 skrytsam, gagnlöst    
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 汤 1 1 hett vatten, soppa, te    
Te 特 16  17 särskild, ovanlig    
Ti 提 1 1 lyfta, lägga fram, nämna    
Tu 图 1 1 bild, karta, syfte    
Tuo 托 2 2 stödja, framhäva, anförtro    
Wa 瓦 2  3 bränd lera, tegelpanna    
 娃 1 1 spädbarn, litet barn, vacker flicka    
Wei 维 6 6 förbinda, bevara, skydda    
 威 4 5 kraft, makt, auktoritet    
 韦 2  13 (släktnamnet Wei) 
 薇 1 1 (en sorts ros)    
Wen 文 2 3 skrift, språk, kultur, civilisation    
 温 1 1 varm, värma, ljummen    
Wo 沃 3 3 fertil, rik, vattna 
Wu 伍 2 2 trupp, styrka, sällskap    
 乌 1 1 kråka, mörk, svart    
Xi  西 7  8 väst, västlig    
 希 1 1 sällsynt, önska    
Xie 谢 1 1 tacka, be om ursäkt, avböja    
Xing  幸 1 1 tur, glädjas, lyckligtvis    
Xiu  修 1 1 försköna, reparera, utarbeta    
Ya  亚 4  5 dålig, undermålig 
Yi  伊 3 3 han, hon    
Yu 雨 1 1 regn    
Ze 泽 1 1 våtmark, lyster, ynnest    
Zha 扎 1 1 sticka hål    
Zhan 詹 1 1 (efternamnet Zhan)    
Zhang 张 1 1 öppna, förevisa, förstora   
Zhi 治 1 1 fred och ordning, lugn och välstånd    
 
 
Antal positiva/neutrala/negativa namn 
Betydelse  Frekvens Procent  Exempel  
Positiv 63 51 % 达力•德思礼 – Dudley Dursley 
Neutral 56 45 % 多比 – Dobby 
Negativ  5 4 % 多洛雷斯•乌姆里奇 – Dolores Umbridge  
 
 
Antal goda karaktärer med positiva/neutrala/negativa namn 
Betydelse  Frekvens Procent  Exempel  
Positiv  46 53 % 纳威•隆巴顿 – Neville Longbottom 
Neutral 38 44 % 西比尔•特里劳尼 – Sibyl Trelawney 
Negativ  3 3 % 蒙顿格斯•弗莱奇 – Mundungus Fletcher 
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Antal neutrala karaktärer med positiva/neutrala/negativa namn 
Betydelse Frekvens Procent  Exempel  
Positiv  7 70 % 阿德贝•沃夫林 – Adalbert Waffling 
Neutral  3 30 % 德拉戈米尔•高尔格维奇 – Dragomir Gorgovitj 
Negativ  0 – – 
 
Antal onda karaktärer med positiva/neutrala/negativa namn 
Betydelse Frekvens Procent Exempel  
Positiv 10 37 % 纳吉尼 – Nagini 
Neutral 15 56 % 卢修斯•马尔福 – Lucius Malfoy 
Negativ  2 7 % 多洛雷斯•乌姆里奇 – Dolores Umbridge 
 
Antal tecken med magisk betydelse 
Tecken  Betydelse  Frekvens Exempel  
法 lag, rätt, trollkonsk, magi    2 尼法朵拉•唐克斯 – Nymphadora Tonks 
魔 ond ande, monster, magisk 1 伏地魔 – Voldemort  
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Bilaga 4 
 
Platsnamn 
 
Nr Engelska Svenska 中文（简体） sida51 

1 Hogwarts School of 
Witchcraft and Wizardry 

Hogwarts skola för 
häxkonster och trolldom 

霍格沃茨魔法学校  9 

2 Privet Drive Privet Drive 女贞路 11 

3 Azkaban Azkaban 阿丝卡班 13 

4 Ministry of Magic Trolldomsministeriet  魔法部 24 

5 The Burrow Kråkboet 陋居 36 

6 Grimmauld Place Grimmaldiplan 格里莫广场 68 

7 Godric’s Hollow Godric’s Hollow 戈德里克山谷  75 
8 Ottery St. Catchpole Ottery St Catchpole 奥特里•圣卡奇波尔 102 
9 Durmstrang Durmstrang 德姆斯特朗  110 

10 Flourish and Blotts Flourish & Blotts 丽痕书店  114 
11 St. Mungo’s Sankt Mungos 圣芒戈医院   116 
12 Diagon Alley Diagongränden  对角巷 163 
13 Gringotts Gringotts 古灵阁 213 
14 Hogsmeade Hogsmeade 霍格莫德 224 
15 Shrieking Shack Spökande stugan 尖叫棚屋 224 
16 Nurmengard Nurmengard  纽蒙迦德 264 
17 Room of Requirement Vid behov-rummet 有求必应屋 291 
18 Shell Cottage Snäckstugan 贝壳小屋 367 
19 The Hog’s Head Svinhuvudet  猪头酒吧 406 
20 Little Hangleton Little Hangleton 小汉格顿   530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 Sidanvisning för första gången namnet förekommer i boken. (Hali Bote yu siwang sheng qi 哈利•波特与死亡

圣器. [Harry Potter and the Deathly Hallows])  
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Bilaga 5 
 
Analys av platsnamn 
 
(1) Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry  
Hogwarts skola för häxkonst och trolldom är den skola som Harry Potter går på. 
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry － 霍格沃茨魔法学校 － 
huògéwòcímófǎxuéxiào 
霍 － huò － plötsligt 
格 － gé － fyrkant, norm, karaktär  
沃 － wò － fertil, rik, vattna  
茨 － cí － stråtak 
魔法 － mófǎ － magi, trolldom 
学校 － xuéxiào － skola 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg 
霍格沃茨/huògéwòcí är en transkribering av Hogwarts. 魔法学校 översätts till magisk skola 
och är utan tvekan en översättning av School of Witchcraft and Wizardry, dock inte en ren 
återgivelse. Det är snarare en förklaring av vad Hogwarts är, än en ordagrann översättning av 
namnet.  
 
(2) Privet Drive 
Privet Drive är den gata Harry Potter bor på under sin uppväxt. 
Privet Drive － 女贞路 － nǚzhēnlù 
女贞 － nǚzhēn － liguster, glansliguster (en art i familjen syrenväxter) 
路 － lù － väg, gata 
Översättningsstrategi: Återgivelse  
Översättningen av platsnamnet är en återgivelse av vad orden privet (liguster) och drive (gata) 
betyder.  
 
(3) Azkaban 
Azkaban － 阿丝卡班 － āsīkǎbān 
阿 － ā － (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)  
丝 － sī － silke, siden 
卡 － kǎ － kort, kassett  
班 － bān － fläck, strimma 
Översättningsstrategi: Transkribering   
 
(4) Ministry of Magic 
Trolldomsministeriet är den magiska världens ministerium. 
Ministry of Magic － 魔法部 － mófǎbù 
魔法 － mófǎ － magi, trolldom  
部 － bù － del, departement, byrå 
Översättningsstrategi: Återgivelse  
Översättningen av platsnamnet är en återgivelse av vad orden ministry (ministerium) och 
magic (magi) betyder. 
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(5) The Burrow 
Kråkboet är namnet på det hus som Harry Potters bästa vän Ron Weasley bor i. Familjen 
Weasley är fattiga, vilket även märks på deras hus.    
The Burrow － 陋居 － lòujū 
陋 － lòu － ful, enkel, vulgär 
居 － jū － bo, bostad, inneha 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av platsnamnet är en beskrivning av platsen.  
 
(6) Grimmauld Place  
Grimmaldiplan är en bostad i London, som tillhör Sirius Black. 
Grimmauld Place － 格里莫广场 － gélǐmòguǎngchǎng 
格 － gé － fyrkant, norm, karaktär  
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby    
莫 － mò － ingen, inga, alla 
广场 － guǎngchǎng － öppen plats, torg  
Översättningsstrategi: Återgivelse och transkribering  
Grimmauld har transkriberats, medan place (plats, torg) har återgetts.  
 
(7) Godric’s Hollow 
Godric’s Hollow är en brittisk ort, döpt efter Godric Gryffindor. 
Godric’s Hollow － 戈德里克山谷 － gēdélǐkèshān’gǔ 
戈 – gē – dolkyxa 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet    
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby    
克 – kè – gram, kunna, behärska 
山谷 － shān’gǔ － dal, dalgång  
Översättningsstrategi: Återgivelse, transkribering och tillägg 
Godric har transkriberats, dessutom har översättningsstrategin tillägg använts i att specifika 
tecken valts i översättningen, för att ge namnet en positiv klang. (Se Bilaga 2) Hollow (liten 
dalgång) har återgetts.        
 
(8) Ottery St. Catchpole 
Ottery St Catchpole är en brittisk ort, som familjen Weasley bor i närheten av. 
Ottery St. Catchpole － 奥特里•圣卡奇波尔 － àotèlǐ•shèngkǎqíbō’ěr 
奥 － ào － sydvästra hörnet av ett hus, svårfattlig 
特 － tè － särskild, ovanlig    
里 － lǐ － inom, (längdmått), hemby    
圣 － shèng － helig, geni, kejserlig 
卡 － kǎ － kort, kassett  
奇 － qí － konstig, oväntad 
波 － bō － våg, bölja, oväntad händelseutvecklig 
尔 － ěr － du, så här, den här    
Översättningsstrategi: Återgivelse och transkribering  
Ottery och Catchpole har transkriberats, medan St. (sankt) har återgetts. 
 
(9) Durmstrang 
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Durmstrang är en trollkarlsskola.  
Durmstrang － 德姆斯特朗 － démǔsītèlǎng 
德 － dé － moral, dygd, vänlighet    
姆 － mǔ － barnflicka, hushållerska   
斯 － sī － denna, detta   
特 － tè － särskild, ovanlig    
朗 － lǎng － ljus, klar, hög 
Översättningsstrategi: Transkribering   
 
(10) Flourish and Blotts 
Flourish & Blotts är en bokhandel för trollkarlar och häxor. 
Flourish and Blotts － 丽痕书店 － lìhénshūdiàn 
丽 － lì － vacker, skön 
痕 － hén － spår, märke 
书店 － shūdiàn － bokhandel 
Översättningsstrategi: Rekreation och tillägg 
Översättningen av Flourish and Blotts är en nyskapad sammansättning av fyra tecken, men 
utan at vara varken en återgivelse, transkribering eller tillägg. Dessutom har  书店 lagts till 
för att förtydliga att det är en bokhandel.  
 
 
(11) St. Mungo’s 
Sankt Mungos är ett sjukhus.  
St. Mungo’s － 圣芒戈医院 － shèngmánggēyīyuàn  
圣 － shèng － helig, geni, kejserlig 
芒 － máng － agnborst 
戈 － gē － dolkyxa 
医院 － yīyuàn － sjukhus 
Översättningsstrategi: Återgivelse, transkribering, tillägg 
St. (sankt) har återgetts. Mungo har transkriberats. Dessutom har man vid översättningen lagt 
till 医院 för att förtydliga att det är ett sjukhus.  
 
(12) Diagon Alley 
Diagongränden är en affärsgata för trollkarlsaffärer. 
Diagon Alley － 对角巷 － duìjiǎoxiàng 
对角 － duìjiǎo － motstående hörn, diagonalt hörn 
巷 － xiàng － trång gata, gränd    
Översättningsstrategi: Återgivelse 
Både diagon (motstående, diagonal) och alley (gränd, bakgata) har återgetts. 
 
(13) Gringotts  
Gringotts är en trollkarlsbank. 
Gringotts － 戈灵阁 － gēlínggé  
戈 – gē – dolkyxa 
灵 － líng － själ, mentalitet, andeväsen 
阁 － gé － paviljong, kabinett  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg  
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Gringotts har transkriberats, dessutom har tecken så som 灵 valts, för att ge platsnamnet en 
mer magisk klang. 
 
(14) Hogsmeade 
Hogsmeade är en liten ort nära trollkarlsskolan Hogwarts. 
Hogsmeade － 霍格莫德 － huògémòdé 
霍 － huò － plötsligt 
格 － gé － fyrkant, norm, karaktär  
莫 － mò － ingen, inga, alla 
德 － dé － moral, dygd, vänlighet    
Översättningsstrategi: Transkribering  
 
(15) Shrieking Shack  
Spökande stugan är ett, enligt ryktet, hemsökt ruckel i närheten av Hogwarts och Hogsmeade. 
Shrieking Schack － 尖叫棚屋 － jiānjiàopéngwū 
尖叫 － jiānjiào － skrika, tjuta 
棚 － péng － ruckel, skjul, hydda 
屋 － wū － hus, rum 
Översättningsstrategi: Återgivelse och tillägg 
Både shrieking (skrikande) och shack (hydda, ruckel) har återgetts. 屋 har lagts till för att 
förtydliga namnet. 
 
(16) Nurmengard 
Nurmengard är ett fängelse. 
Nurmengard － 纽蒙迦德 － niǔméngjiādé    
纽 － niǔ － handtag, knapp 
蒙 － méng － täcka över, lura, bedra 
迦 － jiā － (används i personnamn och utländska namn) 
德 － dé － moral, dygd, vänlighet    
Översättningsstrategi: Transkribering  
 
(17) Room of Requirement 
Vid behov-rummet är ett rum på Hogwarts, som bara dyker upp när man behöver det. 
Room of Requirement － 有求必应屋 － yǒuqiúbìyìngwū 
有求必应 － yǒuqiúbìyìng － tillmötesgå alla önskemål   
屋 － wū － hus, rum 
Översättningsstrategi: Återgivelse och ersättning 
Room (rum) har återgetts och 有求必应 är ett idiomatiskt uttryck, vars översättning stämmer 
någorlunda väl överens med requirement (krav).   
 
(18) Shell Cottage 
Snäckstugan är ett litet hus på kusten som tillhör familjen Weasley. 
Shell Cottage － 贝壳小屋 － bèikéxiǎowū 
贝壳 － bèiké － snäcka, skaldjur 
小屋 － xiǎowū － stuga, hytt 
Översättningsstrategi: Återgivelse 
Både shell (skal, snäcka) och cottage (stuga) har återgetts. 
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(19) The Hog’s Head 
Svinhuvudet är en pub i den lilla orten Hogsmeade. 
The Hog’s Head － 猪头酒吧 － zhūtóujiǔbā 
猪头 － shūtóu － grishuvud 
酒吧 － jiǔbā － bar, pub  
Översättningsstrategi: Återgivelse och tillägg 
The Hog’s Head (grishuvudet) har återgetts. 酒吧 har lagts till för att förtydliga att det är en 
pub.  
 
(20) Little Hangleton 
Little Hangleton är en liten ort i England. 
Little Hangleton － 小汉格顿 － xiǎohàngédùn 
小 － xiǎo － liten, obetydlig, ung 
汉 － hàn － man, karl, Han-kineser   
格 － gé － fyrkant, norm, karaktär  
顿 － dùn － stanna upp, ordna  
Översättningsstrategi: Återgivelse och transkribering  
Little (lilla, liten) har återgetts. Hangleton har transkriberats.  
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Bilaga 6 
 
Statistik för platsnamn 
 
Totalt antal platsnamn: 20 stycken 
 
Översättningsstrategi Frekvens Procent  Exempel  
Återgivelse  4 20 % 女贞路 － Privet Drive 
Transkribering  4 20 % 阿丝卡班 － Azkaban 
Återgivelse och 
transkribering  

3 15 % 格里莫广场 － Grimmauld Place 

Återgivelse, transkribering 
och tillägg 

2 10 % 圣芒戈医院 － St. Mungo’s 

Transkribering och tillägg 2 10 % 霍格沃茨魔法学校 － Hogwarts 
School of Witchcraft and Wizardry 

Återgivelse och tillägg 2 10 % 尖叫棚屋 － Shrieking Schack 
Tillägg  1 5 % 陋居 － The Burrow 
Rekreation och tillägg 1 5 % 丽痕书店 － Flourish and Blotts 
Återgivelse och ersättning  1 5 % 有求必应屋 － Room of Requiremrnt 
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Bilaga 7 
 
Trollformler  
 
Nr Engelska 中文（简体） sida52 

1 Confundus Charm 混淆咒 3 

2 Avada Kedavra 阿瓦达索命 10 

3 Stupefy 昏昏倒地 42 

4 Reparo 恢复如初 43 

5 Wingardium Leviosa 羽加迪姆 勒维奥萨 43 

6 Impedimenta 障碍重重 43 

7 Confringo 霹雳爆炸 43 

8 Expelliarmus 除你武器 44 

9 Accio 飞来 46 

10 Sectumsempra 神锋无影咒 55 

11 Fidelius Charm 赤胆忠心咒 68 

12 Tergeo 旋风扫净 71 

13 Descendo  应声落地  74 
14 Muffliato 闭耳塞听  99 
15 Protego 盔甲护身 120 
16 Expulso  飞沙走石 124 
17 Petrificus Totalus  统统石化 124 
18 Diffindo 四分五裂 124 
19 Obliviate 一忘皆空 125 

20 Homenum Revelio 人形显身 129 
21 Lumos 荧光闪烁 133 
22 Alohomora 阿拉霍洞开 139 
23 Aguamenti  清水如泉 164 
24 Finite incantatem 咒立停 180 
25 Impervius 水火不侵咒 180 
26 Meteolojinx Recanto 云咒撤回 188 

                                                
52 Sidanvisning för första gången namnet förekommer i boken. (Hali Bote yu siwang sheng qi 哈利•波特与死亡

圣器. [Harry Potter and the Deathly Hallows]) 
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27 Expecto Patronum  呼神护卫 193 

28 Geminio 复制成双 194 

29 Relashio 力松劲泄 194 

30 Salvio Hexia 平安镇守 201 

31 Protego Totalum 统统加护 201 

32 Repello Muggletum 麻瓜驱逐 201 

33 Erecto 竖立成形 201 

34 Cave Inimicum 降敌陷阱 202 

35 Obscuro  掩目蔽视 221 

36 Engorgio  速速变大 286 

37 Reducio 速速缩小 286 

38 Deprimo 房塌地陷 308 

39 Crucio 钻心剜骨 340 

40 Imperio 魂魄出窍 387 

41 Levicorpus 倒挂金种 393 
42 Liberacorpus 金钟落地 394 

43 Defodio 掘进三尺 395 

44 Protego Horribilis  超强盔甲护身 439 

45 Piertotum Locomotor 石墩出动 440 

46 Glisseo  滑道平平 471 

47 Duro  幻形石板 471 

48 Nox  诺克斯 477 
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Bilaga 8 
 
Analys av namn på trollformler  
 
(1) Confundus Charm 
Effekt: Vilseledande 
Confundus Charm － 混淆咒 － hùnxiáozhùo   
混淆 － hùnxiáo － vilseledande, dunkel 
咒 － zhùo － besvärjelse, magisk formel, förtrollning 
Översättningsstrategi: Återgivelse och tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. Charm (förtrollning) har 
återgetts.  
 
(2) Avada Kedavra  
Effekt: Omedelbar död 
Avada Kedavra － 阿瓦达索命 － āwǎdásuǒmìng 
阿 － ā － (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)    
瓦 － wǎ － bränd lera, tegelpanna    
达 － dá － framstående, nå, uppgå till    
索命 － suǒmìng － att kräva någons liv  
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg 
Avada har transkriberats. 索命, däremot, förtydligar trollformelns effekt.  
 
 
(3) Stupefy 
Effekt: Slår sitt offer medvetslös  
Stupefy － 昏昏倒地 － hūnhūndǎodì 
昏 － hūn － förlora medvetandet  
倒地 － dǎodì － falla till marken 
Översättningsstrategi: Tillägg och reduplikation  
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. Dessutom används 
reduplikation i och med 昏昏. 
 
(4) Reparo 
Effekt: Reparerar objekt  
Reparo － 恢复如初 － huīfùrúchū   
恢复如初 － huīfùrúchū － återställa som innan, återställa som i sin ungdom 
Översättningsstrategi: Ersättning 
恢复如初  är ett idiomatiskt uttryck. 
 
(5) Wingardium Leviosa 
Effekt: Får objekt att sväva  
Wingardium Leviosa － 羽加迪姆 勒维奥萨－ yǔjiādímǔ lèwéiàosà  
羽 － yǔ － fjäder, vingar 
加 － jiā － addera, öka 
迪 – dí – upplysa, vägleda    
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姆 – mǔ – barnflicka, hushållerska    
勒 – lè – tygla, hålla tillbaka, tvinga /lēi – spänna fast, tvinga     
维 － wéi － förbinda, bevara 
奥 － ào － sydvästra hörnet av ett hus, svårfattlig 
萨 － sà － (släktnamnet Sa) 
Översättningsstrategi: Transkribering  
 
(6) Impedimenta  
Effekt: Stoppar upp rörelsen hos den/det som den träffar 
Impedimenta － 障碍重重 － zhàngàizhòngzhòng 
障碍 － zhàngài － hinder, barriär 
重重 － zhòngzhòng － kraftigt, häftigt  
Översättningsstrategi: Återgivelse, tillägg och reduplikation  
障碍 översatt till svenska blir hinder eller barriär. Översatt till engelska blir det dock obstacle 
och impediment (hinder, svårighet), vilket är det ord som trollformeln kommer av. Av den 
anledningen kan man dra slutsatsen att障碍 är en återgivelse. 重重, däremot, är en 
reduplikation och ett tillägg, som betonar kraften i trollformelns effekt.  
 
(7) Confringo 
Effekt: Det den träffar exploderar 
Confringo － 霹雳爆炸－ pīlìbàozhà 
霹雳 － pīlì － blixt, åskknall  
爆炸 － bàozhà － detonera explodera 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(8) Expeliarmus 
Effekt: Får vad motståndaren än håller i händerna att flyga ur hens grepp 
Expeliarmus － 除你武器 － chúnǐwǔqì 
除 － chú － bli av med, ta bort 
你 － nǐ － du, dig, din 
武器  － wǔqì － vapen 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(9) Accio 
Effekt: Kalla till sig objekt  
Accio － 飞来 － fēilái 
飞来 － fēilái － flyg hit 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(10) Sectumsempra 
Effekt: skär djupa sår i sitt offer 
Sectumsempra － 神锋无影咒－ shénfēngwúyǐngzhòu    
神 － shén － gud, ande, själ  
锋 － fēng － knivsegg  
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无 － wú － inte, sakna 
影 － yǐng － skugga 
咒 － zhùo － besvärjelse, magisk formel, förtrollning 
Översättningsstrategi: Rekreation och tillägg 
Enda slutsatsen som det är möjlig att dra är att den översättningsstrategi som använts är 
rekreation, eftersom det inte är någon av de andra. Dessutom har咒 lagts till i förtydligande 
syfte.     
 
(11) Fidelius Charm 
Effekt: Gömmer en hemlighet i en persons själ, vilket innebär att, även om andra vet om 
hemligheten, så är det enbart den personen, i vars själ hemligheten ligger gömd, som kan 
avslöja den. 
Fidelius Charm － 赤胆忠心咒 － chìdǎnzhōngxīnzhou 
赤胆忠心 － chìdǎnzhōngxīn － fullständig hängivenhet, att tjäna någon med både kropp och 
själ 
咒 － zhòu － besvärjelse, magisk formel, förtrollning 
Översättningsstrategi: Ersättning och 
赤胆忠心咒 är ett idiomatiskt uttryck. Charm (förtrollning) har återgetts.  
       
 
 
(12) Tergeo 
Effekt: Rengör 
Tergeo － 旋风扫净 － xuànfēngsǎojìng   
旋风 － xuànfēng － virvelvind, tornado  
扫 － sǎo － sopa, städa bort 
净 － jìng － göra rent, tvätta 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(13) Decendo 
Effekt: Får något att falla alternativt komma ner  
Decendo － 应声落地 － yìngshēngluòdì 
应声 － yìngshēng － vid ljudet av, direct 
落地 － luòdì － falla till marken  
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(14) Muffliato 
Effekt: Döljer ljud 
Muffliato － 闭耳塞听 － bì’ěrsāitīng 
闭耳塞听 － bì’ěrsāitīng － likgiltig för omvärlden, någon som inte lyssnar på andras förslag 
och råd  
Översättningsstrategi: Ersättning 
闭耳塞听 är ett idiomatiskt uttryck. 
 
(15) Protego 
Effekt: Ter sig som en osynlig sköld, som skyddar mot både besvärjelser och fysisk kraft 
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Protego － 盔甲护身 － kuījiǎhùshēn 
盔甲 － kuìjiǎ － rustning 
护 － hù － skydda, vakta 
身 － shēn － kropp, liv, karaktär     
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(16) Expulso  
Effekt: Får det den träffar att explodera 
Expulso － 飞沙走石 － fēishāzǒushí 
飞沙走石 － fēishāzǒushí － sand och sten som far genom luften 
Översättningsstrategi: Ersättning 
飞沙走石 är ett idiomatiskt uttryck.  
 
(17) Petrificus Totalus  
Effekt: Tillfällig förstening  
Petrificus Totalus － 统统石化 － tǒngtǒngshíhuà   
统统 － tǒngtǒng － all, fullständig  
石化 － shíhuà － förstena 
Översättningsstrategi: Återgivelse och reduplikation 
统统 översatt till engelska blir totally och completely. 石化 översatt till engelska blir to 
petrify. Av detta kan man dra slutsatsen att både 统统 och石化 är återgivelser. Dessutom 
används reduplikation i och med 统统.  
 
(18) Diffindo  
Effekt: Skär av  
Diffindo － 四分五裂 － sìfēnwǔliè 
四分五裂 － sìfēnwǔliè － sönder, i upplösning  
Översättningsstrategi: Ersättning 
四分五裂 är ett idiomatiskt uttryck. 
 
(19) Obliviate 
Effekt: Raderar minnen 
Obliviate － 一忘皆空 － yīwàngjiēkōng 
一 － yī － en, först, direkt 
忘 － wàng － glömma 
皆 － jiē － allt, alltihop  
空 － kōng － ihålig, tom, vakuum 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(20) Homenum Revelio 
Effekt: Avslöjar all mänsklig närvaro på platsen 
Homenum Revelio － 人形显身 － rénxíngxiǎnshēn 
人形 － rénxíng － mänsklighet, mänsklig natur, mänsklig form 
显 － xiǎn － framträda, synas 
身 － shēn － kropp, liv, karaktär     
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Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(21) Lumos 
Effekt: Tänder stavspetsen, som en form av ficklampa 
Lumos － 荧光闪烁 － yíngguāngshǎnshuò 
荧光 － yíngguāng － florerande ljus 
闪烁 － shǎnshuò －    tindra, blinka, glimma 
Översättningsstrategi: Rekreation 
Översättningen av lumos är en nyskapad sammansättning av fyra tecken, men utan at vara 
varken en återgivelse, transkribering eller tillägg.  
 
(22) Alohomora 
Effekt: Öppnar låsta dörrar 
Alohomora － 阿拉霍洞开 － ālāhuòdòngkāi 
阿 － ā － (prefix vid smeknamn och enstaviga efternamn)    
拉 – lā – dra, frakta, tänja    
霍 － huò － plötsligt 
洞开 － dòngkāi － att vara vidöppen (dörrar, fönster o.s.v.) 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg 
De tre första teckna är en transkribering av de tre första stavelserna av alohomora, medan de 
två sista teckna förtydligar trollformelns effekt. 
 
(23) Aguamenti 
Effekt: Framkallar en stark stråle av rent vatten 
Aguamenti － 清水如泉 － qīngshuǐrúquán      
清水 － qīngshuǐ － färskvatten, dricksvatten 
如 － rú － likna, vara som 
泉 － quán － källa (vatten) 
Översättningsstrategi: Rekreation 
Översättningen av aguamenti är en nyskapad sammansättning av fyra tecken, men utan at vara 
varken en återgivelse, transkribering eller tillägg.  
 
(24) Finite Incantatem 
Effekt: Får alla trollformlers effekter att upphöra 
Finite Incantatem － 咒立停 － zhòulìtíng 
咒 － zhòu － besvärjelse, magisk formel, förtrollning 
立 － lì － stå, etablera, omedelbart  
停 － ting － stanna, upphöra, sluta 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(25) Impervius 
Effekt: Stöter ifrån vatten och hetta 
Impervius － 水火不侵咒 － shuǐhuǒbùqīnzhòu  
水 － shuǐ － vatten 
火 － huǒ － eld 
不 － bù － nej, inte 
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侵 － qīn － invader, inkrekta  
咒 － zhòu － besvärjelse, magisk formel, förtrollning 
Översättningsstrategi: Rekreation och tillägg 
水火不侵 är en nyskapad sammansättning av fyra tecken, men utan at vara varken en 
återgivelse, transkribering eller tillägg. Dessutom har咒 lagts till i förtydligande syfte.     
 
(26) Meteolojinx Recanto 
Effekt: Får väder-relaterade förtrollningar att upphöra  
Meteolojinx Recanto － 云咒撤回 － yúnzhòuchèhuí 
云 － yún － moln 
咒 － zhòu － besvärjelse, magisk formel, förtrollning 
撤回 － chèhuí － dra tillbaka, återkalla  
Översättningsstrategi: Återgivelse och tillägg 
I meteolojinx har jinx (förtrollning) återgetts. De övriga tre teckna i översättningen är en 
beskrivning av trollformelns effekt.  
 
(27) Expecto Patronum 
Effekt: Frambesvärjer en beskyddande kraft 
Expecto Patronum － 呼神护卫 － hūshénhùwèi 
呼 － hū － skrika, ropa, tillkalla 
神 － shén － gud, ande, själ  
护卫 － hùwèi － livvakt, beskydda, vakta  
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(28) Gemino 
Effekt: Fördubblar objekt 
Gemino － 复制成双 － fùzhìchéngshuāng 
复制 － fùzhì － kopiera, reproducera 
成双 － cheengshuāng － del av ett par 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(29) Relashio 
Effekt: Tvingar sitt offer att släppa greppet  
Relashio － 力松劲泄 － lìsōngjìnxìe 
力 － lì － styrka, kraft 
松劲 － sōngjìn － minska sin ansträngning, slappna av 
泄 － xiè － tömma, släppa ut, läcka 
Översättningsstrategi: Rekreation 
Översättningen av relashio är en nyskapad sammansättning av fyra tecken, men utan at vara 
varken en återgivelse, transkribering eller tillägg.  
 
(30) Salvio Hexia 
Effekt: avleder förtrollningar från ett område 
Salvio Hexia － 平安镇守 － píng’ānzhènshǒu 
平安 － píng’ān － lugnt och tryggt 
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镇守 － zhènshǒu － att vakta (ett område),  att beskydda 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(31) Protego Totalum 
Effekt: Beskyddar ett område 
Protego Totalum － 统统加护 － tǒngtǒngjiāhù 
统统 － tǒngtǒng － all, fullständig  
加护 － jiāhù － intensivvård  
Översättningsstrategi: Återgivelse, rekreation och reduplikation 
统统 översatt till engelska blir totally och completely, och är därför en återgivelse. 加护, 
däremot, är inte en redan etablerad översättning av protego eller en beskrivning av 
trollformeln. Det är inte heller en transkribering eller återgivelse. Av det kan man dra 
slutsatsen att加护 är en rekreation. Dessutom används reduplikation i och med 统统.  
   
(32) Repello Muggletum 
Effekt: Hindrar mugglare (personer som inte kan utföra magi) från att se och beträda ett 
område 
Repello Muggletum － 麻瓜驱逐 － máguāqūzhú   
麻瓜 － máguā － mugglare 
驱逐 － qūzhú － fördriva, jaga bort 
Översättningsstrategi: Tillägg och motsvarighet  
Muggletum har översatts till麻瓜, vilket är en etablerad översättning av ordet mugglare, 
sedan första boken om Harry Potter. Repello Muggletum förekommer först i sjunde boken. 驱
逐 är inte en rak översättning av det engelska ordet to repel, vilket är det ord som repello är 
taget från, och därför inte en återgivelse, däremot är det ett tillägg som förtydligar 
trollformelns effekt.     
 
(33) Erecto 
Effekt: Sträcker ut och sätter upp objekt 
Erecto － 竖立成形 － shùlìchéngxíng 
竖立 － shùlì － resa, ställ upp 
成形 － chéngxíng － forma, ta form 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(34) Cave Inimicum  
Effekt: Skapar en genomskinlig barriär, som totalt döljer det som finns på insidan, från de 
som är på utsidan 
Cave Inimucim － 降敌陷阱 － xiángdíxiànjǐng 
降敌 － xiángdí － tvinga motståndaren att ge upp 
陷阱 － xiànjǐng － fälla, snara      
Översättningsstrategi: Rekreation 
Översättningen av cave inimicum är en nyskapad sammansättning av fyra tecken, men utan at 
vara varken en återgivelse, transkribering eller tillägg.  
 
(35) Obscuro 
Effekt: Frambesvärjer en ögonbindel på den person som de är riktad mot  
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Obscuro － 掩目蔽视 － yǎnmùbìshì 
掩 － yàn － gömma, dölja 
目 － mù － ögon 
蔽 － bì － täcka, gömma 
视 － shì － syn, se, observera       
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(36) Engorgio  
Effekt: Förstorar objekt 
Engorgio － 速速变大 － sùsùbiàndà 
速速 － sùsù － hastighet, snabb 
变大 － biàndà － bli stor 
Översättningsstrategi: Tillägg och reduplikation 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. Dessutom används 
reduplikation i och med速速.  
 
(37) Reducio 
Effekt: Förminskar objekt 
Reducio － 速速缩小 － sùsùsuōxiǎo 
速速 － sùsù － hastighet, snabb 
缩小 － suōxiǎo － förminska, krympa 
Översättningsstrategi: Tillägg och reduplikation 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. Dessutom används 
reduplikation i och med速速.  
 
(38) Deprimo 
Effekt: Spränger hål i marken 
Deprimo － 房塌蒂陷 － fángtādìxiàn 
房 － fáng － hus, bygnad, rum 
塌 － tā － kollapsa, rasa 
蒂 － dì － mark, jord 
陷 － xiàn － fälla, ge efter 
Översättningsstrategi: Rekreation 
Översättningen av deprimo är en nyskapad sammansättning av fyra tecken, men utan at vara 
varken en återgivelse, transkribering eller tillägg.  
 
(39) Crucio 
Effekt: Utsätter sitt offer för en olidlig smärta 
Crucio － 钻心剜骨 － zuānxīnwāngǔ  
钻心 － zuānxīn － vara outhärdlig, skapa skarp smärta   
剜 － wān － urholka, skära bort 
骨 － gǔ － ben, skelett  
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(40) Imperio 
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Effekt: Ger den som kastar besvärjelsen total kontroll över en person och hur denne beter sig  
Imperio － 魂魄出窍 － húnpòchūqiào 
魂魄出窍 － húnpòchūqiào － själen är separat från kroppen 
Översättningsstrategi: Ersättning 
魂魄出窍 är ett idiomatiskt uttryck. 
 
(41) Levicorpus 
Effekt: hänger en person upp och ner i luften 
Levicorpus － 倒挂金钟 － dàoguàjīnzhōng   
倒挂金钟 － dàoguàjīnzhōng － fuchsia (blomma) 
Översättningsstrategi: Ersättning 
Fuchsia är en blomma som ser ut att hänga upp och ner. 
 
(42) Liberacorpus 
Effekt: Släpper ner den som blivit hängd upp och ner i luften 
Liberacorpus － 金钟落地 － jīnzhōngluòdì 
金钟 － jīnzhōng － klocka eller bjällra i guld  
落地 － luòdì － falla till marken  
Översättningsstrategi: Ersättning och tillägg 
金钟 betyder för visso bjällra i guld, men troligare är att det är taget från金钟 i levicorpus, 
som är liberacorpus motsats. 落地 förtydligar trollformelns effekt.  
 
(43) Defodio  
Effekt: Gräver ut hål, både i mark, vägg och tak 
Defodio－ 掘进三尺 － juéjìnsānchǐ  
掘进三尺 － juéjìnsānchǐ － leta efter n[got, som verkar omöjligt att hitta 
Översättningsstrategi: Ersättning 
掘进三尺  är ett idiomatiskt uttryck. 
 
(44) Protego Horribilis 
Effekt: Frambesvärjer en kraftig skyddsbarriär 
Protego Horribilis － 超强盔甲护身 － chāoqiángkuījiǎhùshēn 
超 － chāo － överstäffa, överdriva 
强 － qiáng － stark, mäktig 
盔甲护身 － kuījiǎhùshēn － protego 
Översättningsstrategi: Tillägg och motsvarighet 
超强 är ett tillägg, som förtydligar trollformelns effekt. Protego har översatts till盔甲护身, 
vilket är en etablerad översättning av trollformeln protego, sedan femte boken om Harry 
Potter. Protego Horribilis förekommer först i sjunde boken. 
 
(45) Piertotum Locomotor 
Effekt: ger liv åt inanimata objekt  
Piertotum Locomotor － 石墩出动 － shídūnchūdòng 
石墩 － shídūn － stenblock, som används som stol 
出动 － chūdòng － ge sig ut, ge sig av 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
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(46) Glisseo 
Effekt: Förvandlar trappor till ruschkanor  
Glisseo － 滑道平平 － huádàopíngpíng   
滑道 － huádào － kana, ruschkana   
平平 － píngpíng － genomsnittlig, standard, vanlig 
Översättningsstrategi: Tillägg och reduplikation 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. Dessutom används 
reduplikation i och med平平.  
 
(47) Duro 
Effekt: Förvandlar objekt till sten 
Duro － 幻形石板 － huánxíngshíbǎn    
幻 － huán － overklig, förändras (genom magi) 
形 － xíng － form, skepnad 
石板 － shíbǎn － stenblock  
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av trollformeln är en beskrivning av dess effekt. 
 
(48) Nox 
Effekt: Släcker ljuset från stavtippen  
Nox － 诺克斯 － nuòkèsī 
诺 － nuò － avge löfte, lova 
克 – kè – gram, kunna, behärska    
斯 –  sī –  denna, detta    
Översättningsstrategi: Transkribering 
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Bilaga 9 
 
Statistik för trollformler  
 
Totalt antal namn på trollformler: 48 stycken 
 
Översättningsstrategi Frekvens Procent  Exempel  
Tillägg 17 35.4 % 人形显身 － Homenum Revelio 
Ersättning 7 14.6 % 恢复如初 － Reparo 
Rekreation  5 10.4 % 荧光闪烁 － Lumos 
Tillägg och reduplikation  4 8.3 % 昏昏倒地 － Stupefy 
Återgivelse och tillägg 2 4.2 % 混淆咒 － Confundus Charm   
Transkribering och tillägg 2 4.2 % 阿瓦达索命 － Avada Kedavra 
Transkribering  2 4.2 % 诺克斯 － Nox 
Återgivelse, tillägg och 
reduplikation  

2 4.2 % 统统加护 － Protego Totalum 

Tillägg och motsvarighet  2 4.2 % 麻瓜驱逐 － Repello Muggletum 
Rekreation och tillägg 1 4.2 % 水火不侵咒 － Impervius 
Återgivelse  1 2.1 % 赤胆忠心咒 － Fidelius Charm 
Återgivelse och reduplikation  1 2.1 % 统统石化 － Petrificus Totalus 
Ersättning och tillägg 1 2.1 % 金钟落地 － Liberacorpus 
Återgivelse och rekreation 1 2.1 % 赤胆忠心咒 － Fidelius Charm 
 
Antal reduplikationer  
Reduplikation 7 14.6 % 昏昏倒地 － Stupefy 
   速速变大 － Engorgio 
   速速缩小 － Reducio 
   滑道平平 － Glisseo 
   障碍重重 － Impedimenta 
   统统加护 － Protego Totalum 
   统统石化 － Petrificus Totalus 
 
Antal gånger tecknet 咒 zhòu förekommer  
Tecknet 咒  6 12.5 % 混淆咒 － Confundus Charm 
   神锋无影咒－ Sectumsempra 
   赤胆忠心咒 － Fidelius Charm 
   咒立停 － Finite Incantatem 
   水火不侵咒 － Impervius 
   云咒撤回 － Meteolojinx Recanto 
 
 
Antal idiomatiska uttryck  
Idiomatiska uttryck 7 14.6 % 恢复如初 － Reparo 
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   赤胆忠心咒 － Fidelius Charm 
   闭耳塞听 － Muffliato 
   飞沙走石 － Expulso 
   四分五裂 － Diffindo 
   魂魄出窍 － Imperio 
   掘进三尺 － Defodio   
 
 
Antal översättningar som består av 4 stycken tecken  
4 stycken tecken 32 66.7 % 霹雳爆炸－ Confringo 
   除你武器 － Expeliarmus 
   旋风扫净 － Tergeo 
   应声落地 － Decendo 
   盔甲护身 － Protego 
   一忘皆空 － Obliviate 
   人形显身 － Homenum Revelio 
   呼神护卫 － Expecto Patronum 
   复制成双 － Gemino 
   平安镇守 － Salvio Hexia 
   竖立成形 － Erecto 
   掩目蔽视 － Obscuro 
   钻心剜骨 － Crucio 
   石墩出动 － Piertotum Locomotor 
   幻形石板 － Duro  
   恢复如初 － Reparo 
   倒挂金钟 － Levi cor pus  
   荧光闪烁 － Lumos 
   清水如泉 － Aguamenti 
   力松劲泄 － Relashio 
   降敌陷阱 － Cave Inimucim 
   房塌蒂陷 － Deprimo 
   昏昏倒地 － Stupefy 
   速速变大 － Engorgio 
   速速缩小 － Reducio 
   滑道平平 － Glisseo 
   云咒撤回 － Meteolojinx Recanto 
   障碍重重 － Impedimenta 
   统统加护 － Protego Totalum 
   麻瓜驱逐 － Repello Muggletum 
   统统石化 － Petrificus Totalus 
   金钟落地 － Liberacorpus 
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Bilaga 10 
 
Kulturspecifika företeelser  
 
Nr Engelska Svenska 中文（简体） sida53 

1 Floo network  Flampulvernätverket  飞路网 5 

2 Muggle Mugglare  麻瓜 9 

3 Sneakoscope  Snokoskop  窥镜 12 

4 Quidditch  Quidditch 魁地奇  12 

5 Galleon  Galleon 金加隆 18 

6 Hippogriff Hippogriff 鹰头马身有翼兽 18 
7 Dementor  Dementor 摄魂怪 25 

8 Firebolt  Åskvigg 火弩箭 32 

9 Portkey  Flyttnyckel 门钥匙 34 

10 Thestral Testral  夜骐 35 

11 Polyjuice Posion Polyjuice-elexir  复方汤剂 38 

12 Horcrux  Horrokrux  魂器 65 

13 Quaffle Klonken  鬼飞球 84 

14 Veela Vilie  媚瓦  87 
15 Golden Snitch Gyllene kvicken  金色飞贼  89 
16 Deluminator  Deluminator  熄灯器  93 
17 Genumbli gardensi Genumbli gardensi 花园工兵精  104 
18 Gurdyroot  Gurdusrot  戈迪根  109 
19 Crumple-horned 

Snorekack 
Skrynkelhornig 
snorkack  

弯角鼾兽 111 

20 Wrackspurt  Smygsprutt  骚扰虻  111 
21 Squib  Ynk  哑炮 115 
22 Pensive  Minnessållet  冥想盆 168 

23 Parseltongue  Ormspråk  蛇佬腔 255 

24 Plimpy  Plimpy 彩球鱼 301 

25 Mandrake  Mandragora  曼德拉草 454 

                                                
53 Sidanvisning för första gången namnet förekommer i boken. (Hali Bote yu siwang sheng qi 哈利•波特与死亡

圣器. [Harry Potter and the Deathly Hallows]) 
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26 Bludgers Dunkare  游走球 458 

27 Mirror of Erised Mörd-spegeln  厄里斯魔镜 528 
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Bilaga 11 
 
Analys av namn och beteckningar på kulturspecifika företeelser  
 
(1) Floo network 
Flampulvernätverket är ett transportmedel inom trollkarlsvärlden. Den består av ett nätverk av 
sammanlänkade öppna spisar, som man med hjälp av ett pulver (flampulver) kan färdas 
mellan. 
Floo network － 飞路网 － fēilùwǎng 
飞 － fēi － flyga 
路 － lù － väg, gata 
网 － wǎng － nätverk 
Översättningsstrategi: Transkribering, tillägg och återgivelse 
飞路/fēilù är en transkription av floo. Även om man inte flyger när man använder sig av 
flampulvernätverket och det inte heller finns någon väg inblandad under transporten, så är 
flyga och väg, alternativt flygande väg ord som passar bra in i sammanhanget, vilket också 
tyder på att översättningsstrategin tillägg använts. Dessutom är network återgivet med en rak 
översättning till网.      
 
(2) Muggle  
En mugglare är en icke-magisk person. En person som inte kan utöva magi. 
Muggle －麻瓜－ máguā 
麻 － má － hampa, fiber 
瓜 － guā － melon 
Översättningsstrategi: Transkribering    
 
(3) Sneakoscope  
Ett snokoskop är en spegel som varnar när ens fiender är nära. 
Sneakoscope － 窥镜 － kuījìng 
窥 － kuī － spionera, tjuvtitta 
镜 － jìng － spegel 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder.  
 
(4) Quidditch 
Quidditch är en sport. 
Quidditch － 魁地奇 － kuídìqí 
魁 － kuí － ledare, anförare 
地 － dì － mark, yta, position 
奇 － qí － konstig, oväntad 
Översättningsstrategi: Transkribering   
 
(5) Galleon 
Galleon är ett guldfärgat mynt. Den valuta som trollkarlsvärlden använder sig av består av tre 
olika valörer, där galleonen är den mest värdefulla.  
Galleon － 金加隆 － jīnjīalóng 
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金 － jīn － guld 
加 － jiā － lägga till, addera 
隆 － lóng － storslagen, lyckosam, pengar   
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder.  
 
(6) Hippogriff 
Hippogriffen är et djur som har ett örnhuvud, örnvingar och en hästkropp. 
Hippogriff － 鹰头马身有翼兽－ yīngtóumǎshényǒuyìshòu   
鹰 － yīng － örn 
头 － tóu － huvud 
马 － mǎ － häst 
身 － shēn － kropp 
有 － yǒu － ha, äga, finnas 
翼 － yì － vingar 
兽 － shòu － djur, best 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet hippogriff är ett tydligt exempel på en översättning som förtydligar 
vad ordet betyder. 
 
(7) Dementor 
Dementorn är en varelse som livnär sig på människors lidande och kan suga ut en människas 
själ ur kroppen. 
Dementor － 摄魂怪 － shèhúnguài 
摄 － shè － absorbera  
魂 － hún － själ, ande 
怪 － guài － monster, demon 
Översättningsstrategi: Tillägg  
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(8) Firebolt 
Åskviggen är den snabbaste kvasten (som man flyger på) som finns. 
Firebolt － 火弩箭 － huǒnǔjiàn 
火 － huǒ － eld 
弩箭 － nǔjiàn － en pil skjuten från en båge 
Översättningsstrategi: Återgivelse  
Översättningen av ordet är en återgivelse av vad orden fire (eld) och bolt (blixt, snabbt skjuten 
pil) betyder.  
 
(9) Portkey 
En flyttnyckel är en form av transportmedel.   
Portkey － 门钥匙 － ményàoshi  
门 － mén － dörr, grind, ingång 
钥匙 － yàoshi－ nyckel 
Översättningsstrategi: Återgivelse  
Översättningen av ordet är återgivelse av vad orden port (dörr, port) och key (nyckel) betyder.  
 
(10) Thestral 
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En testral är ett djur, vars skepnad påminner om en hästs och som enbart de som sett någon dö 
kan se.  
Thestral － 夜骐 － yèqí 
夜 － yè － kväll, natt 
骐 － qí － svart häst 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder.  
 
(11) Polyjuice Posion 
Polyjuice-elexiret är en trolldryck som får den som dricker den att ändra skepnad. 
Polyjuice Posion － 复方汤剂 － fùfāngtāngjì  
复方 － fùfāng － medicin bestående av flera ingredienser 
汤剂 － tāngjì － dekokt, avkokt 
Översättningsstrategi: Återgivelse 
Översättningen av ordet är en återgivelse av vad orden polyjuice (vätska bestående av flera 
beståndsdelar) och posion (elexir, dekokt) betyder. 
 
(12) Horcrux 
En horrokrux är ett föremål som någon placerat en bit av sin själ i. 
Horcrux － 魂器 － húnqì 
魂 － hún － själ, ande 
器 － qì － föremål, redskap 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(13) Quaffle 
Klonken är en av de tre olika sorters bollar, som sporten quidditch består av. 
Quaffle － 鬼飞球 － guǐfēiqiú 
鬼 － guǐ － ande, spöke, djävul 
飞 － fēi － flyga 
球  － qiú － boll, klot, sfär 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(14) Veela 
En vilie är en magisk varelse i formen av en mycket vacker kvinna. 
Veela － 媚娃 － mèiwá  
媚 － mèi － smickrande, hänförande, bedårande  
娃 － wá － spadbarn, litet barn, vacker flicka 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(15) Golden Snitch 
Den gyllene kvicken är en av de tre olika sorters bollar, som sporten quidditch består av. Den 
gyllene kvicken är svår att hitta och ger stora fördelar till det lag som lyckas fånga den. 
Golden Snitch － 金色飞贼 － jīnsèfēizéi 
金色 － jīnsè － guldfärgad, gyllene 
飞贼 － fēizéi － inkräktare eller fiende som tar sig in via luften 
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Översättningsstrategi: Återgivelse och tillägg 
Översättningen av ordet golden (gyllene) är en återgivelse av ordets betydelse. Däremot är 飞
贼 inte en återgivelse av ordet snitch (informatör, stjäla). Det är ett förtydligande av ordets 
betydelse, vilket gör det till ett tillägg. 
 
(16) Deluminator  
Deluminatorn är ett föremål som kan tända och släcka lyset på en plats. 
Deluminator － 熄灯器－ xīdēngqì 
熄灯 － xīdēng － släcka (lyset) 
器 － qì － föremål, redskap 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(17) Gernumbli gardensi 
Gernumbli gardensi är ett finare ord för trädgårdstomte. 
Gernumbli gardensi － 花园工兵精 － huāyuángōngbīngjīng     
花园 － huāyuán － trädgård 
工兵 － gōngbīng － ingenjör  
精 － jīng － ande, demon, alf 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(18) Gurdyroot 
Gurdusroten är en växt, som återfinns i marken. 
Gurdyroot － 戈迪根 － gēdígēn   
戈 － gē － dolkyxa 
迪 – dí – upplysa, vägleda  
根 － gēn － rot, ursprung  
Översättningsstrategi: Transkribering och återgivelse 
Gurdy har översatts men hjälp av transkribering och ordet root (rot, ursprung) har återgetts. 
 
(19) Crumple-horned Snorekack 
Den skrynkelhoriga snorkacken är en magisk varelse. 
Crumple-horned Snorekack － 弯角鼾兽 － wānjiǎohānshòu   
弯 － wān － kurva, krokig, böja 
角 － jiǎo － horn 
鼾 － hān － snarka 
兽 － shòu － djur, best 
Översättningsstrategi: Återgivelse och tillägg  
Översättningen av orden crumple-hornde (böjt horn) och snore (snarka) är återgivelser. 
Däremot är inte 兽 inte en återgivelse, utan ett förtydligande. 
 
(20) Wrackspurt 
Smygsprutten är en osynlig, magisk varelse, som sägs flyga in i människors öron och göra 
personens hjärna ofokuserad. 
Wrackspurt － 骚扰虻 － sāorǎoméng  
骚扰 － sāorǎo － störa, ofreda 
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虻 － méng － broms (insekt) 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(21) Squib 
En ynk är en person som är född i en familj av häxor och trollkarlar, men som inte själv kan 
utföra magi. 
Squib － 哑炮 － yǎpào 
哑炮 － yǎpào － tänd dynamit eller avfyrat artilleri, som misslyckas att explodera 
Översättningsstrategi: Ersättning  
Squib har varken förklarats eller översatts ordagrant. Istället valdes ett redan existerande, 
kinesiskt uttryck som översättning.  
 
(22) Pensive  
Minnessållet är en slags behållare, där man kan samla minnen och tankar, för att slippa dem 
för tillfället och kunna gå igenom dem senare.    
Pensive － 冥想盆 － míngxiǎngpén 
冥想 － míngxiǎng － meditation, djup tanke 
盆 － pén － kruka, skålformat föremål 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(23) Parseltongue 
Ormspråket år det språk ormarna kommunicerar på och som ett fåtal människor behärskar. 
Parseltongue － 蛇佬腔 － shélǎoqiāng 
蛇 － shé － orm 
佬 － lǎo － man, karl 
腔 － qiāng － tonläge, uttal, accent 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(24) Plimpy 
En plimpy är en liten, rund fisk. 
Plimpy － 彩球鱼 － cǎiqiúyú 
彩球 － cǎiqiú － boll av silke 
鱼  － yú － fisk 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(25) Mandrake  
Mandragoran är en magisk växt. 
Mandrake － 曼德拉草 － màndélàcǎo 
曼 － màn － charmfull, utdragen 
德 – dé – moral, dygd, vänlighet 
拉 – lā – dra, frakta, tänja    
草 － cǎo － gräs 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg 
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Översättningens tre första tecken är en transkribering av uttalet av mandrake, medan det sista 
tecknet är förtydligande.  
 
(26) Bludger 
Dunkare är en av de tre olika sorters bollar, som sporten quidditch består av. En dunkares 
främsta uppgift är att slå av spelarna från sin kvast.  
Bludger － 游走球 － yóuzǒuqiú 
游走 － yóuzǒu － vandra, migrera 
球  － qiú － boll, klot, sfär 
Översättningsstrategi: Tillägg 
Översättningen av ordet är ett förtydligande av vad ordet betyder. 
 
(27) Mirror of Erised 
Mörd-spegeln är en magisk spegel, som visar ens hjärtas innersta önskan. 
Mirror of Erised － 厄里斯魔镜 － èlǐsīmójìng   
厄 － è － katastrof, hamna i trångmål 
里 – lǐ – inom, (längdmått), hemby    
斯 –  sī –  denna, detta    
魔 – mó – ond ande, monster, magisk    
镜 － jìng － spegel 
Översättningsstrategi: Transkribering och tillägg 
Erised (vilket är desire baklänges) har transkriberats. Mirror har däremot inte enbart återgetts, 
utan i översättningen har det dessutom förtydligats att spegeln är magisk.  
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Bilaga 12 
 
Statistik för kulturspecifika företeelser 
 
Totalt antal namn på kulturspecifika företeelser: 27 stycken 
 
Översättningsstrategi Frekvens Procent  Exempel  
Tillägg  15 56 % 摄魂怪 － dementor 
Återgivelse  3 11 % 火弩箭 － firebolt 
Transkribering  2 7 % 麻瓜 － muggle 
Transkribering och tillägg 2 7 % 曼德拉草 － mandrake 
Återgivelse och tillägg 2 7 % 金色飞贼 － golden snitch 
Transkribering, tillägg 
och återgivelse 

1 4 % 飞路网 － floo network 

Återgivelse och 
transkribering  

1 4 % 戈迪根 － gurdyroot 

Ersättning  1 4 % 哑炮 － squib 
 
 
 
 


