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Abstract 

 
This study is based on the English translation of three well-known and beloved classics, The 

Emigrants, The people of Hemsö and The best of Pippi Longstocking. It examines what happens 

to language in the transition between the original language and the target language. The selected 

novels all consist of significant characteristics, which in the study are mentioned as linguistic 

nuances, and the goal with the study was to evaluate if the translators have managed to preserve 

and transmit the nuances into the English version. To determine if the translations can be 

described as good several theoretical concepts derived from Antonie Berman and Lawrence 

Venuti have been used. These concepts portray the many risks that translation can result 

in, i.e the fluency being disrupted by the replacement of the terms used in the original text etc. 

The study, which were implemented by a hermeneutic method, proved that the path between 

the original and target languages resulted in several significant changes in the linguistic 

nuances which in one way or another affected the reader's experiences. Some changes that have 

been detected happens when the translator tried to adopt the language to the audience of the 

foreign language meaning they had to distance himself from the linguistic nuances that allude 

to the Swedish culture and authoring style. Furthermore, the study has also proven that certain 

sequences in the original text differs significantly in relation to the translation because of the 

translator's deliberate choice to make changes regarding for example in the expression 

and the story. 

 

This study has also had a didactic approach based on the policy documents of the Swedish in 

upper secondary school. Based on the policy documents, which among other things should give 

students the opportunity to experience different perspectives and variations of the language, the 

study has analyzed how the selected novels and the translations of the same can be used in 

teaching to highlight new perspectives of the language. The study has been able to distinguish 

several changes that have occurred in the transition between the original and the translation, 

which could be of importance during discussions on how original texts are expressed within a 

new language and a new context. 

 

Keywords: Translation, linguistic nuances, The Emigrants, The people of Hemsö, The best of 

Pippi Longstocking 
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Inledning 
 

Den tysk-judiske filosofen Franz Rosenzweig sade en gång:  

Att översätta är som att tjäna två herrar. Alltså kan ingen det. […] Alla måste vi översätta och 

alla gör vi det. När man talar översätter man sin intention till en förväntad förståelse hos den 

andre, och då inte hos någon abstrakt allmän andre, utan just denne bestämde andre som man 

ser framför sig och vars öron efter omständigheterna öppnas eller sluts. När man lyssnar, 

översätter man orden som låter mot örat till sin egen tanke, alltså konkret talat: till sin muns 

språk. Alla har vi vårt eget språk. […] I de ’omöjliga’ och nödvändiga kompromisser som 

tillsammans kallas livet ger den oss modet till en ödmjukhet som inte begär det insedda omöjliga 

utan det givna nödvändiga. (Citerat efter Kleberg (1998), sid. 7 f.). 

Översättningen av skönlitteratur som fenomen har länge diskuterats utifrån begrepp så som 

förlust och det handlar då inte om vilken förlust som helst, utan i synnerhet en poetisk sådan. 

Utifrån ett skönlitterärt perspektiv talas det därför ofta om vad som krävs för en god 

översättning och gällande detta finns det många varierande åsikter. Vissa menar att vi endast 

kan tala om goda översättningar då en översatt text, när den översätts tillbaka till 

originalspråket, inte skiljer sig från originalet. I och med att ett sådant förhållande mellan texter 

är ytterst svårt att åstadkomma kvarstår frågan om möjligheten till en fullständig översättning 

överhuvudtaget existerar (Kleberg (1998), Introduktion, sid. 9). 

Översättningsdisciplinen i Sverige är relativt ung och det anses att det var först under 1980–

1990-talen som det skedde betydande förändringar inom disciplinen. Bidragande orsaker till 

översättningens allt större utbredning skulle då vara bland annat det antal forskningsprojekt 

som pågick på Sveriges olika universitet vid den tiden. Dessutom utgjorde Sveriges inträde i 

EU den förste januari år 1995 ett viktigt steg mot disciplinen och dess utbredning som vi känner 

den idag (Englund Dimitrova, Birgitta, 2007, ”Tjugo år av svensk översättningsvetenskap”, i 

Lindqvist (Red.), 2007, Gränslösa texter – Perspektiv på översättning, sid. 14 f.). Eftersom 

svenskar i allmänhet, trots den språkliga utvecklingen som skett, har ganska begränsade 

kunskaper inom främmande språk spelar översättningen en stor roll för våra möjligheter att ta 

del av information som är skriven på andra språk än vårt eget. Även översättningen av 

skönlitteratur som skrivits på främmande språk har blivit en större del av vår 

översättningsdisciplin och svenska verk översätts i sin tur till andra språk (Englund Dimitrova 

2007, sid. 22 f.). Men de frågor jag vill ställa är följande: Låt oss säga att vi intresserar oss för 

översättningar av berättande litteratur. Vad händer med den ursprungliga textens språk vid en 

översättning? Kan översättningen göra att saker i texten, t.ex. i själva handlingen, förändras till 
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sin betydelse? Ges läsaren inom målspråket samma möjlighet att uppleva dramaturgin som 

läsarna inom originalspråket? I denna uppsats kommer den engelska översättningen av tre 

svenska klassiker att studeras i syftet att ta fasta på i vilken utsträckning översättaren lyckats 

fånga de språkliga nyanser som gör verken så speciella. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Vad jag ämnar göra i denna uppsats är att studera hur språkliga nyanser kommer till uttryck 

genom översättning. För att genomföra denna studie kommer jag att föra min diskussion utifrån 

valda delar ur tre svenska verk översatta till engelska: Vilhelm Mobergs Utvandrarna, August 

Strindbergs Hemsöborna och Astrid Lindgrens Boken om Pippi Långstrump. Dessa tre verk 

uppvisar gemensamma karaktäristiska drag hos det svenska språket och verken har genom 

tiderna haft en bred publik. På senare tid har verken även nått den internationella arenan då de 

år 1991 och 2012 publicerades på nytt som engelska översättningar. I fokus för studien står de 

effekter som skapats genom verkens målande språk och författarnas framhävande av idiom, 

t.ex. dialektala inslag som i uppsatsen vidare benämns som språkliga nyanser. För att få en 

uppfattning om vilka svårigheter som kan uppstå i tolkningen av en text som är översatt från 

originalspråk till målspråk ämnar jag studera på vilket sätt sådana effekter kommer till uttryck 

i de översatta versionerna.  

Eftersom kraven för en uppsats som denna är att utforma en didaktiskt inriktad 

problemformulering kommer uppsatsen även att ta utgångspunkt i styrdokumenten för ämnet 

svenska på gymnasieskolan. Utifrån vad styrdokumenten säger om perspektiv på språk ämnar 

jag diskutera hur resultatet av studien kan användas för ett sådant syfte i undervisningen.  

Mer konkret kommer min studie att utgå ifrån följande frågeställningar; 

 Vad händer med de svenska författarnas effektfulla språk i de engelska 

översättningarna av Utvandrarna, Hemsöborna och Pippi Långstrump? 

 

 På vilket sätt kan Utvandrarna, Hemsöborna och Boken om Pippi Långstrump, samt 

den engelska publikationen av verken användas inom svenskundervisningen på 

gymnasieskolan för att visa på betydelsen av språkliga nyanser?  
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Synpunkter på översättningens problem från forskare och 

översättare 

 

”Konstnärlig stil och ’översättarstil’” 

 

Jiri Levý var verksam vid Masaryk’s University i Brno och är för sina översättningsteorier väl 

känd. Han har dessutom spelat en stor roll för översättningsdisciplinen. I artikeln ”Konstnärlig 

stil och översättarstil” som återfinns i Lars Klebergs antologi Med andra ord: texter om litterär 

översättning (1998) diskuterar Levý att ett vanligt förekommande problem när det kommer till 

översättning är att översättningarna på olika sätt saknar den ton som karaktäriserar 

originaltexten. Studien baseras på undersökningar av olika typer av material som samlats in 

genom översättningstävlingar samt på ett samarbete som pågått mellan olika översättare (Levý, 

1998, s. 156).  

På grund av avsaknaden av denna ton upplevs, enligt Levý, översättningarna ibland som 

färglösa och gråskaliga. Enklaste sättet att förklara orsaken till att översättningen ofta inte 

lyckas fånga tonen i originalspråket hade varit att på ett språk jämföra originaltexten och 

översättningen. Närmast möjliga jämförelse sker dock genom vad Levý kallar 

tillbakaöversättning. Man tar då översättningen av ett ord från originalspråket som valts för 

målspråket med de betydelser och associationer ordet har på det senare språket och översätter 

det tillbaka till originalspråket med ord som har liknande betydelser och associationer. Om det 

då visar sig att det eller de ord man finner i tillbakaöversättningen har klart andra betydelser 

och ger andra associationer än det ursprungligen valda ordet, kan man anse att översättningen 

till målspråket inte är lyckad (Levý, 1998, s. 156). 

En första aspekt som Levý nämner som bidragande faktor till att tonen förloras är att 

översättaren i sitt arbete med originaltexten väljer att använda sig av mer allmänna lexikala 

uttryck. Genom att välja denna typ av uttryck tappar de ord som valts i originaltexten sina 

detaljer och blir istället platta och abstrakt till innebörden. För att gestalta vad som händer med 

språket i en översättningssituation hänvisar Levý till Ivan Ohlbracht som menar att författaren 

i sitt skrivande alltid ska välja sådana uttryck som kan skapa tydliga föreställningar hos läsaren. 

Som ett exempel nämner han att meningen ”i alen satt en gulsparv” ger betydligt större 

möjligheter till bildlig fantasi än ”i trädet satt en fågel”. Till skillnad från situationer av 

andraspråksinlärning strävar författaren efter att med så precisa ord som möjligt gestalta det 

han/hon känner och tänker. Det är också detta som enligt Levý skiljer ordkonstnären från den 

mindre skicklige stilisten (Levý, 1998, s. 157).  
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Den avsaknad av konkretion och ton som uppstår i översättningsprocessen handlar inte enbart 

om att begreppen ofta blir mer allmänna, utan också om att begreppen rör sig bort från sin 

kulturella tillhörighet för att de ska göras mindre främmande för läsaren inom målspråket. 

Anledningen till att uttrycken tar sig närmare målkulturen har ofta att göra med att läsarna av 

olika orsaker inte är bekanta med det uttryck som används i originaltexten. Valet mellan 

ursprungliga, unika formuleringar å ena sidan och allmänna formuleringar å den andra menar 

Levý är ett av översättningens svåraste ställningstaganden. Att många uttryck dessutom kräver 

medvetenhet om ett äldre språk gör disciplinen minst sagt komplicerad. Dock menar han att 

även om generaliseringar så som denna, det vill säga valet att använda vanligare och mer 

generella uttryck, är svåra att undvika bör översättaren i så stor utsträckning som möjligt söka 

bevara de uttryck som presenteras i originalet (Levý, 1998: 160). Förutom att översättningar 

ofta försvagar uttrycken händer det även att de estetiska värden som bygger upp verket och dess 

intensitet inte görs rättvisa. Istället för att framhäva de estetiska dragen är det inte ovanligt att 

översättaren endast arbetar utifrån den grundläggande betydelsen av formuleringar trots att det 

finns en medvetenhet om att den estetiska effekten är vad som utgör verkets kärna (Levý, 1998: 

162 f.). 

Vad översättaren ofta tar sig an i ett översättningsarbete är att utifrån en originaltext tolka och 

anpassa texten till läsaren inom målspråket så att innehållet ska bli så lättförståeligt som möjligt 

trots att de estetiska effekterna inte har lättförståelighet som sin primära avsikt. I sådant 

översättningsarbete uppstår vad Levý kallar intellektualisering, vilket innebär att översättaren 

omformar texten så att den kan uppfattas som mer logisk för läsaren. Det är också arbetet med 

att göra texten logisk som bidrar till att texten förlorar de element som författaren använt för att 

till exempel i handlingen skapa spänning. Intellektualiseringen kan beskrivas resultera i tre 

olika effekter; 1) texten blir mer logisk, 2) det outsagda sägs ut och 3) syntaktiska förhållanden 

uttrycks formellt. Ett exempel på hur denna typ av effekter kommer till uttryck kan gestaltas om 

vi utgår ifrån en av de meningar som Levý använder i sin diskussion: ”han begraver blicken i 

det nedspottade golvet”. Denna mening består av ett bildlikt uttryck, metaforik, genom att 

författaren väljer att beskriva det faktum att en karaktär ser ner i golvet som att denne ”begraver 

sin blick i golvet”. I en jämförelse mellan olika översättningar fann dock Levý att endast en 

hade valt att bevara den bildliga illusionen medan de andra valde att inte bevara den (Levy, 

1998, sid. 164 f.).  
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Översättning utifrån ett lingvistiskt perspektiv 

 
Den rysk-amerikanske forskaren Roman Jakobson var under sin levnadstid verksam vid 

Columbus University i New York och vid Harvard University. Han har haft stort inflytande på 

språk- och litteraturforskningen och en av hans publikationer som fått stor uppmärksamhet 

inom översättningsdisciplinen är ”Lingvistiska aspekter på översättning”, en artikel som också 

finns med i Klebergs bok. Jakobsons översättningsteori handlar om att alla begrepp som vi har 

språklig kännedom om kan appliceras inom vilken språkkultur som helst. Översättningen av 

språkliga tecken, vilka bygger upp begreppen inom språket, sker också inom det egna språket 

när vi behöver förklara ett ord som mottagaren inte känner till. Vi väljer då ofta att ge ett annat 

språkligt uttryck för samma sak. Jakobson tar som exempel omformuleringen av begreppet 

”ungkarl” till ”ogift man” som ett enkelt sätt att göra mötet med ett nytt begrepp mindre 

problematiskt (Jakobson, 1998, s. 148.) Trots att mötet med ett begrepp till en början kan te sig 

problematiskt, kan begreppet även med hjälp av lånord eller översättningslån anpassas till det 

aktuella målspråket.  Om lånen och översättningslånen inte räcker för att skapa förståelse för 

begreppet kan det bearbetas ytterligare genom nybildning och även omskrivning. (Jakobson, 

1998, s. 175). 

Översättning beskrivs fortsättningsvis som relationen mellan ”två ekvivalenta meddelanden i 

två olika koder.”. Utifrån detta synsätt antas översättningen inte innebära att ett meddelande 

ersätts med hjälp av specifika kodenheter, utan meddelandet ersätts med ett meddelande på ett 

annat språk. Alltså kan översättningen betraktas som ett indirekt tal där översättaren tar emot, 

omformulerar och i sin tur sänder ett meddelande som denne tagit emot från en annan källa. För 

att översättningen dock ska vara genomförbar på ett fruktbart sätt krävs det att de språk som 

översättningen berör är ekvivalenta, alltså att de i förhållande till varandra är jämförbara 

(Jakobson, 1998, sid. 148 f.).  

Liksom nämnts ovan krävs det en förmåga om ett språk för att kunna tala språket. Att vara 

medveten om och att kunna behärska sådana metaspråkiga förhållanden, som Jakobson kallar 

det, möjliggör revideringar och omdefinieringar av ett språk. Revideringen och 

omdefinieringen möjliggör även att uttryck som på grund av experimentell- och vetenskaplig 

karaktär kan formuleras om så att de i större utsträckning kan användas på ett praktiskt sätt. Att 

översättaren strävar efter att i målspråket presentera helt felfria grammatiska uppsättningar 

menar Jakobson sätter käppar i hjulet för att kunna åstadkomma en så exakt översättning som 
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möjligt. Ett exempel på en problematisk situation i detta sammanhang är när det mellan språken 

i originaltexten och måltexten saknas eller tillkommer grammatiska kategorier;   

När vi översätter den engelska meningen She has brothers till ett språk som skiljer mellan dualis 

och pluralis, måste vi antingen välja mellan de två betydelserna ’Hon har två bröder’ och ’Hon 

har fler än två’ eller överlåta åt åhöraren att avgöra saken: ’Hon har antingen två eller fler än två 

bröder’. Och när man å andra sidan översätter till engelska från ett språk utan grammatiska 

numerus tvingas man välja mellan de båda möjligheterna ’bror’ och ’bröder’ eller ställa 

mottagaren inför ett val: ’Hon har antingen en eller fler än en bror.’ (Jakobson, 1998, sid. 151). 

Alltså kan de olika språken och dess skilda grammatiska system bidra till att översättaren måste 

ta ställning till vilket alternativ som gör originalet mest rättvisa.  

 

Översättningen och dess möjligheter och omöjligheter 

 
I artikeln ”Om möjligheten och omöjligheten att översätta”, som förekommer i Klebergs 

antologi, ställer sig Erik Mesterton (1998) ett antal av de frågor som varit en central del inom 

disciplinen. Bland dessa finns frågor som gäller översättningarnas anpassning och om det är a) 

texten som ska anpassas efter dem som ska läsa den, eller b) om det är den som läser som ska 

anpassa sig efter texten. Denna typ av frågeställningar grundar sig vidare i problematiken 

gällande tolkningen av hur en författare på ett annat språk hade uttryckt sig, vilket också är 

svårt att besvara. Dock är det just detta som Mesterton hänvisar till när det kommer till frågan 

om vad som är en god översättning. Mestertons uppfattning är att en översättning kan bli god 

när översättaren har tagit sig an författarens verk. Det skulle innebära att översättaren i största 

möjliga mån strävat efter att presentera texten på ett sätt som man skulle kunna föreställa sig 

att texten kunde se ut med alla sina betydelsenyanser om den hade skrivits på målspråket från 

början (Masterton, 1998, s. 172).  

Mesterton hänvisar till den engelska specialisten på översättningsfrågor, Theodore Savory 

(1957) och dennes lista över viktiga synpunkter som dykt upp när det gäller hur en översättning 

ska anpassas till originalet. Hans lista blir en serie av parvis ordnade argument i mönstret 

”antingen-eller”, vilket betyder att översättare har valt att följa antingen den ena eller den andra 

principen när det gäller översättningen av en text: 

1 En översättning måste ge originalets ord. 

2 En översättning måste ge originalets tankar. 

3 En översättning bör låta som ett original. 
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4 En översättning bör låta som en översättning. 

5 En översättning bör återge originalets stil. 

6 En översättning bör ha översättarens stil. 

7 En översättning bör verka samtida med originalet. 

8 En översättning bör verka samtida med översättaren. 

9 En översättning får lägga till eller dra ifrån originalet. 

10 En översättning får aldrig lägga till eller dra ifrån originalet. 

11 En översättning av vers bör vara på prosa. 

12 En översättning av vers bör vara på vers. (Masterton, 1998, s. 173) 

Mesterton tar också upp Roman Jakobsons syn på översättning och hans uppfattning är att här 

finner vi en av de främsta utredningar som gjorts inom ämnet. Som nämnts ovan slår Jakobsons 

teori fast att vilka erfarenheter som helst som vi kan formulera som tankar i form av begrepp i 

princip kan överföras till vilket nytt språk som helst. Vi behöver inte själva ha gjort den 

erfarenhet som ordet refererar till. Ett av hans exempel är att vi inte har några svårigheter att 

förstå vad som menas i den antika diktningen när det står att gudarna lever på nektar och 

ambrosia (Jakobson, sid. 147). Man kan tolka vad han säger ungefär på följande sätt. Vi har 

ingen erfarenhet av grekiska gudar eller av nektar och ambrosia men vi har ändå ingen svårighet 

att föreställa oss vad som händer när gudar äter, för vi vet vad ”äta” betyder. Vi är vana att höra 

att man på en viss restaurang kan få äta det och det som vi aldrig hört talas om, men vi har ingen 

svårighet att föreställa sig vad man gör när man intar denna okända föda. Mesterton tar också 

upp frågan hur översättaren kan göra när ett ord dyker upp med en svårfångad betydelse. En 

möjlighet att anpassa ordet till målspråket är genom lånord eller översättningslån. Om lånen 

och översättningslånen inte är tillräckliga för att skapa förståelse kan ordet vidare bearbetas 

genom nybildning och även omskrivning (Jakobson, 1998, s. 175). 

 

Antonie Bermans om översättningskategorier 

 
Antonie Berman var en fransk filosof och översättare som specialiserade sig på översättning 

från latinamerikanska språk och tyska till franska. Han ägnade sig även mycket åt formandet 

av teorier om översättning och dessa teorier kan beskrivas utifrån nyckelord så som 

foreignization, översättningens etiska dilemman och litterär översättning. Berman har i sitt 

arbete format ett antal begrepp som på olika sätt beskriver hur översättaren kan arbeta med en 

text för att i olika avseenden anpassa den efter målspråket. Genom dessa begrepp definierar han 

även vilka möjligheter respektive risker översättning har för verket och i synnerhet läsarnas 
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upplevelser av innehållet (Berman, Antonie, 2001, ”Translation and the Trails of the Foreign”, 

i Venuti, Lawrence, 2001, (Red.) The translation Studies Reader, sid. 284–297).  

För det första använder Berman begreppet rationalization, vilket beskriver översättarens sätt 

att applicera en meningsstruktur som gör sig fungerande i förhållande till målspråket. 

Rationalization riskerar dock att påverka texten på ett negativt sätt genom att förändringen 

endast berör delar av texten vilket i sin tur kan leda till att texten förlorar sin basstruktur. För 

det andra använder Berman begreppet clarification, vilket innebär att översättaren förtydligar 

originaltexten och förklarar nyanser som i originalet framgår som otydligt. Liksom 

rationalization kan clarification påverka originaltexten negativt, men också positivt. Ur en 

negativ synvinkel kan ett förtydligande av ett innehåll innebära att innehållet som varit menat 

att öppna för olika tolkningar istället blir begränsat och entydigt, men ett förtydligande kan även 

bidra positivt genom att det möjliggör ett framhävande av ett viktigt budskap. För det tredje tar 

Berman upp begreppet expansion, vilket beskriver hur en originaltext i många fall blir längre 

genom översättning. Att texten blir längre handlar om valet och/eller behovet av att ge mer 

ingående förklaringar och detta kan vi vissa fall leda till att texten i sin helhet uppfattas som 

planare. Vidare använder Berman begreppen ennoblement och popularization som han menar 

används i situationer av omskrivning, vilket i synnerhet handlar om en stilmässig omskrivning. 

Genom omskrivningen, eller rewriting som Berman också använder, anpassar översättaren 

stilen efter den stil som nyttjas inom målspråket och det kan handla om att omvandla språket 

efter antingen en mer informell eller formell stil. Rewriting handlar utöver denna typ av 

omskrivningar även om att anpassa sättet att använda språkliga markörer så som kommatecken 

etc. till målspråkets grammatik. Fortsättningsvis presenteras begreppet qualitative 

impoverishment och detta begrepp beskrivs bestå av flertalet funktioner, men den funktion som 

blir relevant att diskutera i detta avseende är hur det används för att ersätta termer och uttryck. 

Termer som används i en text skapar på olika sätt bilder som bidrar till läsarens förståelse av 

kontexten och för att en likvärdig förståelse ska kunna skapas inom målspråket kan översättaren 

behöva välja en för målspråket mer välkänd term. En sådan förändring riskerar att 

översättningen tar avstånd från uttryck som i originalet använts för att skapa en viss stämning 

eller känsla. Avslutningsvis har Berman myntat ett begrepp som till skillnad från de som 

diskuterats ovan riktar sig mot tempot i en text och detta är destruction of rythms. Eftersom 

romanen som genre är fylld av liv och rörelse menar Berman att tempot och rytmen är de 

aspekter som är mest tacksamma att arbeta med i översättning och därför också svårast att 

misslyckas med. Dock finns det vissa verk där rytmen och tempot är av särskild vikt, i detta 
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avseende framförallt Strindbergs roman och i diskussionen nedan ämnar jag analysera huruvida 

översättaren lyckats fånga de språkliga nyanser som bidrar till det rafflande tempot i romanen 

(Berman, Antonie 2001, sid. 284-297). 

 

Lawrence Venuti om översättarens osynlighet 

 
Lawrence Venuti (1995) presenterar i sin avhandling The Translator´s Invisibility – A history 

of translation vad han menar utgör grunden för en bra översättning. Översättning är liksom 

tidigare nämnts något som förekommer frekvent i vår vardag och som är absolut nödvändigt 

för att vi ska kunna ta del information som publicerats på andra språk. Dock är det skillnad 

mellan facktexter och skönlitteratur eftersom det inom skönlitteraturen finns flera, för 

handlingen, viktiga element som på olika sätt tjänar originaltexten och den kultur och tid som 

den är skriven i. För att en översättning ska kunna gestalta dessa element även på ett målspråk 

menar Venuti att översättaren av en text inte bör kunna uppfattas av läsarna. Med andra ord 

menar han att bra översättningar inte utger sig för att vara översatta, utan översättarens röst är 

osynlig. För att förklara författarens osynlighet refererar Venuti till Norman Shapiro: 

I see translation as the attempt to produce a text so transparent that it does not seem to be 

translated. A good translation is like a pane of glass. You can only notice that it´s there when 

there are little imperfections – scratches, bubbles. Ideally, there shouldn´t be any. It should 

never call attention to itself. (Venuti, 1995, sid.1) 

Det är vidare översättarens osynlighet som enligt Venuti ger översättningen dess flyt och genom 

att översättaren gör sig osynlig ges allt större utrymme till författaren av originaltexten och 

dennes mening. Att texten har ett flyt bidrar även till att läsaren naturligt kan känna igen sig i 

det som ändå är okänt och ges möjlighet att utifrån texten reflektera över de tankar som uppstår 

utan att läsaren behöver brottas med hur saker och ting bör tolkas (Venuti, 1995, sid. 2, 5). 

Venuti diskuterar liksom många andra som studerat översättning att det inte är möjligt att helt 

och hållet skapa en fullständig motsvarighet av originalet. Han presenterar även två metoder 

bland vilka översättaren kan välja mellan i sitt översättningsarbete; domesticating translation 

och foreignizing translation. Dessa kan enkelt beskrivas som varandras motsatser och skiljer 

sig gällande översättarens val att bevara eller ”förkasta” originalspråkets egenskaper. I 

användandet av domesticating translation strävar översättaren efter att i största möjliga mån ta 

avstånd från originaltextens egenheter och kulturella drag för att på så sätt helt och hållet 

anpassa texten efter målspråket. Foreignizing translation handlar däremot om att i så stor 
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utsträckning som möjligt tillkännage och framhäva originalspråkets skiljaktigheter från 

målspråket. Om det behövs kan översättaren dock genomföra små förändringar, som att 

exempelvis anpassa texten efter de kulturella koder som råder inom kulturen för målspråket. På 

detta sätt ges läsaren möjlighet att uppleva originalet och författarens mening på nära håll 

(Venuti, 1995, sid. 20). 

 

 

Judith Langer och “Litterära föreställningsvärldar” 

 

Judith Langers teori om litterära föreställningsvärldar har varit utomordentligt populär i så 

kallad litteraturdidaktisk forskning. Min fråga blir: Stöder denna teori de synpunkter kring den 

goda översättningens mål som vi funnit hos alla dem som har yttrat sig i ämnet i min 

framställning ovan? Den frågan tar jag upp efter min analys av de utvalda textavsnitten. 

Langer (1995) menar att läsning ger eleverna möjligheter i många avseenden. För det första ges 

de chans att genom fiktiva texter uppleva vilka tillgångar de har som egen person och för det 

andra ges de möjlighet till förståelse för vilka tillgångar människan som art kan erbjudas. 

Litteratur av fiktiv karaktär bidrar även enligt Langer till skapandet av värderingar som eleverna 

har nytta av i samvaro med andra människor, så som att kunna sätta sig in i en situation utifrån 

ett annat perspektiv än sitt eget, se olikheter som något meningsfullt samt känslan för vad som 

är rätt eller fel (Langer, 1995, sid. 13,). För att förklara litteraturens roll för läsupplevelsen 

hänvisar Langer till ”litteracy”, som är en engelsk definition av läskunnighet. Läskunnigheten 

beskriver den process då vi ”manipulerar det språk och de tankar som vi använder oss av för att 

skapa mening och förmedla idéer” (Langer, 1995, sid. 13). Läskunnigheten är vidare det 

fenomen som gör det möjligt för individen att göra ett val mellan olika sätt att angripa en text 

och detta skapar vad Langer kallar för naturlig auktoritet (Langer, 1995, sid. 13).   

Tillfället då föreställningsvärldar uppstår är under tiden då vi läser och när vi sökandet efter 

förståelse för ett innehåll. Det är alltså vid förståelsen av det innehåll eller den fiktiva texten vi 

ställs inför som vi enligt Langer stiger in i en föreställningsvärld. Eftersom alla individer skiljer 

sig åt i olika avseenden ter sig också deras föreställningsvärldar åt (Langer, 1995, sid. 23). 

Föreställningsvärldarna består av många olika faktorer så som idéer, bilder, frågor, 

förväntningar, föraningar etc. och det är utifrån dessa som våra tankar och upplevelser skapas. 

(Langer, 1995, sid. 23). Föreställningsvärldarna följer inte en fast mall gällande dess 

uppbyggnad, utan de står alltid möjligheten att ta en annorlunda form. Det är vidare de tillfällen 
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då världarna tar ny form som gör att de kan upprätthållas. Skapandet av en föreställningsvärld 

kan beskrivas i liknelse med mötet med nya människor. Vid första anblick av en person, 

exempelvis utifrån vad de bär för kläder, skapar vi en bild av personen och dennes personlighet. 

Men allt eftersom, då vi fått möjlighet att lära känna personen närmare kan vi med större 

säkerhet uttala oss om vem personen är (Langer, 1995, sid. 24, 27).  

Föreställningsvärldarna består vidare av fyra olika faser och dessa menar Langer samspelar med 

varandra och kan verka växelvis utan begränsningar. Fas nummer ett: Att kliva in i en 

föreställningsvärld, beskriver mötet med en text då vi söker att skaffa så pass mycket 

information kring dess innehåll för att vi ska kunna bilda en uppfattning om textens handling. I 

detta avseende utgör våra tidigare erfarenheter och kunskaper en viktig del i tolkningen. Fas 

nummer två: Röra sig inom föreställningsvärlden, beskriver hur vi använder oss av den 

information vi samlat för att bygga vidare på den bild vi hittills kunnat skapa oss. Denna 

information ställs därefter i jämförelse med vår egen kunskapsbank, hur vi ser på oss själva och 

på livet för att kunna skapa helhetsbild av den information vi kommit i kontakt med. Fas tre och 

fas fyra, de två sista faserna, handlar slutligen om att ställa sig utom föreställningsvärlden och 

bejaka vad man kunnat säga om den text vi tagit del av (Langer, 1995, sid. 31 ff.). 

Till skillnad från de andra teoretikerna ovan, vilka menar att det är texten så som den skapats 

av författaren som är av största betydelse när det kommer till läsarens möjligheter att uppleva 

innehållet, har Langer en annan uppfattning. I sin teori om föreställningsvärldar lägger hon inte 

särskilt mycket vikt vid texten som ett konstverk skapad av författaren, utan istället menar hon 

att varje enskild läsare skapar sin egen text beroende på våra tidigare erfarenheter.  

 

Judith Langer i förhållande till Berman och Venuti 
 

Eftersom Langers teori om föreställningsvärldar under senaste tiden fått stor uppmärksamhet 

inom den litteraturdidaktiska forskningen ansåg jag det intressant att studera hur hennes syn på 

läsupplevelsen förhåller sig till de två översättningsteoretikers åsikter vars uppsatsens analys 

utgått ifrån. De två synsätten rör sig på två vitt skilda plan där texten ges två olika betydelser: 

Langer menar att det är läsaren som i läsningen själv skapar texten vilket i sin tur leder till en 

läsupplevelse, medan Berman och Venuti talar för att det är texten så som författaren har skapat 

den som leder till läsarens upplevelse av densamma. Utifrån Langers sätt att beskriva 

läsupplevelsen skapas här ett dilemma. Författarskapet och texten, oavsett vilken genre den 
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tillhör, har länge liksom skapandet av tavlor ansetts vara ett sätt att uttrycka konst men genom 

att textens budskap enligt Langers teori tillfaller läsaren skjuter hon undan författarens och 

därav också textens möjlighet att väcka känslor hos läsaren. Liksom författaren av originalet 

strävar översättaren efter att skapa en så god version som möjligt och utifrån Bermans och 

Venutis perspektiv utgörs en god översättning av en så osynlig översättare som möjligt. För att 

skapa denna osynlighet krävs det att översättaren tar vissa aspekter i beaktning, exempelvis hur 

språket, tempot och därav också effekterna på bästa sätt kan överföras från originaltexten till 

den nya versionen. Om översättningsarbetet däremot diskuteras utifrån Langers perspektiv ges 

översättarens ställningstaganden och talang inget vidare utrymme eftersom läsupplevelsen i 

huvudsak utgår ifrån läsaren och dennes skapande av föreställningsvärldar. Alltså förgås den 

konstnärliga betydelsen av en författares och översättares skapande av texter.  

 

”När det främmande blir svenskt” 

 
Christina Gullin (2007) har i sin studie ”När det främmande blir svenskt – Reflexioner kring 

Nadine Gordimers romaner A sport of Nature och The House Gun på svenska” strävat efter att 

bidra till ett vidare perspektiv gällande förhållandet mellan originaltext och översättning till 

målspråk. Detta förhållande menar hon vidare har stor betydelse för på vilket sätt en 

översättning tas emot bland läsare av det översatta verket (Gullin, 2007, ”När det främmande 

blir svenskt – Reflexioner kring Nadine Gordimers romaner A sport of Nature och The House 

Gun på svenska”, i Lindqvist (Red.), 2007, Gränslösa texter – Perspektiv på översättning, sid. 

32). I centrum för undersökningen har Giedon Tourys beskrivning av skönlitterär översättning 

stått. Toury menar att en översättning dels består av ett litterärt system, i detta fall målspråkets, 

och dels en representation av originaltexten. Förhållandet mellan originalet och översättningen 

menar han vidare är ett argument för att översättning av skönlitteratur i så stor utsträckning som 

möjligt bör studeras utifrån ”sitt kulturella, politiska och historiska sammanhang.” (Gullin, 

2007, sid. 34). 

Själva översättningsprocessen påbörjas enligt Gullin redan vid den tidpunkt då det tagits ett 

beslut om att ett verk ska publiceras i ett annat språkligt sammanhang och processen slutar inte 

där, utan pågår ända fram tills dess att översättningen når sin publik. Vad som i mötet mellan 

översättning och läsare blir intressant är hur läsarna uppfattar författaren av verket och om 

denna bild varierar beroende på i vilket sammanhang mötet sker. En av de viktigaste faktorerna 



Linn Wiig Berglund 921218–5525 SV001A 

 

15 

 

gällande ett verks status på den litterära marknaden är dock på vilket sätt det tas emot av läsarna 

(Gullin, 2007, sid. 32 ff., 49).  

För att förklara vad som händer med språket när en text översätts refererar Gullin till ett antal 

begrepp som hon hämtat från Antonie Berman (2001). Begreppen rationalization, clarification 

expansion, ennoblement eller popularization och rewriting beskriver liksom diskuterats under 

avsnittet om Bermans översättningskategorier på vilka olika sätt en text kan förändras i och 

med att den översätts. I sin studie har Gullin utgått ifrån ett par av Nadine Gordimers romaner 

och hon har i sin studie även presenterat exempel på hur ett original kan förändras genom 

översättning. Utifrån originalverket A Sport of Nature, vars titel översatts till Hillela på svenska, 

har texten enligt Gullin genomgått en förändring gällande dess stämning och läsarens 

upplevelse av karaktären genom översättningen. Det exempel som i detta sammanhang 

presenteras är beskrivningen av Hillelas ögon; 

But it´s difficult to meet the eyes. They are darkness […] They react under their own regard as 

pupils do under an oculist´s light; but doubly (Författarens kursivering) (Gullin, 2007, sid. 40). 

Detta utdrag har på svenska blivit; “Men det är svårt att möta blicken i ögonen. De är mörka 

[…] Ögonen reagerar på sin egen blick som pupiller gör under en ögonläkares riktade ljus; 

men dubbelt.” (författarens kursivering) och den stämningsrelaterade förändring som skett rör 

i synnerhet upplevelsen av Hillelas ögon. I originalet ges läsaren en bild av ögonen som 

darkness, vilket ger dem ett odefinierbart mörker men detta mystiska mörker har på svenska 

resulterat i endast ett par mörka ögon. Att ögonen dessutom ”react on their own regard” har 

exkluderats i den svenska versionen och ögonen har istället getts ett annat personlighetsdrag: 

”ögonen reagerar på sin egen blick” (Gullin, 2007, sid. 41).  

Gullins studie har för denna uppsats varit betydelsefull på många olika sätt genom att hon, 

liksom varit syftet med denna uppsats, har undersökt vad som händer med en text och på vilket 

sätt den kan förändras genom översättning. Författaren har dessutom diskuterat översättningens 

betydelse genom ett antal begrepp, vilka på olika sätt har bidragit till en djupare förståelse för 

översättningen och dess inverkan på originalet. De begrepp som Gullin använt i sin studie 

kommer även i denna uppsats att användas som ledord i diskussionen av på vilket sätt de 

engelska översättningarna av de tre verk som valts ut för studien lyckats bevara de språkliga 

nyanser som gör verken så speciella. 
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Översättningens betydelse för läsarens upplevelse av Pippi Långstrump 

 

Alexandra Åkeli (2013) har i sin uppsats ”Here comes Peppi Langstrømpe! En studie om 

berättelseskildringen av Pippi Långstrump i översättningar till engelska, finska och norska” 

studerat den folkkära klassikern översatt till tre olika språk. I sin studie har Åkeli undersökt hur 

karaktären Pippi Långstrump har gestaltats i de olika översättningarna och om karaktären 

genom de olika presentationerna har genomgått en förändring i och med översättningsprocessen 

(Åkeli, 2013, sid. 3). Hon har studien utgått ifrån Christina Gullins teori om översättning. Gullin 

(1998) hävdar att översättning är en viktig tillgång för att litteratur ska kunna spridas på den 

internationella marknaden. Översättning gör sig särskilt relevant i ett land som Sverige där 

befolkningen, trots globalisering, har en relativt begränsad flerspråkighet. Gullin diskuterar två 

strategier som översättaren använder i arbetet med att översätta en text: sukzessive 

Abarbeitungsstrategie och Entlastungsstrategie. Dessa strategier representerar översättarens 

arbete att dels skapa sig en uppfattning om den text som ska översättas och dels att i 

översättningen problematisera vilka svårigheter texten innehåller på originalspråk (Gullin, 

1998, sid. 48). 

Vad som i Åkelis studie har fått stort utrymme är hur de tre översättningarna av Pippi 

Långstrump förhåller sig till originalets beskrivning av karaktären Pippi samt till bokens 

uppsättning av kapitel. Gemensamma skillnader som författaren framhäver mellan de tre 

översättningarna, till finska, norska och engelska, och originalet gäller i synnerhet 

beskrivningen av Villa Villekulla, Pippis fullständiga namn (vilket består av 1 tilltalsnamn, 4 

mellannamn och 1 efternamn), klockslaget för det kafferep som Pippi blir bjuden på och 

benämningen av Pippis pappa som hövding i Söderhavet. Åkeli upptäckte att översättningen 

Villa Villekulla på finska och norska blivit Huvikumpu respektive Utsikten och drar slutsatsen 

att översättarna valt dessa namn som alternativ till originalets Villa Villekulla (Åkeli, 2013, sid. 

21–25).   

Vidare diskuterar skribenten hur översättarna överfört Pippis alla namn till målspråket. Den 

finska översättningen presenterar namnen i samma följd som de presenteras i originalet, men 

två av namnen har bytts ut: Viktualia och Krusmynta. Precis som i fallet med översättningen av 

Villa Villekulla drar författaren slutsatsen att dessa namn placerats närmare den finska kulturen. 

Viktualia är ett svenskt namn och kan därför ha ansetts svårt att placera inom det finska språket 
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samtidigt som det finska alternativet till Krusmynta (Kissanminttu) också kan te sig vara ett 

taktiskt val av översättaren för att anpassa texten till målspråket (Åkeli, 2013, sid. 23). 

Trots att Åkelis text inte kan klassas som vetenskaplig forskning har den ändå i detta 

sammanhang varit relevant för att presentera på vilket sätt Pippi Långstrump och nordiska 

översättningar av verket använts i tidigare studier. Eftersom denna studie, liksom syftet är i min 

uppsats, har utgått ifrån olika översättningar av Pippi Långstrump har studien varit betydelsefull 

för att studera på vilket sätt min uppsats kan bidra till nya perspektiv av ämnet. 

 

Översättningar av Pippi Långstrump med fokus på översättarens litterära 

stil 

 

Katerina Schwetz (2010) har i sin magisteruppsats ”Översättaren som medförfattare - 

Översättarens språk och uttryckssätt i den ryska översättningen av Pippi Långstrump” studerat 

den berömda barnfavoriten översatt på ryska: Peppi Dlinnyjtjulok. Den ryska versionen som 

ingått i studien publicerades år 1982 av översättaren Lilianna Lungina (1920–1998) som genom 

sina översättningar av många nordiska verk var en välkänd författare. Vad Schwetz har 

fokuserat på är egentligen inte handlingen i Pippi, utan istället den litterära stil som Lungina 

(1982) använt i sin översättning och hur denna speglas i den ryska versionen. Schwertz har inför 

sin diskussion gjort en kartläggning av de internationella översättningarna av Pippi Långstrump 

och det finns en del publikationer som är minst sagt intressanta. Bland dessa presenteras den 

franska översättningen av Pippi som utmärker sig särskilt genom den censur som i stor 

omfattning påverkat översättningsarbetet (Schwetz, 2010, sid. 12 ff.).  

Den Pippi vi känner i sagan så som den skapats av Astrid Lindgren ställer sig i stor kontrast till 

det västerländska ideal som länge präglats av väluppfostrade och artiga barn då hon på många 

olika sätt ifrågasätter auktoriteter. Det är denna bild av Pippi som censuren i den ryska 

översättningen adapterat för att skapa en mer accepterad bild av relationen mellan barn och 

vuxna. Den trilogi som översatts avgränsades till enbart två böcker och detta på grund av att ett 

antal kapitel plockats bort och texten i olika avseenden kortats ned. Ytterligare exempel på hur 

texten förändrats gäller Pippis personlighetsdrag. Bland annat har hennes berättande av många 

skrönor minskats genom att endast 24 av 47 skrönor behölls och i den polska översättningen 

har Pippis gåva till skolfröken i form av ett fickur i guld tagits bort. Anledningen till detta var 

att det ansågs oanständigt att muta sin fröken med värdesaker (Schwetz, 2010, sid. 18). 
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Vad är det då som utgör översättarens stil? Jo, Schwetz beskriver att den litterära stilen hos en 

översättare utgörs av den personliga stil som används i arbetet med att omvandla en text från 

originalspråk till målspråk. Det är också denna personliga stil som beskrivs karaktärisera 

översättaren och kan bestå av allt ifrån användandet av dialekter, anföranden i talspråk eller 

särskilda grammatiska konstruktioner. Den stil som karaktäriserar Lindgrens skrivande är enligt 

Schwetz hennes sätt att skapa ordlekar, användandet av anföranden i talspråk och uttryck av 

förstärkande art. För att en översättare ska kunna fånga författarens litterära stil framhäver hon 

fortsättningsvis vikten av att behärska dels det språk med vilket originaltexten är skriven och 

dels det språk som texten ska översättas till. Behovet att denna färdighet ligger i möjligheten 

att kunna överföra de aspekter som är viktiga för upplevelsen av texten (Schwetz, 2010, sid. 

28). 

Liksom diskuterades utifrån Åkeli (2013) framhäver Schwetz (2010) översättarens roll i 

översättningen och på vilka sätt Lunginas stil bidrar till en förändring av originalet. Precis som 

inom den polska översättningen innehåller den ryska översättningen flera aspekter som avviker 

från originaltexten, vilka kan härledas dels till censur och dels till Lunginas litterära stil. Utifrån 

översättarens stil har hon på olika sätt förändrat handlingen, innehållet och textens uppbyggnad 

bland annat genom att applicera ett berättarjag, något som inte finns med i originaltexten. 

Dessutom har hon bidragit till språkliga förändringar genom att använda flertalet folkliga verb 

som i originalet ter sig mer neutrala samt genom att transformera maskulina karaktärer till 

feminina och omvandla antalet av litterära objekt (Schwetz, 2010, sid. 65 f.). 

Schwetz uppsats har getts utrymme i detta avsnitt då författaren diskuterat, liksom delvis är 

syftet i min uppsats, på vilket sätt den ryska översättningen av Pippi Långstrump har bidragit 

till förändring av originaltexten. Det har varit av vikt att undersöka i vilken utsträckning denna 

typ av studie har genomförts innan för att på så sätt kunna anpassa de frågeställningar som 

kommer att diskuteras i min uppsats. 

 

Översättning av ort- och personnamn 

 

Velta Ruke-Dravina (1983) har i sin uppsats ”Översättning av ortnamn och personnamn i 

litterära texter” diskuterat översättningar av ortnamn och personnamn i skönlitteratur och deras 

inverkan på både textens stil och poesi. Hon har studerat i vilken utsträckning översättaren av 

en text bör sträva efter att översätta ort- och personnamn. Översättningar är något som vi ofta 
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ägnar oss åt i vardagen och det förekommer även att små barn anammar dessa. Som exempel 

lyfter Ruke-Dravina en pojkes association med ortnamnet ”Island”; 

Sven (5,5 in Estonian): Kas Islandil on ainult jää? ’Has Iceland only ice?’ 

Adult: Ei ’no’. 

Sven: Miks ta on siis Island? ’Why is it Iceland then?’ (Ruke-Dravina, 1983, sid. 231) 

Vad författaren vill framföra med detta exempel är att ortnamn och personnamn ofta kan göras 

begripliga utan att de behöver någon djupare förklaring. Annat är det då dessa har getts antingen 

emotionell laddning, vilket skulle kunna beskrivas som ort- eller personnamn med specifika 

dialektala former. I dessa fall är det viktigt att de ges ett namn som åtminstone kan värderas 

som motsvarande originalet (Ruke-Dravina, 1983, ”Översättning av ortnamn och personnamn 

i litterära texter”, i Engwall, Gunnel & af Geijerstam, Regina, 1983, Från språk till språk – 

Sjutton uppsatser om litterär översättning, sid. 230). Författaren lämnar här ett exempel på 

sådana typer av namn som innefattar en emotionell laddning, nämligen personnamn som varit 

specifika för en särskild tidsperiod. För inte allt för länge sedan var det inte ovanligt att kvinnan 

tilltalades utifrån hennes sociala position, bland annat om hon var ogift eller gift (fröken/fru), 

men detta är något som kommit att förändras allt eftersom samhället utvecklats. Att framhäva 

denna typen av personnamn kan alltså ge läsaren indikationer på vilken tid handlingen utspelar 

sig i och även vilka förväntningar läsaren bör ha (Ruke-Dravina, sid. 230). 

Vidare diskuterar författaren vikten av att i översättningen mellan två olika språk tydliggöra 

ort- och personnamn som på olika sätt är kulturellt betingade, exempelvis bland inhemska 

klassiker inom vilka dessa ibland utgjort ett samlingsnamn för en viss typ av människor (Ruke-

Dravina, 1983, sid. 232 f.). Detsamma gäller även personnamn av inhemsk karaktär, vilka kan 

härledas till flera olika kulturer. Exemplet som Ruke-Dravina tar upp i texten, Johan och 

Mikael, är inte enkla att ge en specifik tillhörighet utan kan likväl ses som en del av den tyska, 

ryska och den skandinaviska kulturen (Ruke-Dravina, 1983, sid. 232). Detta innebär att ort- och 

personnamn som exempelvis den lettiska kulturen, utifrån vilken författaren diskuterar 

översättningsdisciplinen, är välbekanta med bland annat genom den litterära kanon kan hos 

andra bidra till förvirring. Om översättaren i arbetet med originaltexten inte finner någon term 

som behärskar att spegla den termen genom den egna kulturen, menar Ruke-Dravina att 

detaljerade beskrivningar kan vara mycket avgörande för att läsarna inom målspråket ska kunna 

uppfatta kontexten på ett korrekt sätt. Avsaknad av sådana beskrivningar har enligt författaren 

i vissa fall resulterat i ”[…] missförstånd och felaktiga folketymologiska tydningar.” (Ruke-

Dravina, 1983, sid. 233).  



Linn Wiig Berglund 921218–5525 SV001A 

 

20 

 

Eftersom det svenska språket består av ett utmärkande alfabet med tanke på bokstäverna å, ä 

och ö har Ruke-Dravinas uppsats varit till nytta för att försöka förstå översättarnas val gällande 

slopandet eller bevarandet av dessa bokstäver i de engelska översättningarna. I synnerhet två 

av de tre originaltexterna består av ort- och personnamn som kan spela stor roll för läsarens 

upplevelse gällande den miljö som handlingen utspelar sig i. Av denna anledning har Ruke-

Dravinas studie varit betydelsefull i min analys av i vilken utsträckning de språkliga nyanserna 

i originaltexterna anammats i översättningarna. 

 

Metod och teoretisk utgångspunkt 
 

Min metod skulle kunna beskrivas som en språkvetenskaplig, stilistisk och 

litteraturvetenskaplig analys av vad som händer med ursprunglig funktion och betydelse när en 

skönlitterär text översätts från originalspråk till målspråk. Den språkliga analysen hämtar 

synpunkter från de diskussioner av ett par översättare och lingvister som presenterats ovan. I 

viss mån kommer också litteraturanalysen att stödja sig på deras antaganden. Men annars kan 

man säga att analysen startar med min egen litterära tolkning av funktion och betydelse i de 

textavsnitt jag har valt ut för närmare granskning. Om man vill kanske man kan kalla den 

metoden ”hermeneutisk”, alltså det som handlar om tolkning, den term som brukar associeras 

med Friedrich Schleiermacher: "the father of modern hermeneutics as a general study." 

(Wikipedia, hermeneutic hämtad 20170102).  Jag har kunnat använda Schleiermachers kapitel 

”Om det olika metoderna att översätta” som ingår i Kleberg (1998). Vad jag kan ta från 

begreppet hermeneutik är helt enkelt metoden att försöka göra rättvisa åt författarens intention 

såsom den har tagit form i den specifika texten. Det är ju också den uppfattning som vi finner 

hos alla de synpunkter på översättningar och dess problem som vi mött ovan (Schleiermachers, 

Friedrich, 1998, ”Om de olika metoderna att översätta”, i Kleberg, Lars (1998) (Red.) Med 

andra ord – Texter om litterär översättning, sid. 115–130).  

I uppsatsen är det i huvudsak två av de teoretiska perspektiv som presenterats ovan som kommer 

att användas i min analys: Antonie Bermans och Lawrence Venutis. De båda författarna har 

diskuterat förhållandet mellan originalspråket och det främmande språket i översättningen 

utifrån begrepp som alla rör textens omvandling i och med översättning. Med hjälp av dessa 

begrepp (rationalization, clarification, expansion, popularization, qualitative impoverishment, 

destruction of rhythms, domestic translation och foreignizing translation) ämnar jag diskutera 

huruvida de språkliga nyanserna i originaltexten bevarats i de engelska versionerna.  
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Material och avgränsningar 

 
 

Materialet för denna uppsats består av sju olika källor, bland vilka sex av källorna utgörs av tre 

svenska skönlitterära verk samt en engelsk översättning av respektive verk. Den sista källan 

utgörs av styrdokumentet för ämnet svenska på gymnasieskolan, vilket i uppsatsen använts i 

syftet att analysera skönlitteraturen och dess potential att i svenskundervisningen vidga 

elevernas perspektiv på språk. Skönlitteraturen som analyserats i uppsatsen är Utvandrarna av 

Vilhelm Moberg (1949), Hemsöborna av August Strindberg (1887) och Boken om Pippi 

Långstrump av Astrid Lindgren (1945). Utifrån dessa har en engelsk översättning av verken 

valts ut, vilka publicerades år 1991 och 2012.   

För att kunna genomföra en djupare och mer detaljerad analys av skönlitteraturen är det vissa 

delar i verken som valts ut och orsaken till att just dessa delar valts ut har att göra med att de på 

olika sätt synliggör språkliga nyanser som är viktiga för upplevelsen av verken. I Utvandrarna 

har förordet, två utdrag ur första kapitlet ”Kung i stenriket” samt ett utdrag ut kapitlet ”Vad 

vägglössen i en drängkammare kan få lyssna till”. Utdragen i första kapitlet låter oss komma i 

kontakt med Nilsasläkten, vilken också utgör en viktig del av romanens handling. Vad 

uppsatsen utifrån utdragen ämnar diskutera är på vilket sätt översättaren anammar författarens 

beskrivning av släkten och i vilken utsträckning översättaren valt att behålla de språkliga 

nyanser som författaren använt. Ett tydligt exempel som kommer att presenteras är 

översättarens val att behålla eller utesluta språkliga nyanser så som svenska ort- och 

personnamn bestående av å, ä och ö. Fortsättningsvis så har utdraget i det tredje kapitlet valts 

ut på grund av att det består av många anföranden som gestaltas med en småländsk dialekt och 

i detta fall ämnar uppsatsen analysera om och i sådana fall hur översättaren adapterat de 

dialektala nyanserna till målspråket. 

I Hemsöborna är det ett utdrag ur det inledande kapitlet som använts och valet att analysera just 

denna del i romanen grundar sig i dess väldigt målande språk och författarens sätt att skapa 

handlingens tempo. Uppsatsen ämnar diskutera huruvida översättaren lyckats fånga de 

kulturella nyanserna i handlingen samt hur översättaren lyckats överföra det tempo som 

karaktäriserar Strindberg och hans författarstil. 

Utifrån Boken om Pippi Långstrump är det liksom verken ovan det inledande kapitlet som 

analyserats. Precis som Strindberg använder sig Lindgren av ett mycket karaktäristiskt språk 



Linn Wiig Berglund 921218–5525 SV001A 

 

22 

 

som på olika sätt bidrar till läsarens upplevelse av boken och Pippi som huvudperson. Detta 

utdrag kommer att diskuteras utifrån översättarens sätt att applicera Lindgrens litterära stil och 

i vilken mån översättaren bevarat de nyanser som bidrar till att Pippi framstår på det sätt hon 

gör i originalet.  

Som nämnts ovan kommer materialet för uppsatsen, utöver skönlitteraturen, dessutom att bestå 

av styrdokumentet för ämnet svenska på gymnasieskolan. Den del i dokumentet som varit 

särskilt relevant i detta avseende är den som beskriver ämnets syfte och vad som i sin tur har 

gjort ämnets syfte intressant är den del som beskriver vad skönlitteraturen i undervisningen ska 

bidra med i undervisningen: ”möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation”. 

(Skolverket, 2011). Alltså kommer svenskämnets syfte att användas för att diskutera på vilket 

sätt de engelska översättningarna i förhållande till originalverken kan bidra till att vidga 

elevernas perspektiv på språk.  

 

Analys och diskussion 

 

 
I detta avsnitt kommer de utvalda delarna ur Utvandrarna, Hemsöborna och Boken om Pippi 

Långstrump att diskuteras utifrån på vilket sätt de språkliga nyanserna bevarats i översättningen 

från originalspråk till målspråk. I denna diskussion kommer även de språkliga förändringarna 

som skett genom översättningen diskuteras i förhållande till vad som kan ha varit målet med 

översättningen och hur den anpassats efter dess publik. 

 
Utvandrarna – The Emigrants  

 
Vad som genast fångade mitt intresse när jag slog upp den engelska översättningen av 

Utvandrarna, The Emigrants, är den sida som översättaren Gustaf Lannestock uppkallat ”A 

note on the pronounciation of the Swedish names”. Här presenteras de bokstäver som inte finns 

med i det engelska alfabetet, det vill säga å, ä och å, och hur de uttalas på svenska. Dessutom 

presenteras bokstaven j som i engelskan uttalas med ett dj-ljud; 

å is pronounced like a in small (cf. Småland, literally Small Land) 

ä is pronounced like the a in add 

ö is pronounced like the ea in heard 
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j is pronounced like y (Moberg, 1951, A note on the pronunciation of the Swedish names, sid. G. 

Lannestock övers.) 

Liksom i originalverket följer sedan en introduktion, här översatt till ”By Way of Introduction”, 

genom vilken det dåtida svenska samhället bestående av dess olika samhällsklasser, vad de 

gjorde för att försörja sig, bygden de levde i och hur religiositeten såg ut presenteras. Vad som 

gör detta stycke särskilt intressant är att översättaren valt att bevara de svenska person- och 

ortnamnen så som de är skrivna med å, ä och ö i originalet. Detta ger läsaren en genuin chans 

att skapa sig en uppfattning om den plats där denna fantastiska berättelse utspelar sig och 

läsaren ges dessutom en chans att för en stund fly verkligheten så som de själva känner den och 

uppleva en ny del av världen. Ett exempel på framhävandet av de svenska språkliga nyanserna 

i ”By Way of Introduction” är redogörelsen för ett av de religiösa sällskap som fanns under den 

aktuella perioden: 

The so-called Åkian heresy had started in the neighboring parish of Elmeboda about 1780, and 

soon spread also to Ljuder. The adherents to the sect were called Åkians after the founder, Åke 

Svensson of Östergöhl, Elmeboda. They tried to copy the early Christian church and return to 

the ways of the apostles. The Åkians separated from the state church and recognized neither 

temporal or spiritual powers in their community. All differences between people as to caste or 

property ownership were to them contrary to God’s words, and so within their own sect they 

lived a completely communal life. None of them called a single object his own. They 

conducted their own services and held their own Holy Communion.  (Moberg, 1991, sid. 12, 

G. Lannestock övers.) 

Att översättaren här väljer att framhäva de språkliga nyanserna som i stor mån karaktäriserar 

det svenska språket gör att förväntningarna på hur han fortsatt valt att bevara nyanserna inom 

berättelsen i sig blir ganska höga. Dock visar det sig att alla ort- och personnamn som 

förekommer i själva berättelsen och som i originalet innehåller å, ä och ö neutraliserats genom 

att översättaren istället använt a och o. 

Översättarens val att dels presentera uttalet av de svenska vokalerna och att han dels valt att 

behålla dem i introduktionen kan här diskuteras utifrån Lawrence Venutis begrepp foreignizing 

translation. Foreignizing translation handlar liksom tidigare nämnts om att översättaren i sitt 

arbete strävar efter att i största möjliga mån behålla de nyanser som är centrala för läsarens 

upplevelser av texten (Venuti, 1995, sid. 20.) Översättaren strävar alltså efter att läsaren ska 

kunna läsa en text som om det vore originaltexten och genom de språkliga nyanserna komma i 

kontakt med den ursprungliga miljön. Att Lannestock i översättningen har valt att 
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uppmärksamma dessa nyanser gör att läsaren ges möjlighet till en mer nära relation till den 

miljö och de personer som Moberg har skapat i originalet. Om Lannestocks val av att i själva 

handlingen utesluta de svenska vokalerna vidare bör klassas som foreignizing translation eller 

om det i detta fall är tal som domesticating translation är en något problematisk avvägning. I 

beskrivningen av foreignizing translation menar Venuti (1995) liksom nämnts ovan att 

översättaren strävar efter att tillkännage originalspråkets skiljaktigheter från målspråket genom 

att enbart, om så är nödvändigt, göra små anpassningar i övergången till målspråket. Skillnaden 

mellan introduktionen och handlingen gör sig i synnerhet tydlig gällande person- och 

ortnamnen på så sätt att översättaren istället för de svenska vokalerna å, ä och ö använder a och 

o. En sådan förändring, vilken i det stora hela blir relativt markant, skulle nog i första anblick 

kunna klassas som domesticating translation, men en faktor som ändå talar för att förändringen 

ändå håller sig inom foreignizing translation är det flyt som en god översättning enligt Venuti 

förväntas ha. Att en översatt text har ett flyt handlar vidare om översättarens osynlighet, det vill 

säga att texten inte ger tydliga indikationer på att det är en översättning. Eftersom de svenska 

vokalerna står i väldig kontrast till de som används inom det engelska språket kan översättarens 

val att i handlingen utesluta dessa vokaler ha varit just att ge texten ett bättre flyt. De svenska 

ort- och personnamnen, exempelvis Märta och Mjödahult, finns trots allt kvar även om 

anpassats efter de kulturella koder som råder inom det engelska språket (Marta, Mjodahult) 

(Venuti, 1995, sid. 20).  

 

Kung i stenriket – King in his stone kingdom 

 

I det inledande kapitlet av Utvandrarna möter vi Nilsasläkten som här sägs ha särskilda gener 

när det kom till deras näsor. Denna näsa, vilken hade gått i generationer men som inte tillfallit 

alla ättlingar, hade varit ett av de tydligaste kännetecknen för släkten Nilsa och hade även visat 

sig bringa tur både gällande jordbrukets skörd och äktenskap:  

Exempel 1:  

Utvandrarna The Emigrants 

”Mjödahult är ett av Ljuders äldsta bondehemman. 

Det är omnämnt i ett tingsprotokoll två hundra år  

före Amerikas upptäckt.  

 Nilsasläkten hade brukat och bebott 

denna gård så långt tillbaka i tiden som papper är 

bevarade och släktledens minne räcker. Den 

”Mjodalhult is one of Ljuder´s most acient 

homesteads. Its name is mentioned in a court record 

two hundred years before the discovery of America. 

 The Nilsa family had tilled and lived on this 

farm as far back in history as paper is preserved, as far 

as the memory of generations can reach. The first 



Linn Wiig Berglund 921218–5525 SV001A 

 

25 

 

förste kände ägaren var Nils i Mjödahult, och efter 

honom fick släkten sitt namn. Om Nils i 

Mjödahult är det för övrigt känt, att han i livet 

hade en av de största och grövsta näsor som folk 

hade sett i ett människoansikte. Den skall ha 

liknat en präktig frukt från rovlandet. Näsan gick 

i arv till hans efterkommande och uppenbarade 

sig i varje släktled hos någon av dem. Den blev ett 

igenkänningstecken på släkten. Nilsanäsan, som 

den kallades, skulle ha samma egenskap som en 

segerhuva; den bringade tur åt sin ägare. De barn 

som föddes med Nilsanäsor blev släktens 

dugligaste och lyckosammaste människor, och 

fast den för kvinnorna var en vanprydnad, skall 

den icke ha varit till hinders för deras giftermål.” 

(Moberg, 1951, sid. 25). 

known owner was Nils in Mjodahult after whom the 

family got its name. About Nils in Mjodahult it is 

further known that he had an unusually large and 

grotesque nose, which was said to have resembled a 

well-grown rutabaga. This nose was inherited by his 

descendants, and some in each generation possessed 

it. It became a mark of the Nilsa family. Called the 

Nilsa-nose, it was believed to be endowed with the 

same magic powers as a birth cowl, and brought luck 

to its owner. Children born with the Nilsa-nose 

became the most fortunate and most successful 

members of the family, and, even though it was hardly 

a mark of beauty in a woman, it is not known to have 

been an obstacle in securing advantageous marriages.” 

(Moberg, 1991, sid. 17, G. Lannestock övers.). 

 

Som framkommer av detta utdrag har Lannestock (1991) här till skillnad från introduktionen 

valt att utesluta de nyanser som är typiska för språket i originaltexten, i detta fall å, ä och ö. 

Istället har han omformulerat ortnamnet Mjödahult till Mjodahult, vilket skulle kunna tolkas 

som översättarens syfte att anpassa texten och språket efter de nyanser som förekommer i 

målspråket. Här kan man ändå kanske gissa att översättaren ville få lite nordisk atmosfär över 

ortnamnet. Mjodahult låter knappast engelskt men däremot isländskt och Englands historia har 

som alla vet haft mycket att göra med de nordiska vikingarna. Detsamma har även hänt i 

översättningar av personnamn och ett specifikt exempel är namnet Märta som omformats till 

Marta, ett välbekant bibliskt namn som i den engelska översättningen kanske vilket kanske 

snarare associeras med ett amerikanskt namn än ett svenskt (Moberg, 1991, sid. 17, G. 

Lannestock övers.). 

Ytterligare en skiljaktighet mellan originaltexten och översättningen i exemplet ovan är den 

liknelse som görs gällande Nilsa-näsan. I originaltexten sägs Nilsa-näsan ha varit ”[…] en av 

de största och grövsta näsor som folk hade sett i ett människoansikte.” (Moberg, 1951, sid. 25) 

och den ska ha sett ut som ”[…] en präktig frukt från rovlandet.” (Moberg, 1951, sid. 25). I den 

engelska versionen presenteras näsan som en ovanligt “[…] large and grotesque nose, which 

was said to have resembled a well-grown rutabaga.” (Moberg, 1991: 17, G. Lannestock övers.). 

Hur de två versionerna presenterar Nilsa-näsan må vara snarlikt, dock finns det vissa skillnader 

mellan dem och då i synnerhet gällande definitionen av den rotfrukt som näsan sägs likna. I 



Linn Wiig Berglund 921218–5525 SV001A 

 

26 

 

originaltexten liknas den med en rova (”en präktig frukt från rovlandet”), alltså ”turnip” på 

engelska. Moberg liknar den inte med en särskild rotfrukt, utan att tyda av beskrivningen som 

vilken rova som helst. Den engelska översättningen väljer däremot att likna näsan med en 

bestämd rotsak, en rutabaga eller kålrot. Varför översättaren valt att kalla näsan för kålrot är 

såklart svårt att säga, men en gissning skulle vara att det inom det engelska språket finns ett 

ordspråk genom vilket näsor ibland likställs med kålrötter på samma sätt som det inom svenska 

språket ibland talas om potatisnäsor (Nationalencyklopedin, Potatisnäsa, hämtad 20161126). 

En annan mer lingvistiskt inriktad gissning kunde vara att de småländska emigranterna, och 

bland dem Karl Oskar som bärare av släktens stora näsa, ju kommer att hamna i Amerika. 

Rutabaga är det amerikanska ordet för kålrot, som på engelska heter ”swede” vilket ju kan sägas 

vara något genant för vår nationalitet. Men det amerikanska ordet ”rutabaga” kommer 

ursprungligen från de svenska invandrarna och deras dialektala ord ”rotabagge” (Collins 

English Dictionary & Thesaurus, Rutabaga, hämtad 20161230). I det perspektivet skulle 

översättarens val framstå som riktigt fyndigt. 

Eftersom översättaren här har valt att använda ett uttryck som den amerikanska kulturen 

associerar med de svenska invandrarna, kan uttrycket på grund av dess kulturella betingelse 

diskuteras utifrån Bermans popularization. Begreppet rör i synnerhet talspråk, men skulle även 

förstås utifrån kulturella talesätt. ”Rutabaga” är alltså ett uttryck som är känt bland amerikaner 

och spelar därför en stor roll för läsarnas upplevelse av handlingen och då i huvudsak gällande 

upplevelsen av personerna i den (Berman. 2001, sid. 284–297). 

Fortsättningsvis finns det en anmärkningsvärd skillnad gällande hur Nilsa-näsan presenteras 

utifrån sin storlek, då den enligt den svenska versionen presenteras som stor och grov medan 

den enligt den engelska versionen presenteras som stor och grotesk. Användandet av begreppet 

grotesk kan i detta avseende förstås som översättarens strävan efter att förstärka näsans 

annorlunda utseende genom en upptrappning av de ordval som använts i originaltexten. Skulle 

översättningen ha skett i omvänd ordning, alltså från engelska till svenska, skulle näsan inte 

längre enbart kunna ses som stor och grov utan också som grotesk till sin storlek. Slår man upp 

ordet ”grotesk” i sökmotorn Synonymer.se ges näsan genast ett mer obskyrt utseende: mycket 

underlig, förvriden,vanställd, motbjudande; orimlig, befängd, vidunderlig, fantastisk; löjlig,  

absurd, skrattretande och barock (Synonymer.se, grotesk, hämtad 20161230). Det skulle 

faktiskt innebära en avgörande skillnad i betydelse. Nilsa-näsan är ingenting negativt utan 

tvärtom tecknet på den utomordentliga duglighet som näsans bärare är känd och beundrad för. 

http://www.synonymer.se/?query=mycket%20underlig
http://www.synonymer.se/?query=mycket%20underlig
http://www.synonymer.se/?query=f%C3%B6rvriden
http://www.synonymer.se/?query=motbjudande
http://www.synonymer.se/?query=orimlig
http://www.synonymer.se/?query=bef%C3%A4ngd
http://www.synonymer.se/?query=vidunderlig
http://www.synonymer.se/?query=fantastisk
http://www.synonymer.se/?query=l%C3%B6jlig
http://www.synonymer.se/?query=absurd
http://www.synonymer.se/?query=barock
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Men ”grotesque” förutsätter motsatsen, ett perspektiv från folk som betraktar Nilsa utifrån och 

finner en komisk skavank i den annars så duglige mannen.  

Den stora näsan som tecknet för mannens beundransvärda egenskaper kopplas till tanken på 

vad som i folklig föreställning för lycka med sig. Enligt den svenska versionen sägs näsan ”[…] 

ha samma egenskap som en segerhuva […]” (Moberg, 1951, sid. 25) medan den enligt den 

engelska översättningen säga ha ”[…] the same magic powers as a birth cowl […]” (Moberg, 

1991, sid. 17, G. Lannestock övers.). I detta sammanhang är det i synnerhet översättarens val 

att definiera näsans egenskaper som magiska krafter som bidrar till en uppenbar skillnad mellan 

originalet och måltexten. Detta ger möjligen näsan, i förhållande till den svenska versionen, en 

mer mystisk och trolsk innebörd. En gissning kan vara att översättaren inte har känt sig säker 

på att moderna engelsmän förstår vad uttrycket ”born with a cawl” eller ”caul” en gång betydde 

i folktron. För säkerhets skull har han då lagt till att det hade med tron på magisk kraft att göra. 

Men föreställningen har funnits: ”In medieval times the appearance of a caul on a newborn 

baby was seen as a sign of good luck” (Wikipedia, birth caul, hämtad 20161230) och Dickens 

låter sin David Copperfield säga att han föddes med segerhuva.  

Översättarens val av att ge näsan dess magiska associationer kan kopplas till Bermans begrepp 

clarification. Liksom nämnts ovan är uttrycket ”born with a cawl/caul” kopplat till folktron som 

idag inte alls är av lika stor betydelse som förr. Av denna anledning kan översättarens drag att 

ge näsan en magisk koppling förstås som ett förtydligande som ämnat ge uttrycket större logik 

(Berman, 2001, sid. 284–297). 

 

Exempel 2:  

Utvandrarna The Emigrants 

”Korpamoen var från början inte större än ett torp, 

men Nils förvandlade sin arvslott till en gård. Marken 

bestod mest av mojord och var överströdd av sten; det 

såg ut här som om det hade regnat stenar från himlen 

under skapelsens alla sex dagar. Men Nils letade rätt 

på all jord som rimligtvis kunde odlas och angrep 

stenskärven med sin järnstake och sin våg – vågen var 

en lång stång med en hästsko fastspikad i storändan. 

Sitt bästa redskap hade han dock fått av Gud Fader: 

Han gick lös på stenen med blotta händerna, han 

vältrade dem, brottades med dem och tog livtag på 

”Korpamoen was at first hardly more than a cotter´s 

place, but Nils developed his inheritance into a farm. 

The soil was sandy, strewn with stones. It looked as if 

it had rained stones from heaven here during all the six 

days of the creation. But Nils searched out every patch 

of soil that could be cultivated and attacked the stones 

with his iron bar and lever – the latter a long pine with 

a horseshoe nailed to the heavy end. His best tools, 

however, were his hands; with these he went after the 

stones deep in their holes, wrestled with them, turned 

them, finally rolled them away. And when Nils 
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dem djupt nere i sina hålor. Och när Nils träffade på 

en sten, som han inte rådde på med armkraft och inte 

heller med järnstake och våg, så gick han efter sin 

hustru. Märta var nästan lika stark som maken. Hon 

klängde sig fast i lilländan på vågen och tog i, medan 

Nils stack under stenen med järnstaken.” […] Och det 

var en kamp som fortsatte under hela Nils bondetid: 

Varje år bröt han upp ett skäppland (sic.) åker. I 

Korpamoen fanns det till slut flera stenrösen än på 

något annat ställe i socknen (Moberg, 1951, sid. 26 f.). 

encountered a stone which he couldn´t manage with 

his hands or his tools, he called for his wife. Marta was 

almost as strong as her husband; she hung on to the 

small end of the lever while Nils used the iron bar. […] 

This fight continued during all of Nils’ farming years; 

each year he broke a new quarter of an acre, until at 

last there were more stone piles in Korpamoen than on 

any other farm in the parish.” (Moberg, 1991, sid. 18, 

G. Lannestock övers.) 

 

Exempel 2 ur Utvandrarna beskriver hur Nils gick tillväga för att omvandla det lilla torpet till 

en gård och mellan de två versionerna framkommer flera väsentliga skillnader, men också 

likheter, som påverkar upplevelsen av innehållet. En likhet mellan versionerna är hur 

översättaren väljer att använda ordet ”torp” i den engelska versionen. I många fall används det 

engelska ordet ”cottage” för att beskriva denna typ av boning och kan på svenska ges flera 

betydelser, bland annat ”stuga”, ”litet hus” och ”lantställe”. I den översatta versionen av 

utdraget används istället ”cotter´s place”, vilket efter lite eftersökningar kan förstås som en 

boplats som medeltida livegna eller lantarbetare fick husera i utbyte mot att de hjälpte till med 

diverse arbete på en gård (Collins English Dictionary, Cotter’s place hämtad 20161230). Att 

översättaren valt att använda just denna översättning talar för att han velat placera 

beskrivningen av Nils första hus i rätt kontext, vilket i detta fall utgörs av 1800-talets Sverige. 

Under denna period var det inte ovanligt att drängar i utbyte mot arbete fick bo i ett av gårdens 

torp, men det förekom även att soldater i utbyte mot sin militära tjänst gavs ett torp, så kallade 

”soldattorp”. Utifrån detta finns det alltså en möjlighet att översättaren avsiktligt valt att gå ifrån 

de ord som annars kunde ha varit ett mer givet alternativ för att på så sätt närma sig vad han har 

uppfattat som den aktuella kontexten och kulturen i den svenska versionen. Så skulle man 

kanske kunna resonera, men frågan är om det inte blir att missförstå de förhållanden under vilka 

Nils arbetade med sitt ”torp”. För det framgår av citatet att det är hans ”arvslott” och inte något 

som tillhör ett gods eller staten. Det framgår också om man läser i romanen om bakgrunden att 

det en gång i tiden var en riktig gård, alltså med stora ägor. Problemet var att med de nya 

generationerna delades dessa ägor så att det till slut var arvslotter som hade den storlek som 

man kopplade till beteckningen ”torp”. Den riktiga översättningen borde alltså ändå ha varit 

”cottage” som avser storlek och inte ofrihet, alltså att det inte var brukarens egendom. 
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Att i översättningen beskriva Nils relation till hans torp kan liksom diskuterats ovan ha tett sig 

problematiskt och för att på ett så okomplicerat sätt som möjligt närma sig detta är det å ena 

sidan troligt att översättaren valt att använda sig av funktionen clarification. Torpet i svensk 

bemärkelse kan ges olika förklaringar, exempelvis ett soldattorp eller en tillflyktsort på landet, 

men vad översättaren i största sannolikhet strävat efter i detta avseende har varit att koppla 

uttrycket till den aktuella tiden för handlingen i romanen. Alltså kan valet av begreppet ”cotter´s 

place” ses som ett sätt att förknippa översättningen i tiden. Å andra sidan skulle begreppet i 

översättningen även kunna diskuteras utifrån qualitative impoverishment eftersom torpet i den 

engelska versionen förklaras utifrån ett annat begrepp än i den svenska versionen (Berman, 

2011, sid. 284–297). Cotter´s place beskriver liksom tidigare nämnts de boplatser som livegna 

bönder fick i utbyte mot arbete på godsen, men Nils var ingen livegen bonde utan jordlotten 

hade han ärvt. Av denna anledning har användandet av cotter´s place gett torpet en annan 

betydelse och kan ses som en omskrivning då torpets betydelse förändrats.  

Vidare följer ett antal viktiga skillnader som på olika sätt gör att de språkliga nyanserna mellan 

versionerna ändras. För det första beskrivs den jord som Nils använder för att odla med en 

specifik jordtyp; mojord. Mojorden är en jordblandning mellan grovmo och finmo och 

innehåller i korta drag ”[…] mindre partikelstorlekar, men är också varm och lättarbetad.” 

Denna jordtyp förekommer även i stor utsträckning i södra delarna av Sverige, bland annat 

Blekinge. (Spisa.nu, Jordarter och matjord, hämtad 20161119). I den engelska versionen 

beskrivs åkerjorden istället vara ”sandy”, vilket på enklaste vis översätts till ”sandig”. Trots att 

mojorden mycket väl kan upplevas som sandig med tanke på att den består av mindre 

partikelstorlekar, kan den beteckning som jorden ges på geografisk nivå anses förloras genom 

att jordtypen i den engelska översättnings istället får en mer allmän beskrivning. 

För det andra skiljer sig versionerna gällande det verktyg som Nils anser vara hans mest 

betydelsefulla, nämligen sin styrka, och denna skillnad kan vara ett av utdragets viktigaste. 

Denna styrka, vilken enligt den svenska versionen anses vara given av Gud, ges ingen som helst 

gudomlig koppling i den engelska versionen: ”Sitt bästa redskap hade han dock fått av Gud 

Fader: Han gick lös på stenen med blotta händerna, han vältrade dem, brottades med dem och 

tog livtag på dem djupt nere i sina hålor. […]” / ”His best tools, however, were his hands; with 

these he went after the stones deep in their holes, wrestled with them, turned them, finally rolled 

them away.” (Moberg, 1949, sid. 26, Moberg, 1991, sid. 18, G. Lannestock övers.) Väl känt är 

att dåtidens Sverige var betydligt mer gudfruktigt än det är idag och ofta refererades lycka och 

välgång som ett resultat av böner till högre makter, vilket också förstärks genom att Nils ser sin 
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styrka som given av Gud. Detta är liksom nämnts ovan helt borttaget från den engelska 

versionen och de språkliga nyanser som här skapar förståelse för Sverige under den aktuella 

tiden har därvid försvunnit. Det betyder också att Nils relation till sekten åkianerna ”the Åkian 

heresy” inte får komma in som association när man läser att han ser sin fysiska styrka som given 

av Gud. Översättarens val att utesluta den religiösa anspelningen gällande Nils styrka genom 

rewriting är en förändring som i synnerhet kan diskuteras utifrån de två författarnas 

berättartekniker. Moberg har till skillnad från Lannestock kopplat associationen till det 

gudomliga till Nils egen upplevelse av sin arbetsförmåga, vilket här kan nämnas som intern 

fokalisation. Lannestock har istället beskrivit Nils arbetsförmåga sakligt och objektivt utifrån 

hur hans styrka kommer till uttryck i det faktiska arbetet med stenarna. Vad översättaren i den 

engelska versionen inte lyckas fånga är därmed Mobergs spel mellan olika motiv.  

I slutet av utdraget ovan presenteras den yta som Nils varje år bröt under sin tid som bonde, 

vilken på svenska refereras till ett ”skäppland” (sic.) och på engelska ”a quarter of an acre”. 

Måttet skäppland är ett gammalt ytmått och utgör på ett ungefär 1/6 tunnland vilket enligt 

Nationalencyklopedin är en ungefärlig åkeryta på vilken 25–35 liter spannmål kan odlas 

(Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut, Äldre svenska måttenheter  

längd-, yt-, vikt-, rymdmått, hämtad 20161126, Nationalencyklopedin, skäppa, hämtad 

20161126). Trots att både ett skäppland och a quarter of an acre förstås som en del av ett 

tunnland bidrar måttet skäppland med något extra i vår upplevelse av texten. Måttet används 

inte i samma utsträckning idag och blir därför en viktig del i vår möjlighet att uppfatta det dåtida 

Sverige. 

I detta utdrag framkommer även vissa skillnader gällande meningarnas uppbyggnad på så sätt 

att vissa meningar har kortats av och presenteras i specifikt ett fall i en annan ordföljd. Ett 

exempel på en mening som i den svenska versionen på ett ställe kortats av är den mening 

beskriver den steniga åkermark som Nils tar sig an: ”Marken bestod mest av mojord och var 

överströdd av sten; det såg ut här som om det hade regnat stenar från himlen under skapelsens 

alla sex dagar.” / ”The soil was sandy, strewn with stones. It looked as if it had rained stones 

from heaven here during all the six days of the creation.” (Moberg, 1949, sid. 26, Moberg, 1991, 

sid. 18, G. Lannestock övers.). I den engelska versionen har de två huvudsatserna som binds 

samman i den svenska versionen delats upp i två meningar istället för att skrivas ihop i enlighet 

med originaltexten. Ett exempel på en mening där ordföljden är annorlunda finner vi i meningen 

där Nils brottande med stenarna beskrivs: ”Han gick lös på stenen med blotta händerna, han 

vältrade dem, brottades med dem och tog livtag på dem djupt nere i sina hålor.” / ”His best 
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tools, however, were his hands; with these he went after the stones deep in their holes, wrestled 

with them, turned them, finally rolled them away.” (Moberg, 1949, sid. 26, Moberg, 1991, sid. 

18, G. Lannestock övers.). Att Nils tar livtag om stenarna i deras djupa hålor är vad som avlutar 

meningen i den svenska versionen, medan denna del av meningen utgör en del av den andra 

huvudsatsen i den engelska versionen. Att Nils med sina blotta händer lyckades vältra stenarna 

kommer senare i ordföljden i den engelska versionen än i den svenska och att han ”[…] finally 

rolled them away.” är en del i brottningsmatchen som inte finns med i den svenska versionen. 

Förändringen av ordföljden kan ha varit ett sätt för översättaren att skapa ett tydligare flyt i 

texten. Denna typ av förändring kan diskuteras utifrån begreppet rationalization, vilket enligt 

Berman (2001) utgör förändringen av meningsstrukturerna mellan originaltexten och 

översättningen. I utdraget ovan skiljer sig ordföljden i den engelska översättningen från 

originalet i och med att de två huvudsatserna som binds samman i den svenska versionen delats 

upp i två meningar istället för att skrivas ihop i enlighet med originaltexten. En sådan förändring 

kan liksom tidigare nämnts ha skett för att ge texten ett tydligare flyt utifrån den engelska 

grammatiken. 

 

Vad vägglössen i en drängkammare kan få lyssna till – What the bedbugs in a 

stableroom must listen to 

 

Det utdrag som i detta avsnitt kommer att diskuteras innehåller liksom tidigare presenterats i 

avsnittet rörande materialet för uppsatsen en konversation mellan två av karaktärerna, Avrid 

och Robert. Efter att ha fått i sig en hel del brännvin får Arvid för sig att han med yxan ska 

hugga ihjäl Gammelmoran och konversationen som uppstår i kampen om yxan består av tydliga 

dialektala nyanser på så sätt att anförandena är skrivna så att de ska likna den småländska 

dialekten: 

Exempel 3:  

Utvandrarna The Emigrants 

”[…] Han gick närmare: Det var Arvid, som just kom 

ut från vedboden, vacklande i stegen. Han hade en 

yxa i handen. 

- Va gör du oppe? 

Arvid stod och vaggade fram och tillbaka. Han 

andades hastigt, han var barhuvad och håret spretade 

åt alla håll och han höll munnen vidöppen. 

Överläppen var tjock och uppsvullen, kinden var 

”[…] He went closer: it was Arvid, leaving the shed, 

staggering. He had an ax in his hand. 

’What are you up to?’ 

Arvid weaved back and forth, his breath came quick- 

ly, his head was bare, his tousled hair blowing in all 

directions, and his mouth wide open. His upper lip 

was thick and swollen, his cheek bloody; he had fall- 

en and hurt himself. In the moonlight his eyes were 
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blodig, han hade fallit omkull och slagit sig. I 

månskenet syntes hans ögon rödflammiga och 

stelnade. Inne i vedboden hade han hämtat den stora 

späckyxan. 

- Ska du hugga ve? Mitt i natten? 

- Nää. Int´ ve… Nåenting annat… 

- Går du oppe i örsel? 

- Dä ä nåen som ska dö… Nu i natt… 

- Arvid! 

- Gammalmoran ska dö i natt…! 

- Arvid…! Lägg tebaka öxen! 

Arvid var drucken, han visste inte vad han gjorde, 

hans ögon brann av illvett. Robert ropade till: 

- Lägg från dig öxen! 

- Jag ska hugga ihäl käringen…! 

- Du ä vettlös…! 

- Jag ska hugga´na mitt i käften, aset…! 

- Arvid… Söte… käre…! 

- Hon har fördärvat för mig… Hon ska lida döen… 

[…] - Arvid… käre… snälle…! 

- Låt bli öxen! 

- Lyss te mej… Du gör dej olöcklig för hela livet…! 

- Olycklig ä jag redan…  

- Hör på mej! Du vet int´ va du gör…! 

- Släpp öxhammarn, säger ja! Släpp! (Moberg, 1949, 

sid. 84 f.) 

bloodshot and staring. From the woodshed he had 

fetched the heavy wedge ax. 

‘Are you going to split wood? In the middle of the 

night?’ 

‘No… not wood… Something else.’ 

’Are you walking in your sleep?’ 

’Someone… Someone is going to die… now, 

tonight.’ 

‘Arvid!’ 

’The old mistress is going to die tonight.’  

’Arvid! Put back the ax!’ 

Arvid was drunk and apparently unconsious of his 

actions. His eyes were flaming, burning with rage. 

Robert shouted: 

’Drop the ax!’ 

’I’ll kill the bitch!’ 

’Arvid, please… please…’ 

’She´s ruined my life. She must die!’ 

[…] ’Arvid, please…’ 

’Let go the ax!’ 

’Listen to me. You´ll ruin your whole life.’ 

’It´s ruined already.’ 

’But listen, you don´t know what you´re doing!’ 

‘Let go the ax, I say. Let go!’ (Moberg, 1991, sid. 57, 

G. Lannestock övers.).  

 

Ett av Utvandrarnas mest värdefulla karaktäristiska drag är de dialoger som förekommer i 

verket. Dessa skrivs inte enbart ut på svenska utan har också getts dialektala detaljer som 

placerar läsaren i en specifik miljö, i detta fall den småländska landsbygden i 1800-talets 

Sverige. Det är också denna miljöanknytning och hur den presenteras som utgör den största 

skillnaden mellan de två versionerna ovan. Anförandena är utskrivna på så sätt att de förstås 

som dialektala, exempelvis hur ordet yxa uttalas som ”öxa”, olycklig som ”olöcklig” och yrsel 

som ”örsel”. Alla dessa språkliga nyanser har i den engelska versionen försvunnit och 

förändringarna som skett i detta kapitel är av en annan karaktär än de som diskuterats utifrån 

utdraget ovan. Liksom nämnts ovan spelar de språkliga nyanser som vi finner i dialogen ovan 

en viktig roll för läsarens upplevelse av den miljö som handlingen utspelar sig i. För det första 

gör sig rationalization gällande då meningsstrukturen i originalet har anpassats och formats om 
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efter ett mönster som förekommer i den amerikanska grammatiken. Ett tydligt exempel på detta 

är att de många punkter och utropstecken som tillsammans ämnar skapa effekt i originalet har 

ersatts med enstaka punkter och utropstecken. Det har även skett en förändring gällande 

dialogens tempo, vilket kan diskuteras utifrån the destruction of rythms. Eftersom romanen är 

en litterär form där hela texten är fylld av liv menar Berman att det är förhållandevis svårt att 

misslyckas med just tempot i arbetet med en översättning (Berman, 2001, sid. 284–297). Dock 

är förändringen av utdraget ovan gällande dess tempo och därigenom också effekten som 

uppstår genom de språkliga nyanserna (de många utropstecken och punkter) av vikt för läsarens 

upplevelse av romanen.  

Ytterligare ett exempel utifrån den språkliga strukturen är att översättaren gått ifrån den mer 

informella konversationen mellan Arvid och Robert i originaltexten och istället byggt 

konversationen utifrån en mer civiliserad kontext, vilket kan kopplas med begreppet 

ennoblement. Ennoblement innebär att översättaren har förfinat språket genom att använda mer 

formella uttryck (Berman, 2001, sid. 284–297). Eftersom de språkliga nyanserna utifrån ett 

dialektalt perspektiv har förmildrats, om inte till och med försvunnit, är det liksom tidigare lite 

klurigt att avgöra om översättningen förhåller sig till domesticating translation eller foregnizing 

translation. Dock finns det fortfarande tendenser som talar för att översättaren i största möjliga 

mån försökt att anpassa översättningen till originalet och då domensticating translation innebär 

ett så stort avståndstagande från originalet som möjligt ter det sig mest logiskt att översättaren 

ändå förhåller sig till foreignizing translation (Venuti, 1995, sid. 20). Vissa av de förändringar 

som sker med de språkliga nyanserna kan värderas som oundvikliga för att översättningen ska 

tas emot av målpubliken på ett positivt sätt. 
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Hemsöborna – The peolpe of Hemsö 

 

Hemsöborna är liksom Utvandrarna som diskuterats ovan ett värdefullt verk inom den svenska 

kanon och som gett många nöjessam läsning. Hur Strindberg (1953) i verket använder sitt språk 

är en av de faktorer som gör texten så speciell och som ger texten ett sådant effektfullt intryck.  

 

Första kapitlet – Carlsson går in i tjänsten och befinnes vara en spelfågel / 

Chapter I – Carlsson takes a job and is found to be a bit of a chancer 
 

Inledningen till Hemsöborna som första gången publicerades 1887 är liksom tidigare nämnts 

för många väl bekant och detta mycket på grund av den språkliga ribba som sätts i och med 

författarens användning av tempo och språkliga nyanser. Vad som i detta sammanhang blir 

intressant att studera är i vilken utsträckning översättaren Peter Graves (2012) lyckats fånga 

Strindbergs nyanser och framförallt tempo: 

 

Exempel 4:  

Hemsöborna The People of Hemsö 

”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett 

höganäskrus i en svångrem om halsen. Clara och 

Lotten voro inne med sköt-ekan att hämta honom på 

Dalarö brygga; men det dröjde evigheter, innan de 

kommo i båt. De skulle till handelsman och ha en 

tunna tjära och på abeteket och hämta gråsalva åt 

grisen, och så skulle de på posten och få ett frimärke, 

och så skulle de ner till Fia Lövström i Kroken och 

låna tuppen mot ett halvpund småtärna till notbygget, 

och sist hade de hamnat på gästgivaregården, där 

Carlsson bjudit på kaffe med dopp. Och så kommo de 

äntligen i båt, men Carlsson ville styra, och det kunde 

han inte, för han hade aldrig sett en råseglare förr, och 

därför skrek han, att de skulle hissa focken, som inte 

fanns.” (Strindberg, 1953, sid. 9) 

“He came like a snowstorm one April evening and had 

an earthware jug hanging on a strap round his neck. 

Clara and Lotten had gone in the herring boat to pick 

him up but it was ages before they got back to the boat. 

They had to go to the store for a barrel of tar and to the 

chemist’s for grey salve for the pig and to the post to 

buy a stamp and then down to Pia Lövström’s at 

Kroken to borrow a cockerel in return for a couple of 

pounds of twine for making nets and finally they had 

ended up in the inn, where Carlsson treated them to 

coffee and cakes. At last the were back at the boat and 

now Carlsson wanted to take the helm, which he could 

not, never having seen a square-rigger before, but he 

yelled at them anyway to hoist the foresail – which the 

boat did not have.” (Strindberg, 2012, sid. 7, P. Graves 

övers.) 

 

Det är utdragets första mening som här sätter tempot i romanen genom att karaktären Carlsson 

beskrivs göra entré i handlingen en aprilafton likt ett yrväder. Vädret under april månad, vilket 
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av stor del av Sveriges invånare skulle sägas bestå av kalla och hårda vindar, hastiga 

temperaturskillnader och ibland mycket ostadigt kan här tydas som författarens sätt att beskriva 

den karaktär som skulle väcka häpnad bland de boende i skärgården. I den engelska versionen 

beskrivs dock Carlsson komma ”[…] like a snowstorm one April evening […]” (Strindberg, 

2012, sid. 7, P. Graves övers.). Snöstormen som fenomen är också ett väder av karaktär och 

temperament, men till skillnad från ett yrväder ges läsaren inte samma möjligheter att förknippa 

inledningen med karaktären Carlsson och hans person. De personliga drag som hör samman 

med ett yrväder, det vill säga livlighet och kanske också spontanitet, kan inte på samma sätt 

uppfattas genom begreppet ”snowstorm”. Till skillnad från yrvädret karaktäriseras snöstormar 

av kraftiga vindar under snöfall och utifrån snöstormen är det förhållandet mellan vinden och 

snön som är viktig och detta leder till att de personliga referenserna till stor del faller bort. 

Liksom nämnts ovan anspelar inledningen i mångt och mycket på det tempo som Strindberg 

ville skulle styra handlingen och en tydlig indikation på att författaren velat skapa detta tema 

för handlingen är hur författaren knyter ihop handlingen genom dess slutfras: ”Och till rors i 

egen eka lät den nye herren till Hemsö sina drängar ro sig hemåt, för att styra egen farkost över 

det nyckfulla livets blåsiga fjärdar och gröna sund.” (Strindberg, 1953, sid. 182). Dessvärre 

lyckas översättaren inte förmedla detta tema då tempot inte framkommer på samma symboliska 

vis som i originaltexten: ”the new master of Hemsö was rowed home by his men, to begin 

piloting his own vessel across the windy bays and through the green straits of this uncertain 

life.” (Stringberg, 2012, sid. 152, P. Graves övers.) Även om översättaren här har använt ordet 

“windy” ges läsaren inga indikationer på att den avslutande frasen är menad att förknippas med 

den inledande frasen där Carlssons personlighet liknas med ”snowstorm”.  

Carlsson beskrivs dessutom i sin entré bära ett Höganäskrus om halsen och ett sådant 

lerkonstverk är det möjligtvis inte alla som känner till, men flera kan ha sett ett sådant hos någon 

äldre släkting. Höganäskruset är liksom yrvädret ett svenskt kulturellt betingat uttryck och 

därav kan översättningen av detta uttryck te sig problematiskt i övergången från svenska till 

engelska. Istället presenteras Höganäskruset som “an earthware jug” (Strindberg, 2012, sid.7, 

P. Graves övers.) och kan därför tappa sitt kulturella inslag. Kruset, som också beskrivs hänga 

i en ”svångräm” runt halsen på Carlsson presenteras i den engelska versionen som hängande i 

en ”strap” och hade Carlssons syfte varit att hänga kruset runt halsen är översättningen absolut 

användbar. Dock har svångrämmen liksom Höganäskruset också en kulturell betingelse 

eftersom uttrycket använts för att gestalta olika typer av nedskärningar, exempelvis ekonomiska 
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sådana. Vilken typ av nedskärning som Strindbergs i detta avseende kan tänkas syfta till har 

däremot varit lite svårt att avgöra. 

Även ordet sköteka är ett av svensk karaktär och liksom nämnts ovan har författaren inte lagt 

fokus på att förklara vad detta begrepp är för något, utan har tagit för givet att läsarna vet vad 

det betyder. Översättaren har i detta sammanhang valt att använda ”herring boat”, vilket i 

enlighet med Kleberg (1998) kan förstås utifrån vad som kallas efterbildning. Översättaren har 

här anpassat översättningen av sköteka till samma typ av kontext inom det engelska språket 

genom att använda ett ord som förklarar en båt som haft liknande syfte som skötbåten hade 

(Kleberg, 1998, sid. 17). Denna typ av båt, skötaren, har fått sitt namn efter de nät som användes 

vid strömmingsfisket och herring boats använder liksom skötarna denna typ av långa nät. 

Utifrån ett berättartekniskt perspektiv ger inledningen även läsaren en inblick i hur händelsen 

förhåller sig i tiden och i och med att det sägs att ”Han kom […]” och inte kommer förstår vi 

att det är tal om en förfluten tid. Författaren tar dock förgivet att läsarna har så pass kännedom 

om denna tid att det inte är nödvändigt att tala om vilken befattning de olika karaktärerna har. 

Istället för att presentera Clara och Lotten som ”Pigorna Clara och Lotten” presenteras de alltså 

utan någon yrkesbenämning. På samma sätt har författaren inte gett utrymme för några vidare 

beskrivningar av varken skötbåten eller Dalarö brygga eftersom dessa begrepp är relativt kända 

inom den svenska kulturen. Vad Strindberg däremot gör i detta utdrag är att genom handlingen 

på olika sätt framhäva talspråk och andra språkliga nyanser som är specifikt för miljön som 

dramaturgin utspelar sig i. Ett exempel på detta är hur författaren refererar till kulturella 

aspekter i och med pigornas båtfärd: ”det dröjde evigheter, innan de kommo i båt”. Att ”komma 

i båt” är ett uttryck som förekommer bland befolkningen boende i skärgården och vad 

ordspråket i detta sammanhang används till är att beskriva att pigornas inte kom iväg som 

planerat, utan blev försenade på grund av olika ärenden som behövde uträttas. Liksom 

diskuterats ovan gällande de engelska översättningarna av yrväder och Höganäskruset, uppstår 

det även en problematik kring hur översättaren använt ordspråket ”komma i båt”. Detta är ett 

talesätt som inte alla känns vid, utan brukas i synnerhet av skärdgårdsfolk, och av denna 

anledning blir det svårt för översättaren att fånga de språkliga nyanserna som i sammanhanget 

är betydelsefullt för uppfattningen av texten. På engelska blir uttrycket istället ” it was ages 

before they got back to the boat”, vilket anspelar på den tid som avresan blev försenad. Dock 

fattas de språkliga nyanser som ger det svenska uttrycket dess referens till den svenska 

skärgården, men för att uttrycket ska gå hem hos publiken inom målspråket har denna 

förändring, vilken kan förstås som popularization, varit nödvändig. 
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Meningen som följer har författaren utformat på ett sätt så att listan med alla ärenden som skulle 

uträttas gestaltas med en röst som skulle kunna värderas som pigornas egen: ”De skulle till 

handelsman och ha en tunna tjära och på abeteket (sic.) och hämta gråsalva åt grisen, och så 

skulle de på posten och få ett frimärke, och så skulle de ner till Fia Lövström i Kroken och låna 

tuppen mot ett halvpund småtärna till notbygget, och sist hade de hamnat på gästgivaregården, 

där Carlsson bjudit på kaffe med dopp.” (Strindberg, 1953, sid. 9). Meningen är sammansatt av 

flera huvudsatser som på vissa ställen skulle kunna värderas som mindre grammatiskt korrekt 

och tenderar därför att uppfattas som att pigorna själva, utan minsta andningspaus, berättar om 

alla de saker de behövde få gjorda innan de kom iväg. 

Ett mycket centralt begrepp att diskutera utifrån Strindbergs roman är destruction of rythm 

eftersom tempot är en av de aspekter som gör Hemsöborna så speciell. Destruction of rythm 

inriktar sig som ovan nämnts mot skiljetecken och andra tecken som bidrar till rytmen i texten, 

men begreppet kan i detta sammanhang även diskuteras utifrån Strindbergs sammansättning av 

ord. ”Han kom som ett yrväder en aprilafton” inleder romanen och genom dessa ord sätter 

Strindberg ribban för det tempo som kommer att råda genom handlingen samtidigt som orden 

beskriver Carlsson och hans person. Liksom framkommer i utdraget ovan fortskrider detta 

tempo även under pigornas båtresa som ska ta dem in till staden för att uträtta deras många 

ärenden. När alla ärenden beskrivs och i vilken ordning de uträttades blir användandet av 

skiljetecken avgörande för att läsaren ska kunna uppleva den långa meningen som berättad av 

pigorna själva utan minsta andningspaus. Vanligt förekommande i översättningar är att tempot 

som skapats i originalet försvinner och detta blir även fallet i översättningen av Strindbergs 

roman. ”Han kom som ett yrväder en aprilafton” blir liksom nämnts ovan ”He came like a 

snowstorm one April evening” och då ”yrväder” och ”snowstorm” är två vitt skilda fenomen 

lyckas inte översättaren fånga kopplingen mellan yrvädret och Carlsson som Strindberg skapat. 

Dock har översättaren däremot lyckats överföra tempot i pigornas återgivande av alla ärenden. 

Att överföra denna typ av tempo är liksom framkommit i diskussionen ovan ett mycket svårt 

uppdrag och i enlighet med den engelska översättningen har Graves i största möjliga mån sökt 

anpassa måltexten efter originalet. Av denna anledning står det klart att översättaren förhåller 

sig inom ramen för foreignizing translation.  

Vanligt förekommande när det kommer till översättning är att översättningen ofta är längre än 

originalet, vilket Berman diskuterar utifrån begreppet expansion (Berman, 2001, sid. 284–297). 

Dock har detta inte uppstått i den engelska versionen av Hemsöborna, utan Graves version är 

istället kortare: hela 30 sidor kortare. Vid första anblick vore det inte konstigt att en fundering 
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om översättaren valt att utesluta delar av handlingen uppstår, men efter att ha jämfört de två 

publikationerna kan man konstatera denna förändring har att göra med hur boken är tryckt. Den 

svenska versionen från 1953 är en mindre bok och därmed rymmer sidorna inte speciellt mycket 

text. Den engelska versionen från 2012 är däremot större och tryck på ett mer strategiskt sätt 

vilket har gjort att mer text har fått plats på sidorna och sidantalet har därmed minskat.  

 

Boken om Pippi Långstrump – The best of Pippi Longstockning 

 

Precis som i fallet kring Hemsöborna innehåller det inledande kapitlet av den engelska 

översättningen av Boken om Pippi Långstrump, Pippi Longstocking, flera betydande skillnader 

från originaltexten. Dessa skillnader är dock något annorlunda från de skiljaktigheter som 

studerats utifrån verken ovan och då i synnerhet på grund att det inte tycks ha varit 

problematiskt att hitta en översättning som motsvarar originalet. Istället verkar det som att 

översättaren P. Crampton (2012) medvetet avviker från originaltexten och har på så sätt gett 

handlingen vissa nya detaljer som påverkar vår bild av Pippi. 

 

Pippi flyttar in i Villa Villekulla – Pippi Comes to Villekulla Cottage 

 

Det är i första kapitlet i Boken om Pippi Långstrump (1991) som läsaren får lära känna den 

fantastiska lilla flicka som rotat sig i många svenska hjärtan, Pippi Långstrump. Här ges läsaren 

också en bild av vilken roll som karaktären kommer ha fortsatt för handlingen. Låt oss först 

undersöka vad förändringen av vissa ord kan innebära. 

Exempel 5:  

Boken om Pippi Långstrump The best of Pippi Longstocking 

”I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal 

förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt hus, 

och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var nio år, 

och hon bodde där alldeles ensam. Ingen mamma eller 

pappa hade hon, och det var egentligen rätt skönt, för 

på det viset fanns det ingen som kunde säja till henne, 

att hon skulle gå och lägga sig, just när hon hade som 

allra roligast, och ingen som kunde tvinga henne att 

äta fiskleverolja, när hon hellre ville ha karameller.” 

(Lindgren, 1991, sid. 11) 

”At the end of a little Swedish town lay an old, 

overgrown orchard. In the orchard was a cottage, and 

in the cottage lived Pippi Longstocking. She was nine 

years old, and she lived all alone. She had neither 

mother nor father, which was really rather nice, for in 

this way there was no one to tell her to go to bed just 

when she was having most fun, and no one to make 

her to take cod-liver-oil when she felt like eating 

peppermints.” (Lindgren, 2012, sid. 9, P. Crampton 

övers.) 
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Utifrån detta utdrag är det i synnerhet beskrivningen av Villa Villekulla som är intressant på 

grund av att de två versionerna ger två skilda bilder av Pippis relation till Villekulla. Kapitlet 

heter på svenska ”Pippi flyttar in i Villa Villekulla” och därav presenteras Villekulla klart och 

tydligt som Pippis hem. Den engelska versionen framhåller en mer avståndstagande hållning 

när det gäller Pippis relation till huset. Kapitlet heter här ”Pippi comes to the Villekulla Cottage” 

och beskriver till skillnad från den svenska versionen inte med tydlighet att det är hennes 

hemvist utan snarare att hon är där på besök (Lindgren, 1991, sid. 11, Lindgren, 2012, sid. 9, P. 

Crampton övers.). Denna iakttagelse förstärks även genom att författaren till skillnad från 

originaltexten inte väljer att beskriva Villekulla som ett ”house”, utan även fortsättningsvis som 

en ”cottage”, vilket i detta sammanhang snarare kan uppfattas som en mindre stuga eller ett 

landställe. Liksom var fallet gällande översättarens tolkning av Nils torp i Utvandrarna har 

Villa Villekulla i den engelska versionen fått en annan betydelse i och med att Crampton valt 

att använda benämningen ”Villekulla cottage”. Användandet av ett annat begrepp kan här precis 

som fallet ovan kopplas till Bermans qualitative impoverishment med anledning av att 

Villekulla som i originalet beskrivs som villa i den svenska versionen istället beskrivs som en 

stuga i den engelska versionen (Berman, 2001, sid. 284–297).  

 

Exempel 6  

Boken om Pippi Långstrump The best of Pippi Longstocking 

“En gång i tiden hade Pippi haft en pappa, som hon 

tyckte förfärligt mycket om, ja, hon hade förstås haft 

en mamma också, men det var så länge sedan, så det 

kom hon inte ihåg alls. Mamman hade dött, när Pippi 

bara var en liten, liten unge, som låg i vaggan och 

skrek så förskräckligt, att ingen kunde vara i närheten. 

Pippi trodde, att hennes mamma nu satt uppe i himlen 

och kikade ner på sin flicka genom ett litet hål, och 

Pippi brukade ofta vinka upp till henne och säja: 

- Var inte ängslig! Jag klarar mej alltid! 

Sin pappa hade Pippi inte glömt. Han var sjökapten 

och seglade på de stora haven, och Pippi hade seglat 

med honom på hans båt, ända tills pappan en gång 

under en storm blåste i sjön och försvann. Men Pippi 

var alldeles säker på att han en dag skulle komma 

”There was a time when Pippi had had a father, and 

she had been very fond of him. Of course, she had had 

a mother too, but that was long ago.  

 Pippi’s mother had died when Pippi was just 

a tiny baby lying in her cradle and howling so 

dreadfully that no one could come near. Pippi believed 

that her mother now lived somewhere up in Heaven 

and looked down on her little girl through a hole in it. 

Pippi often used to wave up to her and say, ‘Don´t 

worry, I can look after myself!’ 

 Pippi hadn´t forgotten her father. He had 

been a ship´s captain, and sailed on the grate ocean. 

Pippi had sailed with him on his boat, at least until the 

time he had blown into the sea during a storm and 

disappeared. But Pippi was quite shore that one day he 
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tillbaka. Hon trodde inte alls, att han hade drunknat. 

Hon trodde, att han hade flutit i land på en ö, där det 

fanns fullt med negrer, och att hennes pappa hade 

blivit kung över alla negrerna och gick omkring med 

en gullkrona (sic.) på huvudet hela dagarna. 

- Min mamma är en ängel och min pappa är en 

negerkung, det är minsann inte alla barn, som har så 

fina föräldrar, brukade Pippi säja så förnöjd.” 

(Lindgren, 1991, sid. 11 f.). 

would come back, for she never believed that he had 

drowned. She was certain that he had come ashore on 

a desert island, one with lots and lots of cannibals, and 

that her father had become king of them all and went 

about all day with a gold crown on his head. 

‘My father is a Cannibal King; there aren´t many 

children with so fine a father!’ said Pippi really 

pleased with herself.” (Lindgren, 2012, sid, 10, P. 

Crampton övers.). 

 

Ytterligare en aspekt utifrån relationer som behandlas i boken och som har förändrats genom 

översättningen är hur relationen mellan Pippi och hennes båda föräldrar presenteras. I den 

svenska versionen ger beskrivningen av relationen en närvarande känsla av saknad, genom 

vilken Pippi på sitt eget sätt tröstar sig med att övertala sig själv om att föräldrarna ändå finns 

vid hennes sida: ”En gång i tiden hade Pippi haft en pappa, som hon tyckte förfärligt mycket 

om, ja, hon hade förstås haft en mamma också, men det var så länge sedan, så det kom hon inte 

ihåg alls.” (Lindgren, 1991, sid. 11 f.). Detta utdrag ställer sig i den engelska versionen till viss 

del i kontrast till den svenska då en del av meningen har tagits bort; ”There was a time when 

Pippi had had a father, and she had been very fond of him. Of course, she had had a mother too, 

but that was long ago” (Lindgren, 2012, sid. 10, P. Crampton övers.). Vad som här av 

översättningen har censurerats är den del av meningen som beskriver att Pippi var så pass liten 

när hennes mamma lämnade jordelivet att hon omöjligt kan minnas henne. En sådan reduktion 

av meningen bidrar till att relationen mellan Pippi och hennes mamma på ett sätt försvagas och 

görs betydligt mer opersonlig. Istället för att förmedla att Pippi var alldeles för liten för att 

minnas hennes mors bortgång nämner översättaren endast att det var länge sedan hon gick bort. 

Ännu ett problem i detta utdrag finner vi i översättningen av sista meningen i utdraget där Pippi 

skryter om att hon har så fina föräldrar. Anledningen till kursiveringen av begreppet föräldrar 

grundar sig i att översättningen i detta fall helt och hållet har censurerat Pippis hyllning till sin 

mamma. På svenska lyder det: ”- Min mamma är en ängel och min pappa är en negerkung, det 

är minsann inte alla barn, som har så fina föräldrar, brukade Pippi säja så förnöjd.”, medan 

översättningen har blivit: ”‘My father is a Cannibal King; there aren´t many children with so 

fine a father!’ said Pippi really pleased with herself.”. Alltså har Pippis relation med modern 

plockats bort i detta sammanhang, vilket kan diskuteras utifrån en moralisk synpunkt. Är 

översättarens val att utesluta modern på detta sätt moraliskt försvarbart och vad har översättaren 

vunnit på detta val? Å ena sidan kan man hävda att modern genom denna översättning har 
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diskriminerats eftersom hon inte längre ges betydelse, men å andra sidan kan översättningen 

även diskuteras utifrån översättarens dilemma gällande beskrivningen av Pippis relation till sina 

föräldrar. Har hon velat förminska upplevelsen av Pippi som ett alldeles ensamt och utsatt barn, 

vilket på ett sätt blir fallet genom att hennes båda föräldrar sägs vara frånvarande i originalet? 

En intressant faktor är också att översättaren valt att omforma Pippis förnöjsamhet till 

självbelåtenhet gällande hennes fars position som kung över kannibalerna på ön. 

Relationen mellan de två presenteras ytterligare i den svenska versionen med anknytning till en 

känsla av saknad; ”Pippi trodde att hennes mamma nu satt uppe i himlen och kikade ner på sin 

flicka genom ett litet hål, och Pippi brukade ofta vinka upp till henne och säja: - Var inte ängslig! 

Jag klarar mej alltid!” (Lindgren, 1991, sid. 11 f.). Även här förmildras relationen mellan de 

båda i den engelska versionen och då i synnerhet vad gäller den oro som en moder skulle känna 

om hennes barn stod inför uppdraget att helt och hållet klara sig själv i ett stort hus: ”Pippi 

believed that her mother now lived somewhere up in Heaven and looked down on her little girl 

through a hole in it. Pippi often used to wave up to her and say, ‘Don´t worry, I can look after 

myself!’” (Lindgren, 2012, sid. 10, P Crampton övers.). Här har tanken på att Pippis mamma, 

som är en ängel i himlen, vakar över henne och oroar sig för hur hon ska klara sig på egen hand 

getts mindre utrymme genom att Pippis hälsning till sin mamma: ”Var inte ängslig” Jag klarar 

mej alltid!” på engelska blir ”‘Don´t worry, I can look after myself!’” Här ger Pippis hälsning 

till sin mamma ett mer självständigt och avståndstagande intryck, vilket gör att relationen som 

i den svenska versionen upplevs som mycket berörande och kärleksfull tappar den viktiga 

känslan av oro. I och med att översättaren i detta sammanhang i sin version har förändrat 

originalet har hon alltså gjort en omskrivning av texten, det vill säga rewriting. Vad översättaren 

genom rewriting har förändrat är som nämnts ovan relationen mellan Pippi och hennes båda 

föräldrar och denna förändring är en relativt markant sådan. Förändringen har bidragit till att 

vissa delar av originaltexten tagits bort och detta har i sin tur lett till att måltexten ger en lite 

annorlunda bild av handlingen än den som presenteras i originalet.  

Hur ser det då ut gällande relationen till Pippis far? Liksom Pippis mamma är han frånvarande, 

men inte på grund av bortgång utan istället på grund av att han sedan länge har seglat på de 

stora haven i sitt yrke som sjökapten. Dock mötte fartyget en dag en storm som kastade Efraim 

överbord och han hade inte hittats efter det. Trots detta är Pippi säker på att han befinner sig i 

säkerhet på en ö där han efter sin ankomst hade blivit kung över människor som här kan förstås 

som öns urbefolkning. Urbefolkningen beskrivs här i enlighet med den tid som originaltexten 

är skriven, det vill säga som negrer. Detta är ett ord som idag betraktas som ett rent och skärt 
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skällsord och har genom tiderna använts i flertalet negativa bemärkelser. Av denna anledning 

är det särskilt intressant att studera hur översättaren valt att omvandla uttrycket då det utifrån 

originalet kan beskrivas som ”ett barn av sin tid”. I den svenska versionen skrivs det att Pippis 

pappa, efter att ha hamnat över bord under stormen, ”hade flutit i land på en ö, där det fanns 

fullt med negrer, och att hennes pappa hade blivit kung över alla negrerna och gick omkring 

med en gullkrona (sic.) på huvudet hela dagarna.” (Lindgren, 1991, sid, 11 f.). Samma händelse 

och de människor som Efraim möter på ön presenteras i den engelska versionen utifrån ett mer 

abstrakt perspektiv genom att beskrivningen av människorna på ön tagit ett viktigt kliv bort från 

det uråldriga som används i originalet. Istället hade Efraim “come ashore on a desert island, 

one with lots and lots of cannibals, and that her father had become king of them all and went 

about all day with a gold crown on his head.” (Lindgren, 2012, sid. 10, P. Crampton övers.). 

Mellan de två versionerna kan man urskilja två skiljaktigheter, vilka båda kan ses som 

bidragande faktorer till att utdraget kan upplevas annorlunda. För det första har översättaren 

valt att ”mystifiera” den ö som Pippis pappa tros ha flutit iland på genom att lägga till 

beskrivningen desert, vilket innebär att ön är öde. För det andra har översättaren även valt att 

mystifiera beskrivningen av de människor som bor på ön, samtidigt som hon genom att använda 

”cannibals” tagit ett kliv bort från den gammalmodiga och negativa benämningen av dem. 

Pippis pappa beskrivs alltså som ”kung över alla negrerna” och att han ”gick omkring med en 

gullkrona (sic.) på huvudet hela dagarna”. I den engelska versionen beskrivs Pippis pappa 

däremot som ”king of them all” och att han ”went about all day with a gold crown on his head”. 

Vad översättaren gjort i detta sammanhang är att hon i viss mån har neutraliserat den 

västerländska överhöghet som förekommer i originalet mellan Efraim och urbefolkningen 

genom att hon istället för att skriva ”kung över alla negrerna” har valt uttrycket ”king of them 

all”. Alltså har hon valt att inte förknippa urbefolkningen med varken ras eller hudfärg. Istället 

för att applicera Lindgrens ordval i sin framställning har Crampton (2012) valt att tala om 

urbefolkningen som ”cannibals”, vilket här kan förstås utifrån Bermans begrepp rewriting. 

Rewriting innebär att översättaren i översättningen skriver om originaltexten för att anpassa 

texten efter den stil som förekommer i målspråket. Vidare kan rewriting här även förstås som 

översättarens strävan efter att anpassa texten till den aktuella tiden och språknormer.   

Eftersom att Lindgrens Pippi på senare tid har varit mycket omdiskuterad och även reviderats 

på grund av de uråldriga uttrycken är det i detta avseende ändå intressant att diskutera om 

översättarens ordval är mer moraliskt korrekt eller om uttrycket ”cannibals” liksom Lindgrens 

”negrer” sänder ut vissa orientalistiska signaler? Vissa ord har allt eftersom samhället utvecklats 



Linn Wiig Berglund 921218–5525 SV001A 

 

43 

 

blivit tabuerade och vad översättaren här har försökt göra är att helt enkelt kringgå det 

problemet. Uttrycket ”Cannibal” säger liksom nämnts innan ingenting om hudfärg och ras. 

Därav får Pippi i enlighet med den engelska versionen alltså tänka att hennes pappa numera är 

kung över kannibaler, accepterar deras vanor och kanske själv är hemfallen åt kannibalism.  

Ytterligare förändringar som skett mellan originaltexten och den engelska versionen gällande 

Pippis pappa kan diskuteras utifrån hur pappan presenteras i sin roll som ”sjökapten och seglade 

på de stora haven”. I den engelska versionen står det ”He had been a ship’s captain, and sailed 

on the great ocean” och i detta fall har haven, vilka i den svenska versionen skrivs ut i plural, 

blivit “the great ocean” i singular. Trots att denna förändring inte utgör en stor betydelse för 

verket i sin helhet uppstår ändå en nyansskillnad genom att haven i plural, eller till och med ”de 

sju haven”, som kan förstås utifrån traditionellt sjömansspråk formats om till singular. Att segla 

på haven kommer från ett traditionellt sjömansspråk och kan här ha använts för att bekräfta 

Efraims roll som en riktig sjöman. Användandet av ”the great ocean” trycker dock på skillnaden 

mellan att enbart ha seglat på innanhav och på den stora oceanen, men referensen till 

sjömansspråket framkommer inte lika starkt i den engelska versionen. En starkare referens till 

detta språk uppstår dock senare i avsnittet då pappans avsikt med köpet av Villa Villekulla 

nämns: ”Han hade tänkt att han skulle bo där med Pippi när han blev gammal och inte orkade 

segla på haven längre.” (Lindgren, 1991, sid. 12) som på engelska blir: ”He wanted to live there 

with Pippi when he grew old and sailed the seas no longer.” (Lindgren, 2012, sid. 11, P. 

Crampton övers.). I exemplet ovan framkommer alltså det väl kända sjömansuttrycket “to sail 

the seas” och en intressant iakttagelse i detta sammanhang är anledningen till att översättaren 

inte använt detta uttryck vid första tillfället? Har det varit för att ”förbättra” originalet genom 

att i texten inte använda för många upprepningar? En sådan förfining skulle kunna diskuteras 

utifrån begreppet ennoblement, vilket liksom nämnts tidigare handlar om att införa mer 

sofistikerade och intellektuella uttryck. I detta utdrag förekommer det även tydliga 

tempusskillnader genom att utdraget på svenska: ”Han hade tänkt att han skulle bo där” på 

engelska blivit: ”He wanted to live there with Pippi” och trots att det inte handlar om några 

stora förändringar, medför skillnaden i antal och olika tempusformer oundvikliga 

nyansskillnader. 
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Exempel 7  

Boken om Pippi Långstrump The best of Pippi Longstocking 

”Pippi gick gatan fram. Hon gick med ena benet på 

trottoaren och det andra i rännstenen. Tommy och 

Annika tittade efter henne så länge de kunde se henne. 

Om en stund kom hon tillbaka. Och nu gick hon 

baklänges. Det var för att hon skulle slippa vända sig 

om, när hon gick hem. Då hon kom mitt för Tommys 

och Annikas grind, stannade hon. Barnen tittade på 

varann under tystnad. Till sist sa Tommy: 

-Varför gick du baklänges? 

-Varför jag gick baklänges? sa Pippi. Lever vi inte i ett 

fritt land kanske? Får man inte gå, hur man vill? 

Förresten ska jag säja dej att i Egypten går alla 

människor på det viset och ingen tycker, att det är det 

minsta konstigt. 

-Hur vet du det, frågade Tommy. Du har väl inte varit 

i Egypten? 

-Om jag har varit i Egypten! Jo, det kan du skriva opp 

att jag har. Jag har varit överallt på hela jordklotet och 

sett mycket konstigare saker än folk, som går 

baklänges. Jag undrar vad du skulle ha sagt om jag 

gick på händerna som folk gör i Bortre Indien? 

-Nu ljuger du allt, sa Tommy. 

Pippi funderade ett ögonblick. 

-Ja, du har rätt. Jag ljuger, sa hon sorgset. 

-Det är fult att ljuga, sa Annika, som nu äntligen 

vågade öppna munnen. 

-Ja, det är mycket fult att ljuga, sa Pippi ännu mera 

sorgset.” (Lindgren, 1991, sid. 16 f.) 

Pippi went down the street, walking with one foot on 

the pavement and the other in the gutter. Tommy and 

Annika watched her until she was out of sight. In a 

moment she returned, walking backwards. This was so 

she shouldn´t have to turn round when she went home. 

When she came level with Tommy and Annika´s gate, 

she stopped. The children looked at each other in 

silence. At last Tommy said, ’Why are you walking 

backwards?’ 

’Why I am walking backwards?’ said Pippi. ’This is a 

free country isn’t it? Can’t I walk as I please? Why, let 

me tell you that in Egypt everyone walks that way, and 

no one thinks it the least bit odd.’ 

‘How do you know that?’ asked Tommy. ‘You haven´t 

been in Egypt, have you?’ 

‘Have I been to Egypt! You can bet your boots I have. 

I´ve been all over the world and seen odder things than 

people who walk backwards. I wonder what you 

would have said id I’d walked on my hands like the 

people do in Indo-China?’ 

‘That can’t be true,’ protested Tommy. 

Pippi considered this for a moment. ‘Yes, you’re 

right,’ she said sadly, ‘I wasn’t telling the truth.’ 

‘It’s wicked to lie,’ said Annika, who at last found her 

tongue. 

‘Yes, it’s very wicked,’ said Pippi, even more sadly.” 

(Lindgren, 2012, sid. 14 f., P. Crampton övers.). 

 

 

I det första mötet mellan Pippi och de två barnen som så småningom kommer att bli hennes 

bästa vänner finns ett gott exempel på hur språkliga nyanser skiljer sig mellan original och 

måltext. När barnen för första gången ser Pippi ser de henne promenera längs gatan på ett minst 

sagt anmärkningsvärt sätt och istället för att promenera framlänges på tillbakavägen går hon 

baklänges. Eftersom Tommy och Annika aldrig sett någon uppföra sig på detta sätt tidigare 

frågar de henne varför hon gör så och till svar får de att minsann alla går så i Egypten. När hon 

sedan får frågan hur hon kan veta det säger hon att hon varit där och sett det med egna ögon, 
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trots att det inte är sant. Tommy förstår att Pippi inte talar sanning och säger: ”Nu ljuger du 

allt”, vilket är ett uttalande som har stor betydelse för vad som varit Lindgrens syfte i originalet. 

Lindgren har här kopplat Tommys reaktion som ett sätt att markera att om man far med 

osanning bryter man mot allmängiltiga normer. Ett förtydligande av barnens ståndpunkt 

presenteras genom att Annika säger att det inte var fint av Pippi att ljuga och Pippi själv 

reflekterar här över sitt misstag och erkänner att hon ljugit. Om vi tittar på hur utdraget 

presenteras i den engelska versionen har barnens tillrättavisande av Pippis normbrytande 

beteende inte fångats, utan Tommy konstaterar endast att ”That can’t be true”. Genom den 

förändring som skett i och med översättarens val att utesluta barnens kritik mot Pippi för att ha 

ljugit ger översättningen uttrycket en annan betydelse. I och med detta är det möjligt att 

diskutera Cramptons agerande utifrån qualitative impoverishment då uttrycket i originalet 

ersatts med ett annat i översättningen. 

Till skillnad från de två verken som diskuterats ovan, Utvandrarna och Hemsöborna, där 

översättarna i sina versioner i stor mån strävat efter att efterlikna originaltexten ställer sig den 

engelska versionen The best of Pippi Longstocking relativt långt ifrån originalet. Vid flertalet 

tillfällen visar det sig att Crampton avsiktligt har valt att reducera delar ur originalet och orsaken 

till dessa förändringar grundar sig liksom tidigare nämnts i olika faktorer. Vissa av dessa 

revideringar, exempelvis omskrivningen av Pippis pappa som negerkung, är med tanke på 

uttryckets rasistiska och nedvärderande jargong väl motiverade. Dock gör sig omskrivningen 

av Pippis relation till sin mamma och Tommy och Annikas reaktion till Pippis lögner inte lika 

självklara. Liksom nämnts tidigare har Astrid Lindgren genom dessa indicier velat väcka en 

tanke kring normbrytande handlingar och en känsla av empati utifrån Pippis roll som ensamt 

barn i Villa Villekulla. De omskrivningar översättaren har gjort bidrar tråkigt nog till att dessa 

effekter faller bort. Av denna anledning, att översättaren vid flertalet tillfällen valt att ta avstånd 

från originaltexten, är det inte möjligt att i samma utsträckning tala om foreigninzing 

translation. Då egenheterna och de kulturella dragen som gör Lindgrens Pippi så speciell inte 

till fullo har tagits vara på, rör sig Cramptons översättning snarare mot domesticating 

translation. Men att hävda att översättningen är ren och skär domesticating translation är dock 

att ta i eftersom översättningen i ett sådant fall överhuvudtaget inte hade kunnat liknas med 

originalet. Istället skulle man kunna tala om en blandform mellan domesticating translation och 

foreignizing translation då fragment av originalets karaktärsdrag ändå finns bevarade.  
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Översättningarnas roll i undervisningen 

 
Didaktiska- och pedagogiska studier med fokus på olika sätt att inom svenskundervisning 

använda skönlitteratur och elevers möjlighet till lärande genom densamma är idag ett 

väletablerat ämne. En infallsvinkel som ofta förekommer inom denna diskussion är huruvida 

skönlitteratur bidrar till språklig utveckling. Genom läsning ges eleverna chans att öka sitt 

ordförråd och öka sin förståelse för grammatik och meningsbyggnad. En möjlig anledning till 

att denna typ av studier fått allt större uppmärksamhet kan vara den ökade digitaliseringen av 

läromedel och ungdomars minskade läslust samt en strävan hos forskarna att bevara 

litteraturens betydelse för inlärning och kulturell förståelse.  

I ämnesplanen för ämnet svenska finner vi att eleverna genom skönlitteraturen ska ges 

möjlighet att upptäcka nya sätt att tänka samt nya perspektiv. Skönlitteraturen ska även göra 

det möjligt för eleverna att ”reflektera över olika typer av språklig variation” (Skolverket 2011). 

Som studien för denna uppsats har visat skapas det i övergången mellan två språk flertalet 

betydande skillnader gällande språkliga nyanser som också har betydelse för läsarens 

upplevelse av ett verk. För att här nämna några exempel så har det i den engelska översättningen 

av Utvandrarna skett vissa förändringar som framförallt påverkar läsarens upplevelse av den 

miljö som handlingen utspelar sig i. På den första sidan i den engelska versionen möts man av 

en positiv överraskning då översättaren lagt till en förklaring av hur de svenska vokalerna å, ä 

och ö uttalas. Även presentationen, ”By Way of Introduction”, av det Sverige som romanen 

handlar om gav ett positivt intryck då Lannestock har valt att bevara de svenska ort- och 

personnamnen som Moberg använt för att gestalta det samhälle som människorna levde i under 

emigrationen. Därefter händer något; de svenska vokalerna som tidigare bevarats i 

introduktionen har istället ersatts med a och o (exempelvis har Mjödalhult blivit Mjodahult). 

Denna förändring av språkliga nyanser har gjort att översättningen tagit ett kliv bort från 

originalet och i större utsträckning anpassat språket efter publiken inom målspråket. I och med 

denna förändring väcks dessutom en intressant frågeställning som kan lyftas till diskussion med 

eleverna i undervisningen: Har denna förändring varit nödvändig för att romanen ska gå hem 

hos publiken inom målspråket eller hade romanen tagits emot på ett bättre sätt om de språkliga 

nyanserna bevarats liksom i introduktionen? De aspekter som i detta avseende kan vara 

relevanta att diskutera är om de svenska nyanserna antingen hade gynnat eller stört läsningen 

om de hade bevarats. Hade det varit möjligt för läsarna inom målspråket att vidhålla intresset 

och flytet i läsningen eller hade nyanserna gjort läsningen knackig och svår att ta sig igenom? 
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Även i Hemsöborna har det skett en relativt stor förändring när det kommer till det språk som 

Strindberg använt för att ge romanen dess intensitet. Yrvädret som både sätter ribban för 

handlingen och som beskriver Carlssons person har i den engelska översättningen blivit 

”snowstorm”, vilket inte på samma sätt kan kopplas till det personliga drag som Strindberg 

velat framhäva i originalet. Intressant för eleverna att reflektera över i detta avseende är på 

vilket sätt förändringen av de språkliga nyanser som satt tempot i romanen bidrar till en annan 

läsupplevelse. Hade översättaren kunnat välja ett annat uttryck för att på ett tydligare sätt fånga 

intensiteten? 

Liksom nämnts i studien ovan är översättningen av Boken om Pippi Långstrump den 

översättning som tagit störst avstånd från originaltexten, vilket kan förklaras med utgångspunkt 

i de flera uråldriga och nedvärderande uttryck som finns i originalet. Att Crampton i sin tolkning 

valt att ersätta uttrycket ”negerkung” med ”cannibal king” möjliggör att i undervisningen föra 

en diskussion om hur det svenska språket samt den kulturella jargongen har förändrats sedan 

boken först publicerades. Ytterligare en aspekt att diskutera kan vara huruvida översättaren 

genom att mystifiera öborna lyckats ta avstånd från den nedlåtande jargongen eller om hennes 

ordval innefattar andra problem utifrån de synsätt och värderingar som präglar samhället idag? 

Det har i övergången mellan original och måltext även skett andra betydande förändringar, 

exempelvis genom att översättaren valt att revidera Pippis relation till sin mor samt Lindgrens 

koppling till det normbrytande beteende som Tommy och Annika i exempel 7 tillrättavisar. 

Eftersom dessa delar spelar roll för karaktären Pippi så som Lindgren har skapat henne finns 

det möjlighet att i undervisningen diskutera huruvida översättarens tolkning gör originalet 

rättvisa. Kommer de anspelningar som Lindgren velat framföra till uttryck i översättningen eller 

har dessa förlorats genom de förändringar som skett? 
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