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Sammandrag 

Masteruppsatsen behandlar skönlitterär dialektöversättning från svenska till tyska i Sara 

Lidmans roman Hjortronlandet (1955) och Kerstin Ekmans roman Guds barmhärtighet 

(1999). Uppsatsen inleds med en presentation av de två verken och deras författare, de tyska 

översättarna samt ett avsnitt om forskning om översättning av dialekt. Sedan analyseras de två 

översättarnas lösningar i ett textutdrag ur respektive verk med stöd i denna forskning och med 

hjälp av ordböckerna DUDEN Online och DUDEN 9 Richtiges und gutes Deutsch (1985) 

samt grammatikboken Tysk syntax för universitetsnivå (Andersson et al. 2002). Jämförelsen 

visar att översättaren av Hjortronlandet i hög grad tillämpar normalisering av dialekt och 

annars huvudsakligen använder sig av talspråkliga lexikala markörer, medan översättaren av 

Guds barmhärtighet istället använder sig av morfosyntaktiska markörer för att markera ett 

ålderdomligt språk och tillämpar normalisering endast i mycket liten grad. 

 

Engelsk titel: Koxa, tjollerprata and gäre klobben. On the translation of Swedish dialect into 

German in Sara Lidman’s Hjortronlandet and Kerstin Ekman’s Guds barmhärtighet. 

 

Nyckelord: dialekt, översättningsstrategier, Hjortronlandet, Guds barmhärtighet 
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1. Inledning 

Vid översättning av dialekt i skönlitteratur ställs översättaren inför ett val mellan olika 

strategier. Källtextens dialekt kan antingen normaliseras helt eller i varierande grader av 

standardavvikande varietet återges i måltexten, vilket i sin tur kan ge olika effekt på läsarens 

upplevelse av texten. Då dialektmarkering i skönlitteratur är vanligare i svenskan än i tyskan 

är det intressant att undersöka i vilken grad de dialektala dragen i ett par svenska verk har 

behållits i översättningen till tyska.  

Sara Lidmans roman Hjortronlandet (1955) översattes till tyska år 1959 och Kerstin Ekmans 

roman Guds barmhärtighet (1999) år 2000, det vill säga med 41 års mellanrum. Båda de 

svenska originalverken innehåller mycket dialekt och talspråk, särskilt i direkt anföring. Jag 

undersöker i den här masteruppsatsen i en fallstudie vilka strategier de tyska översättarna har 

använt sig av vid hanteringen av de dialektala dragen i två utdrag ur de svenska källtexterna 

samt huruvida strategierna skiljer sig åt mellan en översättning från 1959 och en översättning 

från 2000. Masteruppsatsen ingår i ett forskningsområde som behandlar översättning av 

dialekt, men då dialekt ibland kan vara svår att skilja från andra typer av kodväxling tar jag 

här med alla fall av kodmarkering som avviker från neutralt standardspråk. 

Metoden går ut på att etikettera olika strategier med hjälp av ordböckerna DUDEN Online 

och DUDEN 9 (1985) samt grammatikboken Tysk syntax för universitetsnivå (Andersson et 

al. 2002) och sedan kategorisera dem enligt en egen strategimodell för att se vilka 

övergripande strategier och individuella språkliga lösningar som dominerar. En fallstudie ger 

dock inga generella tendenser, utan visar vilka översättningsstrategier som dominerar i de här 

två specifika verken samt jämför översättarnas individuella lösningar.  

Enligt Birgitta Englund Dimitrova brukar dialekt vid översättning antingen ersättas med 

standardspråk eller med talspråkliga markörer (2012:103). Jag har inte hittat någon källa på 

att översättningsnormer förändras med tiden, men om man jämför med svenska förhållanden 

kan man förvänta sig att översättaren av Guds barmhärtighet har haft som metod att vara så 

källspråksnära som möjligt medan översättaren av Hjortronlandet har anpassat, domesticerat, 

översättningen till den tyska målgruppen, vilket kan innebära att de dialektala dragen i hög 

grad har normaliserats. 
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2. Bakgrund 

2.1 Om verken 

2.1.1 Hjortronlandet av Sara Lidman 

Sara Lidman föddes 1923 i Missenträsk, Västerbotten, och debuterade 1953 med romanen 

Tjärdalen som ”introducerade byn Ecksträsk samt hennes på bibel och dialekt grundade 

poetiska prosa” (Albert Bonniers Förlag 2016a). Hjortronlandet är Sara Lidmans andra roman 

och gavs ut första gången 1955 på Albert Bonniers Förlag. Hjortronlandet utspelar sig efter 

första världskriget i Västerbotten omkring den fiktiva byn Ecksträsk och handlar om fyra 

familjer krontorpare som är bosatta på en liten ö ett par kilometer ifrån byn. På Kronans 

uppdrag arbetar torparna med att dika ut en myr och göra marken odlingsbar. Lidman skildrar 

ett hårt liv med slitsamt arbete utan så mycket lön för mödan. På Albert Bonniers Förlags 

hemsida (2012) står bland annat följande att läsa: 

BARA SÄLLAN förmår en roman att som Hjortronlandet genast föra läsaren in i sin värld 

och låta honom träffa alltigenom levande människor. Franz, Claudette, Marit, Robert, 

Nordmarks och Skrattars – de är inga litterära symboler utan mångskiftande mänskliga 

varelser, uppbyggda av ont och gott, av ynkedom och ibland något litet storhet.  

 

2.1.2 Guds barmhärtighet av Kerstin Ekman 

Kerstin Ekman föddes 1933 i Risinge, Östergötland och debuterade som deckarförfattare 

1959 (Albert Bonniers Förlag 2016b).  

Guds barmhärtighet är den första delen i trilogin Vargskinnet och utkom 1999 på Albert 

Bonniers Förlag. Romanen handlar om den unga barnmorskan Hillevi Klarin som år 1916 

reser till (den fiktiva) fjällbyn Svartvattnet i Jämtland. Där arbetar hon sedan för att hjälpa 

kvinnor och barn som far illa. Albert Bonniers Förlag (2009) skriver på sin hemsida: 

Med sitt rika språk drar Kerstin Ekman oss in i en bred och tät berättelse, om livets finsida 

och dess grovsida. Mellan då och nu, mellan man och kvinna i ett landskap, vars skönhet är 

lika oavvislig som dess hårdhet, utspelar sig denna roman.  

 

2.2 Material 

Sara Lidmans roman Hjortronlandet gavs ut första gången år 1955 och Kerstin Ekmans 

roman Guds barmhärtighet år 1999, båda på Albert Bonniers Förlag. Båda verken innehåller 
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mycket dialekt och talspråk, särskilt i direkt anföring. Hjortronlandet översattes till tyska av 

Hilda von Born-Pilsach år 1959 och fick titeln Im Land der gelben Brombeeren. År 2000, det 

vill säga 41 år senare, översattes Guds barmhärtighet av Hedwig M. Binder och fick titeln Am 

schwarzen Wasser. 

De två textutdrag jag har valt att undersöka är kapitel 1-4 (ss. 7-17) i Hjortronlandet och 

kapitel 1 (ss. 7-21) i Guds barmhärtighet. Jag har inte tagit med prologerna i de två verken 

eftersom dessa inte innehåller någon kodmarkering. De utvalda textutdragen har ungefär 

motsvarande längd och utgör inledningen i romanen där författaren introducerar 

huvudkaraktärerna och leder in läsaren i sammanhanget. På så sätt baseras undersökningen på 

två jämförbara delar. Båda textutdragen innehåller rikliga mängder dialekt, vilket betyder att 

antalet excerperade exempel blir ungefär lika många och att statistiken är lättare att jämföra 

när det gäller dominerande strategier. Alla excerperade exempel sammanställs i två tabeller 

(se Bilaga 1 och 2). Principerna för excerperingen beskrivs i avsnitt 2.6. 

 

2.3 Beskrivning av de två textutdragen 

2.3.1 Hjortronlandet (kapitel 1-4, ss. 7-17) 

Hjortronlandet inleds med att läsaren får lära känna de olika familjer som bor och arbetar på 

Ön utanför den fiktiva byn Ecksträsk i Västerbotten. Först presenteras torparen Franz med 

hustrun Frida och deras dotter Claudette. I första kapitlet kör de till prästgården för att gifta 

sig och låta döpa dottern. I andra kapitlet uttrycker Franz sitt missnöje över dotterns namn 

som Frida har valt och som hon dessutom uttalar ”Klaodätte”. I tredje kapitlet har de andra 

öborna samlats för att hälsa de nyblivna makarna när det kommer hem från prästgården. I 

tredje kapitlet beskrivs hur Frida märker att Franz inte är lycklig och hur hon lär dottern att 

inte vara till besvär eller göra väsen av sig för att inte irritera fadern. 

I Hjortronlandet talas västerbottnisk dialekt som markeras huvudsakligen i anföring men även 

i relationen. I princip alla torparnas repliker är på dialekt till skillnad från prästens repliker 

som närmast är skrivna på standardsvenska och ger ett intryck av en annan status än 

torparnas. En replik sagd av en torpare kan se ut som följande: ”Höll ja int på att glöm bort 

sääj va karln hette som hon a’Klaodätte vart gift med äntligen?” (Lidman 1955:12). I 

relationen förekommer några dialektala ord som tjollerprata, koxa och brudkoxarna.  
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Den västerbottniska dialekten markeras på alla språkliga nivåer: lexikal, 

morfologisk/fonologisk/ortografisk och syntaktisk nivå. Markeringarna på 

morfologisk/fonologisk/ortografisk nivå består av vanliga ord och visar hur man har sagt dem 

eller böjt dem. Markeringarna på lexikal nivå består av ord som inte finns i ett 

standardspråkligt ordförråd, exempelvis koxa och tjollerprata. De syntaktiska markörerna är 

på ordföljdsnivå och konstruktionsnivå.  

Dialekten dominerar verket och hjälper till att karakterisera öborna genom att återge hur de 

talar. Det visar att deras sätt att tala skiljer sig väsentligt från standardsvenskan. Det finns 

även en sociolektal dimension som säger något om torparnas status i samhället. Torparnas tal 

kan jämföras med andra karaktärers tal. Exempelvis är prästens repliker skrivna på 

standardsvenska, vilket betyder att han antingen inte talar lika utpräglad dialekt som öborna 

eller att han inte alls är från trakten. Utöver det faktum att han är präst ger hans språk ett 

intryck av en samhällsstatus som skiljer sig från torparnas. Det verkar också som att torparna 

tänker på samma dialekt som de talar då även en del tankar återges på västerbottnisk dialekt.  

Den omfattande användningen av dialekt ger intrycket av att berättaren är bekant med 

språket/dialekten och miljön samtidigt som den gör berättelsen trovärdig, äkta och lätt för 

läsaren att leva sig in i. Tillsammans med miljöbeskrivningarna hjälper dialekten till att forma 

en miljö och ett liv som var speciellt för just de här människorna under just den här 

tidsperioden och i just den här delen av landet. Samtidigt gör dialekten texten mer svårläst, 

särskilt för de läsare som sedan tidigare inte är bekanta med den aktuella dialekten. 

  

2.3.2 Guds barmhärtighet (kapitel 1, ss.7-21) 

I det utvalda textstycket beger sig Hillevi från Uppsala till Jämtland där hon ska tillträda sin 

nya tjänst som barnmorska i Röbäck. Hon kommer först till gästgivaregården i Lomsjö där 

hon tillbringar några nätter i väntan på att handlaren Halvorsen ska anlända för att skjutsa 

henne vidare till hennes destination.  

I Guds barmhärtighet dominerar den jämtländska dialekten. Den markeras huvudsakligen i 

anföring, men även i relationen. Den direkta anföringen markeras dock inte grafiskt tydligt, 

varken med tankstreck eller med citattecken. I relationen förekommer dialektala ord som 

lägda (Ekman 1999:12) och marra (Ekman 1999:17). Jämtskan markeras på alla nivåer i 

språket, det vill säga både lexikalt, morfologiskt/fonologisk/ortografiskt och syntaktiskt. ”Dä 
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bli åka i möran, sa han. (Ekman 1999:15)” visar exempel på de två sistnämnda genom 

talspråklig konstruktion och avvikande stavning.  

Hillevis repliker skrivs på standardsvenska och inte på Uppsaladialekt, vilket utgör en 

kontrast mot replikerna på jämtska. Dialekten används i verket för att markera att invånarna 

talar på ett sätt som Hillevi inte alls är van vid. Det är ett uttal och många ord som hon inte 

har hört förut och därför inte riktigt förstår meddetsamma. Hon kommer till en helt annan 

miljö som skiljer sig mycket från Uppsala. Omgivningen är en annan och människorna är 

vana vid att göra saker på ett annat sätt än vad Hillevi är van vid. Precis som Hillevi kan 

läsaren ha svårt att förstå vad vissa av de dialektala orden betyder, och därför kommenteras 

och förklaras de av berättaren för att underlätta läsarens förståelse. På så sätt blir texten inte 

lika svårläst som Hjortronlandet. 

 

2.4 Om de tyska översättarna av Hjortronlandet och Guds barmhärtighet 

2.4.1 Hilda von Born-Pilsach 

Hilda von Born-Pilsach var verksam som översättare av skandinavisk litteratur till tyska under 

åren 1940-1974 (Deutsche Nationalbibliothek 2016). Hennes tyska översättning av 

Hjortronlandet gavs ut 1959 på Stahlberg Verlag i Karlsruhe under titeln Im Land der gelben 

Brombeeren. Hon har även översatt Sara Lidmans första roman Tjärdalen och böcker av 

bland annat Erik Axel Karlfeld (Brembs 2004:184).  

 

2.4.2 Hedwig M. Binder 

Hedwig M. Binder föddes 1956 i Augsburg, Tyskland, och studerade skandinavistik, 

sociologi och historia vid Göttingens universitet mellan 1976 och 1983 och tog 

magisterexamen. Sedan 1987 arbetar hon som översättare i Bremerhaven. Binder översätter 

skön- och facklitteratur från svenska, danska och norska till tyska. Hon har översatt böcker av 

bland annat Kerstin Ekman och Maj Sjöwall (VdÜ 2016, Wikipedia 2016). Hennes 

översättning av Kerstin Ekmans roman Guds barmhärtighet, på tyska Am schwarzen Wasser, 

kom ut 2000 på Piper Verlag i München. Piper Verlag (2016) har lånat ett citat ur en 

recension i dagstidningen Frankfurter Rundschau som handlar om den autentiska atmosfären 

Ekman bygger upp med hjälp av sitt språk:  
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»Kerstin Ekman brilliert mit ihrem Roman einmal mehr wegen der authentischen 

Atmosphäre. Ihre Sprache erweckt eine archaische Welt der Sprachlosigkeit und 

Wortgewalt. Nordische (Familien) Dramen über Männer, Frauen, Ausgestoßene, die Kraft 

des Gesanges und des Geheimnisses. Über die großen Themen: Geburt, Leben, Tod. Eine 

wunderbare Lektüre.« 1 

 

2.5 Översättning av dialekt 

Vid översättning av dialekt i skönlitteratur kan översättaren välja att antingen normalisera 

källtextens dialekt helt eller återge dialekten i varierande grader av standardavvikande 

varietet. De olika strategierna kan i sin tur ge olika effekt på läsarens upplevelse av texten.  

I ”How important is the way you say it?: A discussion on the translation of linguistic 

varieties” (2009:289) skriver Sara Ramos Pinto om översättning och normalisering av dialekt. 

Pinto har som syfte att presentera en strategimodell med strategier som identifierats i en rad 

fallstudier, presentera och diskutera strategierna som används i en korpus med 12 portugisiska 

översättningar av Bernard Shaws Pygmalion och Alan Jay Lerners My Fair Lady samt de 

kontextuella faktorer som kan ha fått översättarna att använda just dessa strategier. Pinto har 

också som syfte att reflektera över om ett speciellt medium, det vill säga bok, teater eller film, 

kan knytas till en särskild strategi (2009:291). 

Pinto menar att dialekten har en särskild förankring i tid och rum och bäddas in i texten med 

en kommunikativ och semiotisk betydelse. Det blir alltså översättarens utmaning att bedöma 

vilken betydelse den specifika dialekten har i sammanhanget. Översättarens beslut avgör 

vilken strategi som sedan används, vilket kan vara allt mellan total normalisering och 

skapandet av en språklig varietet i målspråket. Pinto menar också att översättning av dialekt 

inte bara innebär lingvistiska utan också pragmatiska och semiotiska svårigheter eftersom 

dialektens närvaro i texten tillför en betydelse som går långt utöver den lingvistiska nivån. 

Således kan översättarens val av översättningsstrategi resultera i stora förändringar i textens 

inre sammanhang. Vidare menar Pinto att den kreativa användningen av språkliga varieteter 

är en textuell resurs som hjälper läsaren att definiera karaktärens sociokulturella profil liksom 

dennes position i den sociokulturella kontexten (2009:291). Beslutet att använda endast en 

standardspråklig varietet resulterar i en normalisering medan dialektalisering blir resultatet 

om man använder en icke standardspråklig varietet (2009:292). 

                                                 
1 ”Kerstin Ekman briljerar ännu en gång med den autentiska atmosfären i sin roman. Hennes språk återuppväcker en arkaisk 

värld av ordlöshet och ordets makt. Nordiska (familje-)dramer om män, kvinnor, utstötta, sångens och hemlighetens kraft. 

Om stora teman som födelsen, livet och döden. En underbar läsning.” (Min översättning.) 
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Medan Pinto skriver om dialektöversättning på en mer generell nivå tar Birgitta Englund 

Dimitrova med ett svenskt perspektiv. I artikeln ”En smålänning i engelsk och fransk skepnad 

‒ om översättning av dialekt i skönlitteratur” diskuterar Englund Dimitrova dialekt som 

översättningsproblem utifrån Astrid Lindgrens första bok om Emil i Lönneberga med inslag 

av småländska. Översättningarna som behandlas i artikeln är till engelska och franska, men 

Englund Dimitrova menar att de slutsatser hon kommer fram till ”inte [är] språkspecifika, 

utan har mer allmän karaktär” (2001:9). Bland annat menar hon att ”det [är] troligt att 

översättare upplever det som omöjligt att uppnå konnotativ ekvivalens mellan tal på en viss 

dialekt i källspråket och tal på en viss dialekt i målspråket” (2001:24). Då dialekt ofta används 

för att understryka verkets centrala teman är det viktigt att dialekten som stildrag inte 

försvinner från översättningen, vilket försvårar översättarens arbete. Däremot kan översättaren 

använda ett annat slags kontrastiv markering som inte nödvändigtvis är geografiskt bunden 

(2001:25). Englund Dimitrova menar att två strategier dominerar vid översättning av dialekt: 

ren normalisering eller ersättning av dialekt med talspråkliga markörer (2012:103). 

Det finns varierande modeller att utgå ifrån när det gäller översättning av dialekt. I sin artikel 

presenterar Birgitta Englund Dimitrova en skala bestående av sex olika kategorier för 

översättning av dialekt: ”varietet med specifikt regionalt ursprung”, ”varietet med allmänt 

regionalt eller `lantligt´ ursprung”, ”varietet med specifikt socialt ursprung”, ”markerat 

talspråk”, ”neutralt språk” och ”markerat skriftspråk”. Englund Dimitrova menar att ”man 

tentativt [kan] konstatera att det verkar finnas tre samverkande, generella tendenser när 

dialektala drag i skönlitteratur översätts”. En tendens är att det vid översättning ofta sker en 

”förskjutning mot höger på kontinuet, dvs. översättaren väljer en varietet som ligger längre till 

höger än den varietet som finns i källtexten” på den sexgradiga skalan. En annan tendens är 

att om markörer för en specifik språklig varietet återfinns i översättningen är de vanligtvis 

färre än i källtexten. En tredje tendens visar att översättningen brukar ha främst lexikala 

markörer även om källtexten utöver det också innehåller fonologisk/ortografiska och 

morfologiska markörer (2001:14). 

Englund Dimitrova nämner inte i sin artikel huruvida strategimodellen bestående av sex 

kategorier är tänkt att användas på global eller lokal nivå vid översättning av dialekt. Hon 

förklarar inte heller närmare vad som definierar de olika kategorierna. Modellen anger inte 

om hela den översatta textpassagen måste vara skriven på exempelvis en ”varietet med 

allmänt regionalt ursprung” eller om det räcker att textpassagen innehåller inslag av denna 

varietet för att det ska räknas som en användning av just den översättningskategorin. Eftersom 
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hon skriver mer om de tre generella tendenserna som tycks ligga på en övergripande nivå kan 

den sexgradiga skalan också tolkas som en modell för dialektöversättningens generella, 

globala, tendenser. Tendens 2 säger ordagrant: ”Om särskilda markörer för en specifik 

språklig varietet finns i översättningen, är de vanligen färre till antalet än i källtexten. Det kan 

dels gälla antalet markörer i varje enskild textpassage, dels också det totala antalet 

textpassager där sådana markörer förekommer.” (Englund Dimitrova 2001:14) Det skulle 

kunna tolkas som att det räcker med inslag av en viss språklig varietet för att man ska kunna 

säga att översättaren har använt sig av en särskild kategori som översättningsstrategi.  

Ulf Norberg presenterar i sin artikel ”Kerstin Ekmans jämtska i Guds barmhärtighet översatt 

till tyska av Hedwig M. Binder” Englund Dimitrovas kategoriseringsmodell och menar att de 

tre tendenserna bör ses som hypoteser och att den tredje tendensen dessutom ”bör 

kompletteras med syntaktiska markörer” (2010:3). Norbergs undersökning fokuserar på 

översättning av metaspråkliga kommentarer och dialektinslag i relationen i Guds 

barmhärtighet. Han diskuterar även de morfologiska ändelseinskotten som Binder använder i 

de tyska verben i översättningen av Guds barmhärtighet (2010:7 och 10). Dessa så kallade e-

inskott diskuteras närmare i avsnitt 3.2.2.1. 

Olika strategimodeller för dialektöversättning kan innehålla olika antal kategorier. I 

”Dialektale und soziolektale Elemente als Übersetzungsproblem” presenterar Bärbel Czennia 

(2004:509–510) sin kategoriseringsmodell med nio kategorier, (a) till (i), en skala som 

spänner mellan användningen av en målspråksdialekt och bruket av en standardspråklig 

motsvarighet2: 

(a) Ersättning av dialektal markering i källspråket med dialektal markering i målspråket 

(b) Ersättning av dialektal markering i källspråket med en markering i målspråket som 

(t.ex. på lexikal nivå) kombinerar typiska kännetecken för olika dialekter 

(”dialektblandning”, ”konstdialekt”) 

(c) Ersättning av dialektal markering i källspråket med sociolektal markering i målspråket 

(d) Ersättning av dialektal markering i källspråket med en idiolektal markering (dvs. som 

uppvisar individuella språkliga egenskaper) respektive en registermarkering (t.ex. 

ålders-, köns- eller yrkesspecifik) i målspråket 

                                                 
2 Min översättning från tyska. Originalets kursivering. 
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(e) Ersättning av dialektal markering i källspråket med en varietet i källspråket som 

visserligen är standardspråklig, men ändå inte helt saknar (pragmatiska, 

morfosyntaktiska eller lexikalisk-stilistiska) talspråkliga drag 

(f) Ersättning av dialektal markering i källspråket med en målspråklig varietet som är 

standardspråklig men samtidigt skriftspråkligt anpassad 

(g) Utelämning av dialektala markörer 

(h) Ersättning av dialektal markering med en skriftspråklig varietet i målspråket med 

kompensation genom tillägg av information (till exempel i relationen eller i anföring) 

som gör läsaren uppmärksam på dialektala markörer hos fiktiva talare utan att de 

imiteras genom avvikelser från standardspråkligt skrivsätt 

(i) Kombination av (a), (b), (c) eller (d) och (f): En gång förekommande dialektala, 

sociolektala, idiolektala markörer eller registermarkörer, till exempel första gången en 

talare av dialekt träder in, sedan växling till strategi (f) 

Medan Englund Dimitrovas modell verkar vara på en mer överordnad nivå tycks Czennias 

modell bestå av olika lokala strategier. Därtill är Czennias modell också betydligt mer 

detaljerad än Englund Dimitrovas modell. Dels innehåller den nio istället för sex kategorier, 

dels delas kategorierna upp på ett annat sätt med en beskrivning av vilka typer av element 

som ingår medan Englund Dimitrovas modell inte närmare definierar vad som avses med de 

olika kategorierna. Dock finns det ändå en del oklarheter vad gäller Czennias kategorier. Det 

är otydligt vad som är skillnaden mellan kategori (f) och (g). Czennias kategori (g) tycks vara 

den varietet som är helt omarkerad, det vill säga normaliserad, och torde då motsvara Englund 

Dimitrovas kategori ”Neutralt språk”. Kategori (f) är dock mer svårdefinierad. Eventuellt kan 

den tolkas som standardspråklig varietet men åt det mer formella, skriftspråkliga hållet. 

Kategori (i) verkar vara en aning mer global än de övriga strategierna då den verkar gälla för 

en större textmängd. Någon slags kodmarkering förekommer en gång innan strategi (f) tar 

över senare i texten. Denna strategi tycks alltså vara ett undantag från de andra mer lokala 

strategierna. 
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2.6 Metod 

I min analys har jag utgått från en kombination av Englund Dimitrovas modell (2001) och 

Czennias modell (2004), men jag har också anpassat den till en modell som lämpar sig för 

mitt undersökningsmaterial. En del kategorier har slagits ihop och andra har lagts till, strukits 

eller modifierats. Englund Dimitrovas modell verkar vara på en mer överordnad nivå än 

Czennias, som tycks bestå av olika lokala strategier. Det jag undersöker i min analys är dels 

vilka övergripande strategier som dominerar i de tyska översättningarna, dels översättarnas 

individuella lokala lösningar.  

Utifrån Englund Dimitrovas modell tolkar jag det som att inte hela textpassagen uteslutande 

måste vara skriven på exempelvis ”varietet med specifikt regionalt ursprung” utan snarare 

verkar ge en bild av vilken övergripande strategi översättaren använder sig av. Med andra ord 

kan en passage vara skriven på standardspråk men innehålla många dialektala, till exempel 

lexikala, markörer och ändå räknas till kategorin ”varietet med specifikt regionalt ursprung”. 

För tydlighetens skull baseras därför tre av kategorierna i min strategimodell på 

standardspråklig varietet med inslag av de eventuella avvikande drag som förekommer. Det 

räcker alltså med ett standardavvikande ord i en i övrigt standardspråklig excerperad mening 

för att meningen ska räknas till någon av dessa strategier. 

Englund Dimitrovas modell förklarar inte hur de två första kategorierna på den sexgradiga 

skalan skiljer sig åt, det vill säga exakt vad som definierar ”varietet med specifikt regionalt 

ursprung” respektive ”varietet med allmänt regionalt eller `lantligt´ ursprung”. Var går 

gränsen mellan specifik och allmänt regional varietet? Kan inte även en varietet med specifikt 

regionalt ursprung, det vill säga inom ett bestämt avgränsat område, vara ”lantlig”? Czennias 

kategori (a), översättning av källtextens dialekt med en målspråklig dialekt, skulle kunna 

motsvara såväl den första som den andra av Englund Dimitrovas kategorier. En dialekt kan 

vara ganska allmän men också väldigt koncentrerad till ett mycket specifikt geografiskt 

område. Med anledning av att det är svårt att tydligt skilja dessa tre kategorier åt har jag valt 

att slå ihop dem till en som jag kallar ”Standardspråklig varietet med inslag av regional 

varietet/dialekt”. Eftersom båda översättarna av verken som jag undersöker använder sig av 

dialektala ord från olika tysktalande regioner skulle även Czennias kategori (b) kunna tänkas 

ingå. 

Englund Dimitrovas kategori ”varietet med specifikt socialt ursprung” verkar ungefär 

motsvara Czennias kategori (c), översättning av dialekt till sociolekt. Czennia har även med 
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en kategori, (d), för översättning av dialekt till idiolekt, vilket Englund Dimitrovas modell 

saknar. Möjligtvis kan idiolekt räknas in i den fjärde kategorin ”markerat talspråk”, men jag 

tolkar det som att det endast är allmänt talspråk, och inte individuella språkliga drag, som 

avses i det här fallet. Czennias kategori (e) innebär en standardspråklig varietet med inslag av 

talspråkliga drag, vilket är en kategori som jag har användning för i min modell, och jag väljer 

att kalla den just ”Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag”. Här ingår även 

eventuella sociolektala inslag. Alltså har min modell ingen separat kategori för enbart 

sociolekt. Englund Dimitrovas femte kategori ”neutralt språk” tolkar jag som likvärdig med 

Czennias kategori (g) ”utelämning av dialektala markörer”, det vill säga neutralt 

standardspråk i de fallen där översättaren har använt sig av ren normalisering. Denna kategori 

kallar jag ”Neutralt språk/normalisering”. Hit räknar jag de exempel som inte på något sätt 

avviker från standardspråket genom ord som markeras med en särskild bruklighetsangivelse i 

ordboken DUDEN, markerad ordföljd eller avvikande grammatiska konstruktioner. 

Jag behöver också en kategori som inkluderar ”markerat skriftspråk” som Englund 

Dimitrovas sjätte kategori kallas, men jag har modifierat den med tanke på de e-inskott som i 

översättningen av Guds barmhärtighet enligt Ulf Norberg (2010:7) signalerar ett ”äldre, (hög-

)litterärt språk, former som man föreställer sig kanske fanns i 1700- eller 1800-talets 

litteraturspråk” (avsnitt 3.2.2.1). Om det är ett litterärt språk går det rimligtvis in under 

skriftspråk. Jag har även lagt till delkategorin ”bildat språk” för att kunna räkna in ytterligare 

några av DUDEN:s bruklighetsangivelser (vilka jag redogör för nedan) till samma kategori. 

Således får kategorin heta ”Markerat litterärt skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk”. Det 

räcker dock att exemplet passar in på någon av de tre för att det ska räknas till kategorin. 

I översättningen av Guds barmhärtighet förekommer ibland ord som får tolkas som Binders 

egna konstruktioner, eventuellt idiolekt, och därför får dessa exempel samt andra som inte 

passar in under någon av de andra kategorierna inordnas under en kategori kallad 

”Standardspråklig varietet med övriga avvikelser/Övrigt”. Det betyder att min modell inte har 

en separat kategori för enbart idiolekt. I översättningen av Hjortronlandet förekommer det fall 

där von Born-Pilsach har strukit textpassagen med dialekt istället för att översätta den. Därför 

får ”Strykning av textpassage” utgöra min sjätte kategori. Således består min modell av sex 

kategorier: 

1. Standardspråklig varietet med inslag av regional varietet/dialekt 

2. Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag 
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3. Markerat litterärt skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk 

4. Standardspråklig varietet med övriga avvikelser/Övrigt 

5. Neutralt språk/normalisering 

6. Strykning av textpassage 

De fyra första kategorierna innebär alla någon sorts markering medan de två sista anger 

avsaknad av markering. 

De kategorier jag har strukit helt är Czennias kategorier (f), (h) och (i). Kategori (f) har jag 

strukit på grund av dess otydlighet. Kategori (h) behövs inte i min kategoriseringsmodell 

eftersom den strategin helt enkelt inte förekommer i de verken jag undersöker. Av samma 

anledning har jag också uteslutit kategori (i). 

Exemplen i min undersökning har excerperats från sidorna 7-17 i Hjortronlandet och sidorna 

7-21 i Guds barmhärtighet. Vid excerperingen har jag utgått först och främst från källtexten 

och tagit med alla fall av kodväxling, det vill säga det som inte följer normen för neutralt 

svenskt skriftspråk. Rent metodiskt är det svårt att dra gränser mellan olika typer av 

kodmarkering, men det rör sig huvudsakligen om dialekt eftersom det är dialekt som 

kännetecknar de två svenska verken. Ett exempel utgörs av en grafisk mening. De 

excerperade meningarna innehåller varierande mängder kod. Vissa meningar innehåller 

endast ett kodmarkerat ord, medan andra är helt skrivna på dialekt. Jag tittar även på 

kompensatoriska fenomen, det vill säga när översättaren lägger till dialektala eller talspråkliga 

avvikelser i måltexten som inte finns på motsvarande ställen i källtexten och som därför 

fungerar som kompensation för bortfall av kod på andra ställen i måltexten. Det förekommer 

att en excerperad grafisk mening uppvisar exempel på en kombination av två olika strategier. 

Därför är antalet konstaterade strategier en aning större än antalet excerperade grafiska 

meningar.  

Alla exempel har förts in i två tabeller bestående av fem kolumner kallade numrering, 

källtextcitat, måltextcitat, analys och strategi (se Bilaga 1 och 2). I den femte kolumnen, 

strategi, anges vilken/vilka av de sex strategierna som översättaren har använt. I den fjärde 

kolumnen, analys, anges ordens bruklighetsangivelser i DUDEN och andra iakttagelser av 

fenomen som går närmare in på översättarens individuella språkliga lösningar. Dessa två 

tabeller utgör de två bilagorna. 
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För att ett ord i den tyska översättningen ska räknas som markerat, det vill säga något som 

avviker från standardtyskan, ska ordet markeras på något sätt i DUDEN. Därför använder jag 

mig av DUDEN Online för att studera ordens bruklighetsangivelse, det vill säga om ordet 

anges som exempelvis vardagligt eller ålderdomligt. Till kategorin ”Standardspråklig varietet 

med inslag av regional varietet/dialekt” hör DUDEN:s bruklighetsangivelser norddeutsch 

(nordtyskt), süddeutsch (sydtyskt), österreichisch (österrikiskt), schweizerisch (schweiziskt) 

och landschaftlich (dialektalt). I kategorin ”Standardspråklig varietet med inslag av 

talspråkliga drag” ingår umgangssprachlich (talspråkligt), abwertend (nedsättande), 

scherzhaft (skämtsamt), salopp (vardagligt) och emotional (känslobetonat). I kategorin 

”Markerat litterärt skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk” ingår gehoben (högre stil), 

veraltend/veraltet (ålderdomligt) och bildungssprachlich (bildat språk). Om det endast står 

selten (sällan) ingår det i kategorin ”Standardspråklig varietet med övriga avvikelser/Övrigt”. 

För syntax och grammatiska konstruktioner som avviker från den standardtyska normen 

använder jag ordboken DUDEN 9 Richtiges und gutes Deutsch och grammatikboken Tysk 

syntax för universitetsnivå (Andersson et al. 2002). 
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3. Analys 

3.1 Hjortronlandet 

3.1.1 Strategier 

I Tabell 1 presenteras de strategier som Hilda von Born-Pilsach har använt vid översättningen 

av dialekt i Hjortronlandet. 

Tabell 1: översättningsstrategier i Hjortronlandet 

Strategi Antal fall 

1. Standardspråklig varietet med inslag av regional varietet/dialekt  5 

2. Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag 22 

3. Markerat litterärt skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk 3 

4. Standardspråklig varietet med övriga avvikelser/Övrigt 7 

5. Neutralt språk/normalisering 25 

6. Strykning av textpassage 3 

 

Siffrorna i Tabell 1 täcker alla fall av kodmarkering som finns i källtexten samt 5 fall av 

kompensation i måltexten. Totalt 60 meningar har excerperats, men det som har räknats och 

som redovisas i tabellen är antalet konstaterade strategier och inte antalet meningar. Bland 

totalt 65 konstaterade strategier visar sig två strategier dominera: ”Neutralt 

språk/normalisering” med 25 fall och ”Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga 

drag” med 22 fall. Den allra vanligaste strategin i översättningen av Hjortronlandet är som 

väntat ”Neutralt språk/normalisering”, vilket bekräftar hypotesen om att dialekten i den äldre 

översättningen i hög grad har normaliserats. Det finns några ställen i dialogen som är skrivna i 

perfekt vilket förstärker att det är talat språk (min markering med fetstil i fortsättningen): 

1  ‒ Han las fel förstå du å ja tortes int rätta till han. 

 „Er hat falsch gelesen, verstehst du, und ich traute mich nicht, ihn zu verbessern. (15)3 

                                                 
3 Siffran inom parentes hänvisar i fortsättningen till exemplets nummer i respektive bilaga. 
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Dock är det inget som avviker från den standardtyska normen, varför jag har räknat det som 

normalisering och inte talspråk.  

Den tredje vanligaste strategin är ”Standardspråklig varietet med övriga avvikelser/Övrigt” 

med 7 fall. De minst vanliga strategierna är ”Standardspråklig varietet med inslag av regional 

varietet/dialekt” med 5 fall, ”Strykning av textpassage” med 3 fall och ”Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk” med 3 fall. Således är fallen där svensk dialekt 

har översatts med tysk dialekt mycket få jämfört med hur många dialektala drag som har 

normaliserats eller översatts med talspråk. Det betyder att von Born-Pilsach har valt bort att 

arbeta med den globala strategin att översätta dialekt med dialekt. Det betyder även att 

Englund Dimitrovas iakttagelse att normalisering och ersättning av dialekt med talspråkliga 

markörer är de vanligaste strategierna vid dialektöversättning (avsnitt 2.5) stämmer i fallet 

med Hjortronlandet.  

Det förekommer att strategier kombineras i samma mening, vilket framgår av exempel 3, 6, 

23, 38, 42 och 57 i Bilaga 1. Följande mening uppvisar ett exempel på kombination av 

strategierna ”Standardspråklig varietet med inslag av regional varietet/dialekt” och 

”Standardspråkig varietet med inslag av talspråkliga drag”: 

2 ‒ Hoppsan det brådskar för Fransojs att komma till prästgårds. 

 „Hoppsa! es pressiert dem Franzchen, zum Pfarrhof zu kommen.” (6) 

Verbet pressieren som uttrycker att något är brådskande markeras i DUDEN som besonders 

süddeutsch, österreichisch, schweizerisch och utgör den regionala strategin, medan bestämd 

artikel (dem) före egennamnet som står i diminutiv (Franzchen) utgör den talspråkliga 

strategin.  

Strategin ”Markerat litterärt skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk” förekommer endast i 

mycket få fall och då endast som ett lexikalt val i kombination med en annan strategi, som i 

följande exempel: 

3 Öhopen huckrade igen, Öns eget råblyga skratt. 

 Wieder wieherte der Haufe, das halb rohe, halb scheue Inselgelächter. (42) 

Ordet der Haufe, som är ett alternativ till der Haufen, markeras i DUDEN som veraltend 

selten, vilket betyder att det är ett ålderdomligt ord som sällan används, och ersätter här 

svenskans öhopen. Den svenska meningens dialektala ord huckrade har översatts med tyskans 
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wieherte som betyder att öborna skrattade ett rungande eller gnäggande skratt. Verbet wiehern 

markeras i DUDEN som umgangssprachlich, det vill säga talspråkligt. 

 

3.1.2 Översättarens individuella lösningar 

3.1.2.1 Strategi 2. Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag 

Hilda von Born-Pilsach använder sig huvudsakligen av lexikala markörer för att markera 

talspråk, även i fall av kompensation. Ordet Kerl i följande exempel anges i DUDEN som 

umgangssprachlich: 

4 Gång efter annan slängde han till med tömmen så att hon fick en snärt över ena kinden 

‒ det skulle tydas som så: jag måste i alla fall ha så pass svängrum att jag kan köra som 

folk! 

Immer wieder schlenkerte er mit den Zügeln, so daß sie einen Hieb über die eine Backe 

bekam ‒ das sollte heißen: ich muß immerhin so viel Raum haben, daß ich wie ein Kerl 

fahren kann! (4) 

Kerl ersätter här svenskans folk och fungerar samtidigt som en kompensation för kod som 

saknas i källtexten. Samtidigt är det den enda talspråkliga markören i den tyska meningen som 

i övrigt är skriven på standardspråk. Ordet folk i den svenska meningen står för folk i 

allmänhet och inkluderar då även kvinnor, medan tyskans Kerl (”karl”) har en snävare 

betydelse och endast betecknar en mansperson. 

Ibland anger DUDEN två eller flera bruklighetsangivelser istället för bara en. 

Umgangssprachlich kan stå i kombination med exempelvis abwertend som här i fallet med 

Gans: 

5 ‒ He låt ju int svenskt så pass som, ditt tok, väste han ur vargskinnspälsen. 

„Das klingt doch nicht im geringsten schwedisch, dumme Gans!“ stieß er aus seinem 

Wolfpelz hervor. (27) 

I den svenska repliken som står på dialekt kallar Franz sin fru Frida för ditt tok som har 

översatts till dumme Gans, vilket i sin tur direktöversatt till svenska blir ”dumma gås”. Enligt 

en av DUDEN:s definitioner kan Gans användas för att beteckna en oerfaren ung kvinnlig 

person, men också användas ännu mer nedsättande som skällsord i stil med blöde, dumme 

Gans! I följande exempel har ett dialektalt ord översatts med två talspråksmarkerade ord i 

tyskan: 

6 Gick omkring med immiga ögon och tjollerpratade: Fransojs ändå va ja tyck om dej! 
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Ging tagsüber mit schwimmenden Augen umher und plapperte töricht vor sich hin: 

„Franzchen, wie lieb ich dich trotzdem habe!“ (8) 

I den svenska meningen används sammansättningen tjollerprata som återges med två ord i 

den tyska meningen: plappern (umgangssprachlich, abwertend) för ”prata” och töricht 

(abwertend) för ”dumt” eller ”enfaldigt”.  

Som nämns i avsnitt 2.6 ingår också andra bruklighetsangivelser i kategorin 

”Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag”. En replik på dialekt i källtexten 

återges med en mening som innehåller ordet Alter med bruklighetsangivelsen salopp som 

markerar en mer talspråklig stil, vilket betyder att översättaren på så sätt undviker total 

normalisering: 

7 ‒ Men gubbas, int gör väl he nånting, nog duger väl landet här åt oss nog. 

 „Aber mein Alter, das macht doch nichts, das Land hier ist gut genug für uns. (32) 

Alter är ett talspråkligt alternativ till ”make” eller ”vän” som ersätter gubbas i Fridas replik 

riktad till Franz. Trots att det snarlika ordet Alterchen (”gammal man”) i följande exempel 

inte ges någon bruklighetsangivelse i DUDEN har jag beslutat att det får tillhöra kategorin 

”Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag” eftersom det dels har 

diminutivändelsen –chen, dels på grund av DUDEN:s tillägg inom parentes ”häufig als 

vertrauliche Anrede”, vilket betyder att Alterchen ofta används i förtroligt tilltal i vardagliga 

sammanhang. Även här är det Frida som tilltalar Franz:  

8 ‒ Säg ändå, vad du kan, gubben min. 

 „Sag nur, was du willst, Alterchen. (28) 

Som framgår av både det föregående och det följande exemplet använder Frida i den tyska 

översättningen gärna ett smeknamn i diminutiv när hon tilltalar Franz: 

9 Gick omkring med immiga ögon och tjollerpratade: Fransojs ändå va ja tyck om dej! 

Ging tagsüber mit schwimmenden Augen umher und plapperte töricht vor sich hin: 

„Franzchen, wie lieb ich dich trotzdem habe!“ (8) 

I den svenska meningen står smeknamnet dock inte i diminutiv eftersom det inte finns någon 

motsvarande diminutivform i svenskan, utan återger hur Frida uttalar det franska namnet 

Francois när hon pratar med Franz. På tyska har detta istället blivit Franzchen med 

diminutivändelsen –chen i det här fallet trots att formen Franzois uppträder på andra ställen i 

översättningen. Med Franzchen skapas ett mer förtroligt tilltal i den tyska meningen.  
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Ett annat sätt att markera talspråk är genom olika slags diskurspartiklar, vilka von Born-

Pilsach också använder sig av, exempelvis eben: 

10 ‒ He syns att man int jer så van vara ilag med folk. 

 „Man ist es eben nicht so gewöhnt, mit den Leuten umzugehen. (22) 

Ett annat exempel är diskurspartikeln ja: 

11 Fast du alls int ha läst boka! 

 Du hast ja das Buch nicht gelesen! (29) 

De båda ovanstående svenska meningarna innehåller morfologisk/fonologisk/ortografiska 

dialektala markörer medan de tyska meningarna saknar sådana markeringar. Istället signalerar 

användningen av diskurspartiklar en vardaglig och talspråklig känsla i en i övrigt 

standardspråklig mening. 

En strategi som von Born-Pilsach använder för att markera talspråk vid ett tillfälle är 

användningen av demonstrativa pronomen istället för personliga pronomen för att beteckna 

personer. Även i den svenska meningen har Lidman skrivit den istället för ”honom”: 

12 Franz på Ön, den kunde man klämma åt, han var inte ogod. 

Franz auf der Insel, den konnte man in die Klemme bringen, mit dem ließ sich das 

machen. (2) 

Istället för ”ihn konnte man in die Klemme bringen” skriver von Born-Pilsach ”den konnte 

man in die Klemme bringen”. Likaså skriver hon ”mit dem ließ sich das machen” istället för 

”mit ihm ließ sich das machen”. Enligt DUDEN 9 anses det vara oartigt eller talspråkligt att 

benämna personer med demonstrativa istället för personliga pronomen utan att det finns ett 

demonstrativt syfte med uttalandet (1985:178).  

I ett fall har tyskan en neutral ordföljd men saknar obetonad satskärna, det vill säga subjekt 

och finit verb (es ist), varför jag har valt att räkna exemplet till strategi 2: 

13 ‒ Int så gott för oss här på Ön att finna på ett kvinnonamn. 

 „Nicht so leicht für uns hier auf der Insel, einen weiblichen Namen zu finden. (53) 

Satskärnan saknas även i den svenska meningen och har förmodligen varit ett ganska lätt 

stildrag för översättaren att använda för att behålla en talspråklig känsla även i den tyska 

meningen. 
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3.1.2.2 Strategi 4. Standardspråklig varietet med övriga avvikelser/Övrigt 

Frida har ett speciellt sätt att uttala franska namn, vilket också återges i stavningen både på 

svenska och på tyska: 

14 Dem höll till i Frankrike, Fransojs å Klaodätte. 

 Sie wohnten in Frankreich, Franzois und Klaudette.“ (30) 

Här återges Fridas uttal av Francois och Claudette, de två huvudpersonerna i romanen hon 

hade läst. Hon kallar ibland sin man Franz för Fransojs och döper sin dotter till Claudette som 

hon också uttalar på ett särskilt sätt. Frida nämner de två namnen vid flera tillfällen varför 

strategi 4 är den tredje vanligaste strategin i den här undersökningen. 

Ett ord som tycks vara översättarens egen konstruktion är Schwedenreich: 

15 ‒ He jer bara he att vi bo i Schwerige å int i någe Frankrike. 

„Die Sache ist nur die, daß wir in einem Schwedenreich wohnen und nicht in einem 

Frankreich.“ (31) 

I det svenska originalet uttalar Franz ”Sverige” med ett sje-ljud, Schwerige, vilket i den tyska 

översättningen har blivit Schwedenreich, det vill säga ett ord som tycks vara översättarens 

egen konstruktion. Samtidigt kan det tolkas som en ordlek där Schwedenreich ska samspela 

med Frankreich.  

 

3.1.2.3 Strategi 1. Standardspråklig varietet med inslag av regional varietet/dialekt 

Ersättning av svensk dialekt med tysk dialekt var en av de minst använda strategierna. Det 

finns endast ett fåtal exempel på hur enstaka regionala eller dialektala ord används för att 

återskapa lite av en dialektal känsla i den tyska texten: 

16 Det var rent som om hon tyckte sig ha gjort ett storverk i och med att hon barnat, så 

utan skam var hon människan. 

Es war reinweg, als glaubte sie damit, daß sie geboren hatte, eine Heldentat vollbracht 

zu haben, so ohne Scham war das Mensch! (10) 

Egentligen är ordet Mensch maskulint, det vill säga ”der Mensch”, men används här med 

neutral artikel, das Mensch, för att nedsättande beteckna en kvinnlig person. I DUDEN 

markeras das Mensch som landschaftlich, meist abwertend. Det finns även ett par exempel på 

hur von Born-Pilsach använder regionala ord för att kompensera för förlorad dialekt på andra 

ställen i texten: 
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17 Utan att ta minsta hänsyn till att han var en sörjande änkling svamlade hon på i den 

stilen. 

Ohne im geringsten darauf Rücksicht zu nehmen, daß er ein trauernder Witwer war, 

schwatzte sie in diesem Stil darauflos. (9) 

Verbet schwatzen markeras i DUDEN som besonders norddeutsch, abwertend. Det är alltså 

ett ord för svamla som används särskilt i norra Tyskland och som även anses vara 

nedsättande. 

Strategin att översätta dialekt med dialekt är alltså märkbart frånvarande i Hjortronlandet. Det 

betyder att von Born-Pilsach har valt bort den globala strategin att översätta den 

västerbottniska dialekten med en dialekt från någon tysk region. Det är möjligt att den tidens 

översättningsnormer förespråkade en domesticering av verket till den nya målgruppen. Om 

hon däremot hade arbetat med exempelvis en sydtysk dialekt hade den oundvikligen gett 

andra konnotationer än den västerbottniska dialekten. Då verket som bekant utspelar sig i 

Västerbotten skulle det förmodligen också uppstå förvirring om karaktärerna talade en dialekt 

som är specifik för en tysk region. Inte heller när det gäller de få dialektala lexikala valen har 

von Born-Pilsach hållit sig till en bestämd dialekt utan har varierat sig mellan ord från olika 

tysktalande regioner. 

 

3.1.2.4 Strategi 6. Strykning av textpassage 

Det finns tre exempel på strykningar av textpassage i den tyska översättningen. Två av 

textpassagerna har förmodligen strukits av samma anledning. Det rör sig om anspelningar på 

namnet Claudette som Frida uttalar Klaodätte och som de andra öborna försöker uttala på 

samma sätt men misslyckas med: 

18 ‒ Klaod äter… Klaod… Kladd ärter ‒ man prövade säga namnet men det var så löjligt 

att alla for fel. (48) 

19 ‒ Kladd efter ‒ man börjar ju tänka på efterbörd vetja. (49) 

Dessa uttalsförsök innehåller orden äter, ärter och efter som om man översatte dem till tyska 

(”isst”, ”Erbsen”, ”nach”) inte alls skulle påminna om försök till uttal av namnet Claudette. 

Därför är detta troligen anledningen till att von Born-Pilsach har strukit dessa meningar. Det 

tredje fallet av strykning skulle dock ha kunnat lösas med någon lämplig tysk motsvarighet. 

Det rör sig om Fridas tänkta utrop: 

20 Hallesetöj ändå! (35) 
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Hon tänker det i samband med att hon är på väg att räcka över spädbarnet till grannfrun innan 

hon hejdar sig i sista stund och inombords utbrister något som verkar motsvara ”Men vad gör 

jag!”. 

 

3.1.3 Sammanfattande karakteristik av översättningen av Hjortronlandet 

I översättningen av Hjortronlandet är den absolut dominerande strategin normalisering av 

dialekt tätt följd av talspråkliga lexikala markeringar. Det betyder att stora delar av den 

västerbottniska dialekten går förlorad i den tyska översättningen. De 5 fall av kompensation 

som förekommer i det undersökta textutdraget är alla lexikala markörer. Då koden i måltexten 

inte markeras på lika många språkliga nivåer som i källtexten går de markörer förlorade som 

återger torparnas speciella uttal och böjning av ord samt sättet på vilket de konstruerar 

meningar. På så sätt går också en del av källtextens sociolektala dimension förlorad. Eftersom 

översättningen innehåller betydligt mer standardspråk blir den förmodligen också mer lättläst 

än originaltexten. Dock är det svårt, om inte omöjligt, att ersätta en svensk dialekt med en 

tysk dialekt med tanke på dialekternas olika konnotationer och sociokulturella kontexter. Då 

de talspråkliga dragen är nästan lika många som de fall som normaliserats bekräftas i det här 

fallet både Englund Dimitrovas iakttagelse (avsnitt 2.5) och hypotesen om att dialekten i den 

äldre översättningen i hög grad har normaliserats. Eftersom detta är en fallstudie skulle man 

behöva göra fler undersökningar av hantering av dialekt i äldre översättningar för att ta reda 

på om detta är en allmän tendens. 

Genom att välja talspråkliga ord markerar Hilda von Born-Pilsach en varietet som stilmässigt 

skiljer sig från den standardtyska. På så sätt får de lexikala markeringarna den tyska texten att 

dra åt det talspråkliga hållet istället för åt en bestämd tysk dialekt. De dialektala markörer som 

faktiskt finns är ytterst få och tillhör heller inte endast en tysk dialekt, utan härstammar från 

varierande tysktalande regioner. Ibland skriver DUDEN endast ”dialektalt” utan någon 

angivelse av region. Även om de dialektala markörerna används mycket sparsamt skapas 

tillsammans med, och främst tack vare, de talspråkliga markörerna en varietet som avviker lite 

från standardtyskan och hjälper till att karakterisera torparna.  

Hilda von Born-Pilsach hade sedan tidigare erfarenhet av att översätta skönlitteratur med 

många dialektala drag då hon även har översatt Sara Lidmans roman Tjärdalen. Även om en 

stor mängd dialekt har normaliserats tycks von Born-Pilsach ändå ha varit medveten om 

dialektens betydelse för verket och försökt återskapa en del av den känslan genom att välja 
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talspråkliga ord som kontrasterar mot standardtyskan. Användningen av diskurspartiklar har 

varit ett annat sätt att signalera talspråk i meningar som i övrigt har normaliserats. Likaså 

skapar smeknamn i diminutiv och avsaknad av satskärna en förtrolig respektive vardaglig 

känsla. I några fall tycks von Born-Pilsach dock inte ha haft något annat val än att stryka en 

mening som inte kunde återges på tyska utan att helt förlora sin innebörd.  

 

3.2 Guds barmhärtighet 

3.2.1 Strategier 

I Tabell 2 presenteras de strategier Hedwig M. Binder har använt vid översättningen av 

dialekt i Guds barmhärtighet. 

Tabell 2: översättningsstrategier i Guds barmhärtighet 

Strategi Antal fall 

1. Standardspråklig varietet med inslag av regional varietet/dialekt 5 

2. Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag 17 

3 Markerat litterärt skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk 21 

4. Standardspråk med övriga avvikelser/Övrigt 8 

5. Neutralt språk/normalisering 4 

6. Strykning av textpassage 0 

 

Siffrorna i Tabell 2 täcker alla fall av kodmarkering som finns i källtexten samt 5 fall av 

kompensation i måltexten. Totalt har 51 meningar excerperats, men det som har räknats och 

som redovisas i tabellen är antalet konstaterade strategier och inte antalet meningar. Bland 

totalt 55 konstaterade strategier visar sig två strategier dominera: ”Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk” med 21 fall och ”Standardspråklig varietet med 

inslag av talspråkliga drag” med 17 fall. Således finns som i Hjortronlandet även i Guds 

barmhärtighet många fall där dialekt översätts med talspråk. Däremot är fallen av ”Neutralt 

språk/normalisering” mycket få ‒ endast 4 fall ‒ jämfört med Hjortronlandet där det var den 
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dominerande strategin. Istället har översättaren använt sig huvudsakligen av strategin 

”Markerat litterärt skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk” och på så sätt strävat efter att 

ge texten en äldre känsla som avviker från standardtyskan. Den frekventa användningen av 

strategin ”Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag” skapar även en 

talspråklig dimension. 

Den tredje vanligaste strategin är ”Standardspråklig varietet med övriga avvikelser/Övrigt” 

med 8 fall och den fjärde vanligaste strategin ”Standardspråklig varietet med inslag av 

regional varietet/dialekt” med 5 fall. Det betyder att översättningen av dialekt med dialekt är 

lika sällan förekommande i Guds barmhärtighet som i Hjortronlandet. Strategin ”Neutralt 

språk/normalisering” hamnar först på femte plats med endast 4 fall, vilket betyder att det är 

den minst använda strategin. ”Strykning av textpassage” har inte tillämpats alls, vilket kan 

tolkas som att översättaren har varit mycket medveten om dialektens betydelse i verket och 

varit angelägen om att inte utesluta något.  

Det finns även fall där strategier kombineras i samma mening, vilket framgår av exempel 4, 

15, 39 och 41 i Bilaga 2. Följande mening uppvisar ett exempel på kombination av strategin 

”Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag” och ”Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk”: 

21 Dä ha drivi på sjöan. 

 Verwehet ist er geworden, der Schnee, auf dem See. (15) 

I den tyska meningen använder sig översättaren av morfologiskt e-inskott i verbet verwehen, 

vilket signalerar ett ålderdomligt språk. Den markerade ordföljden utgör den talspråkliga 

dimensionen i meningen. 

 

3.2.2 Översättarens individuella lösningar 

3.2.2.1 Strategi 3. Markerat litterärt skriftspråk/ålderdomligt språk/bildat språk 

Hedwig M. Binder använder sig huvudsakligen av morfologiska e-inskott i verben, som enligt 

Norberg (2010:7) signalerar ett ”äldre, (hög-)litterärt språk, former som man föreställer sig 

kanske fanns i 1700- eller 1800-talets litteraturspråk”. Vidare menar han att ändelserna inte 

förknippas med något särskilt geografiskt område men ger en känsla av ett äldre språk som 

passar den här texten. Dessutom utgör inskottsvokalerna en innovativ lösning då inga 
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talspråksmarkörer används (2010:10). På så sätt drar texten också åt det skriftspråkliga hållet 

fastän det rör sig om dialog. E-inskotten kombineras med tredje person vid tilltal: 

22 Men lilla fröken, sitte na å gråt? 

 »Aber Fräulein, liebes, sitzet es und greinet?« (4) 

Enligt den standardtyska normen används annars pronomenet Sie, det vill säga ”Ni”, i hövligt 

tilltal. Dock har översättaren istället för Sie använt sig av pronomenet es, det vill säga 

”den/det”: 

23 Här ska na inte sitta. 

 »Sollet es doch hier nicht sitzen.« (1) 

Användningen av es i tilltal, som annars inte förekommer i tyskan, tycks vara ett försök att 

återge det dialektala na (”hon”) som också står i tredje person.  

Genom att tillämpa strategin med e-inskott på alla verb i kodmarkerade repliker har Binder 

även skapat fall av kompensation. Meningar som i källtexten inte innehåller några 

ortografiska dialektmarkörer men ändå är en del av den dialekttalandes replik har försetts med 

dessa morfologiska markörer i måltexten: 

24 Och så ska fröken få fällar. 

 Und dann krieget es noch Felldecken, das Fräulein.« (20) 

Även nästa exempel är ett fall av kompensation, där Binder har lagt till tredje person i tilltal 

och ordet Fräulein (”fröken”) där originalmeningen endast består av en enkel uppmaning utan 

någon tydlig tilltalsform: 

25 Skriv barnmorska, sa gästgiverskan just när hon tänkte skriva fröken och redan hade 

börjat på F:et. 

»Schreibet das Fräulein: Hebamme«, sagte die Wirtin in dem Moment, als Hillevi 

gerade Fräulein schreiben wollte und schon mit dem F begonnen hatte. (23) 

Eftersom dialekten inte markeras på någon språklig nivå alls i den svenska meningen blir e-

inskottet, som är lätt att infoga, tillsammans med tilltalet i tredje person ett praktiskt sätt för 

översättaren att markera kod även i denna mening för att kompensera för bortfall på andra 

ställen i texten. 

Utöver morfologiska ändelseinskott använder sig Binder i ett fall också av en annan 

morfologisk markör som signalerar ett ålderdomligt språk. Det rör sig om verbet ward som 

ersätter det dialektala sku (”ska/skulle”): 
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26 Ma sku hääls, sa han och vacklade lite. 

 »Man ward begrüßet«, sagte er. (32) 

Enligt DUDEN 9 är formen ward den ursprungliga och idag sällan använda formen i första 

och tredje person singular indikativ preteritum av werden. De gamla formerna ich ward och 

er/sie/es ward motsvarar alltså dagens ich wurde och er/sie/es wurde (1985:747). 

Binder använder i ett par fall även lexikala markörer som förstärker känslan av ålderdomligt 

språk. Ordet Mähre markeras av DUDEN som veraltend: 

27 Marra må viil, sa Halvorsen. 

 »Die Mähre brauchet zu ruhen«, sagte Halvorsen. (43) 

DUDEN definierar Mähre som en gammal mager häst som inte längre används för arbete. 

Dock verkar Halvorsens häst inte stämma in på den beskrivningen då den mer eller mindre 

dagligen spänns för Halvorsens vagn och inte alls beskrivs som mager eller så gammal att den 

inte längre orkar arbeta. Marra som Halvorsen kallar sin häst är hans dialektala ord för 

”märren”. Det närmaste tyska ordet för ”märr” torde då vara just Mähre som Binder här har 

använt sig av.  

 

3.2.2.2 Strategi 2. Standardspråklig varietet med inslag av talspråkliga drag 

Binders översättning drar inte bara åt det ålderdomliga och skriftspråkliga hållet utan uppvisar 

också talspråkliga drag. En strategi som Binder frekvent använder sig av på syntaktisk nivå är 

markerad ordföljd. Vid en neutral ordföljd i tyskan står subjektet i fundamentet. För att 

framhäva en annan satsdel kan man flytta den till just fundamentet (Andersson et al. 2002:31-

32). Följande mening är ett exempel på hur ackusativobjektet betonas genom att placeras i 

fundamentet: 

28 Fem valpar skulle na ha hadd. 

 Fünf Welpen hätte sie zu haben gehabt.« (49) 

I det här fallet har det direkta objektet/ackusativobjektet markerats både i svenskan och i 

tyskan. Nästa mening utgör dock ett exempel på hur ordföljden har kastats om i tyskan: 

29 Dä ä älgbuljong, sa hon. 

 »Elchbrühe ist´s«, sagte sie. (2) 
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I svenskan kommer den subjektiva predikatsfyllnaden sist i meningen medan Binder har 

placerat den först i meningen. Den neutrala ordföljden i tyskan hade varit ”Es ist Elchbrühe.” 

Den svenska meningen innehåller morfologisk/fonologisk/ortografiska markörer (dä ä), vilket 

Binder återger genom att dra ihop ist och es till ist’s. Genom att även placera Elchbrühe först i 

meningen skapar Binder en markerad ordföljd som ger ett talspråkligt intryck som skiljer sig 

från standardtyskan. Även följande mening uppvisar ett tydligt exempel på markerad ordföljd: 

30 Dä bli åka i möran, sa han. 

 »Gefahren wird morgen«, sagte er. (33) 

I den svenska meningen markeras dialekten både på morfologisk/fonologisk/ortografisk och 

på syntaktisk nivå. Den tyska meningen har dock endast syntaktiska markörer. Utöver 

markerad ordföljd låter Binder också meningen stå i passiv. Enligt Andersson et al. brukar en 

passivkonstruktion med werden beteckna en handling, vilket är anledningen till att den bildas 

nästan bara till handlingsverb. I svenskan är -s-passiven vanligast medan bliva-passiven 

används mer sällan (2002:381). Verbet åka i ovanstående exempel är förmodligen inte det 

verb som starkast uttrycker handling men ändå har det kombinerats med en bliva-passiv i den 

svenska meningen som även är konstruerad med formellt subjekt. I tyskan är enligt Andersson 

et al. formellt es ”obligatoriskt i påståendesatser om det inte finns någon annan satsdel som 

kan placeras före det finita verbet” (2002:386). I den ovanstående tyska meningen har det 

formella subjektet es, motsvarande dä (”det”) i den svenska meningen, uteslutits och istället 

har gefahren flyttats till fundamentet, vilket skapar en markerad ordföljd. 

I Binders översättning finns också meningar med neutral ordföljd men som saknar subjekt. 

Neutral ordföljd talar för ett neutralt språk men avsaknaden av subjekt ger meningen ett 

talspråkligt drag. Därför har jag beslutat att räkna den här typen av exempel till strategi 2. 

Nedan följer en mening som i källtexten har ett subjekt, dä (”det”), som har uteslutits i 

översättningen för att skapa en mer talspråklig känsla: 

31 Dä lär nog dröja än, sa gästgiverskan. 

 »Dürfte schon noch dauern«, meinte die Wirtin. (26) 

Originalmeningen har en morfologisk/fonologisk/ortografisk dialektmarkör som förmodligen 

inte är så lätt att återskapa med tyskans es, vilket kan vara en annan anledning till att Binder 

har valt att utesluta subjektet helt. 

Ett annat fall av syntaktisk avvikelse är en konstruktion med verbet tun: 



31 

 

32 Ma håll på å gäre klobben, sa hon plötsligt. 

 »Tut man gerade Klümper machen«, sagte sie plötzlich. (27) 

Enligt DUDEN 9 är tun tillsammans med en infinitivform en talspråklig och överflödig 

utvidgning av predikatet. I standardtyskan ses användningen av tun+infinitiv inte som korrekt 

(1985:667). Tun-konstruktionen återskapar tillsammans med adverbialet gerade (”just”) den 

pågående handlingen som i den svenska meningen uttrycks med konstruktionen ”hålla på att 

göra något”. 

 

3.2.2.3 Strategi 4. Standardspråklig varietet med övriga avvikelser/Övrigt 

Det förekommer vid flera tillfällen ord som tycks vara Binders egna konstruktioner. Ett 

exempel är verknasemadukelt i följande mening: 

33 Och det hade han förbaskemadenta, sa gästgiverskan. 

 Und ob er das, verknasemadukelt, sei, sagte die Wirtin. (31) 

Ett ord som förbaskemadenta, som möjligen är författarens eget påhittade ord, är förmodligen 

inte så lätt att återge på tyska om man inte även där hittar på ett eget ord. Det behöver inte 

vara ett ord som läsaren förstår då inte heller Hillevi i romanen förstår vad förbaskemadenta 

betyder, och läsaren får ingen förklaring i form av en metaspråklig kommentar. Huvudsaken 

är att Hillevi nu får veta att Halvorsen har anlänt. Ett annat avvikande ord som förekommer 

vid flera tillfällen är Gedacht: 

34 Frökna sitt i tånkan, sa han lågt och hon trodde först det var ett namn på den lilla 

släden. 

»Das Fräulein sitzet im Gedacht«, sagte er leise, und sie dachte zuerst, dies sei ein 

Name für den kleinen Schlitten. (41) 

Det dialektala tånkan har i översättningen blivit Gedacht, ett ord som inte finns som 

substantiv. Däremot existerar det som perfekt particip, som i exempelvis ”Wer hätte das 

gedacht?”. Genom att använda en perfekt particip-form som standardavvikande substantiv har 

Binder löst det översättningsproblem där översättaren enligt Norberg ”måste […] skapa en ny 

jämförelse mellan icke-standard- och standardvarietetsbenämningar” (2010:8): 

35 Men tånkan var tankarna. 

 Aber Gedacht waren die Gedanken. (42) 



32 

 

Ordet tånkan/Gedacht uppträder också i en sammansättning som syftar på Hillevis tankar på 

Uppsala som hon har lämnat bakom sig: 

36 Uppsalatånkan. 

 Im Uppsalagedacht. (51) 

En annan ovanlig ordform som inte går att finna i DUDEN är abgeseihen: 

37 Silad å fin. 

 Abgeseihen und fein.« (11) 

Abgeseihen står här som perfekt particip med inskottet –ge–, men enligt DUDEN har verbet 

abseihen som betyder ”sila” formen abgeseiht i perfekt particip. Googlar man på abgeseihen 

får man upp 199 träffar, bland annat på Google Books och matrecept. Således verkar ordet 

abgeseihen ändå förekomma i vissa sammanhang. Förmodligen har Binder valt den 

ovanligare formen för att förstärka effekten av kodväxling. 

I bara ett exempel markeras ett ord i DUDEN endast med bruklighetsangivelsen selten. 

Eftersom exemplet inte passar in i några andra kategorier låter jag det tillhöra kategorin för 

övriga avvikelser. Det handlar om ordet alleinig: 

38 Att han tyckte hon var bra ensammen på en så lång resa och allt det där som hon redan 

hört på gästgiveriet: att hon var ung och att hon var tunn. 

Daß er fand, sie sei recht alleinig auf einer so weiten Reise, und all das, was sie bereits 

im Gasthaus gehört hatte: daß sie jung sei und daß sie dünn sei. (40) 

Det är svenskans ”ensam” som i originalverket har fått ändelsen –en och står som ensammen. 

Nästan likadant har tyskans ”allein” försetts med ändelsen –ig. Skillnaden är dock att 

ensammen inte är ett standardsvenskt ord medan alleinig verkar existera i standardtyskan även 

om det är ett ord som sällan används.  

 

3.2.2.4 Strategi 1. Standardspråklig varietet med inslag av regional varietet/dialekt 

Precis som i översättningen av Hjortronlandet är de få dialektala markörer som finns med i 

översättningen av Guds barmhärtighet på lexikal nivå: 

39 Ja, dä ä klart. 

 »Ja, freilich. (5) 
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I källtexten markeras dialekten på morfologisk/fonologisk/ortografisk nivå. De tre orden dä ä 

klart återges i översättningen med ett enda: freilich. DUDEN markerar freilich som besonders 

süddeutsch, det vill säga särskilt sydtyskt, och definierar ordet som ett bekräftande svar eller 

ett instämmande som ”ja”, ”naturligtvis” eller ”självklart”. Binder håller sig inte heller till 

någon bestämd tysk region, som exempelvis Sydtyskland när det gäller lexikala val, utan 

använder ord från olika delar av landet. I följande exempel uppträder det nordtyska ordet 

Lehde som översättning av lägda: 

40 Hon kunde ingenting se för hennes fönster vette ut mot en slät snöyta som 

gästgiverskan kallade lägdan. 

Sehen konnte sie nichts, denn ihr Zimmer lag zu einem ebenen Schneefeld hin, das die 

Wirtin Lehde nannte. (28) 

Tre av exemplen på strategi 1 är också exempel på kompensation, som i följande mening: 

41 Lilla kraken, sa gästgiverskan åt lappgubben en stund senare. 

 »Barmendes Ding«, sagte die Wirtin ein Weilchen später zu dem alten Lappen. (25) 

Verbet barmen, som innebär att man väcker medlidande hos någon, markeras i DUDEN som 

landschaftlich, veraltet, det vill säga som dialektalt och ålderdomligt. Det finns gränsfall där 

det är svårt att avgöra vad som är dialektalt eller ålderdomligt. Historiskt sett kan ett ord till 

och med vara exempel på bådadera. Eftersom landschaftlich står först har jag valt att räkna 

det här exemplet till strategi 1. Hade det endast stått veraltet hade det fått tillhöra strategi 3.  

Ett annat ord som fungerar som kompensation i måltexten är quillen som förekommer i två 

exempel, varav det ena: 

42 Blodlevrar vällde över hans händer och vätte nerkanten på tröjärmarna. 

Blutkuchen quollen ihm über die Hände und näßten die Bündchen seiner Pulloverärmel 

ein. (30) 

Verbet quillen, som är en variant av ”quellen”, markeras i DUDEN som landschaftlich, sonst 

dichterisch veraltet, alltså dialektalt, och annars poetiskt ålderdomligt. Troligen har Binder 

valt den dialektala ordformen framför den standardtyska just för att kunna göra en dialektal 

kompensation i måltexten. 

Precis som i översättningen av Hjortronlandet är de dialektala markörerna ytterst få, men 

förmodligen beror detta inte på översättningsnormer som rekommenderar domesticering av 

texten, utan snarare på att en tysk dialekt ger andra konnotationer än den jämtländska 

dialekten. Istället för att använda en specifik tysk dialekt som global strategi har Binder alltså 
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vänt sig till det ålderdomliga och det talspråkliga för att så långt som möjligt återskapa 

kontrasten mot standardspråket. 

 

3.2.3 Sammanfattande karakteristik av översättningen av Guds barmhärtighet 

I översättningen av Guds barmhärtighet dominerar de morfologiska och syntaktiska 

markörerna. Hedwig M. Binders användning av e-inskott och markerad ordföljd framträder 

starkast i texten. E-inskotten skapar en känsla av ålderdomligt språk medan den markerade 

ordföljden tillsammans med speciella grammatiska konstruktioner skapar en talspråklig 

dimension. Även uteslutning av subjekt används för att skapa en talspråklig känsla i meningar 

med en i övrigt neutral ordföljd. Utöver det förstärks den avvikande koden med ordval som 

antingen är ålderdomliga (Mähre) eller egenkonstruerade (Gedacht). 

Texten drar alltså åt det ålderdomliga hållet men utesluter inte det talspråkliga, utan tvärtom 

markeras detta nästan lika ofta som det ålderdomliga. Även här är de dialektala markörerna 

mycket få och när de väl förekommer är det i form av dialektala ord från olika tysktalande 

regioner. I övrigt finns inga geografiska konnotationer, vilket betyder att en stor del av den 

regionala dimensionen går förlorad. Graden av normalisering är betydligt lägre än i 

översättningen av Hjortronlandet, vilket kan tolkas som att Binder har varit ytterst medveten 

om dialektens betydelse för verket och därför varit mer angelägen om att skapa en varietet 

som kontrasterar ganska starkt mot den standardtyska. Eftersom Binder arbetar mest på 

morfosyntaktisk nivå behålls den skarpa kontrasten mellan Hillevis repliker och replikerna 

som är kodmarkerade, och koden hjälper även i översättningen till att karakterisera en 

annorlunda miljö. I fallet med Guds barmhärtighet stämmer alltså hypotesen i inledningen om 

en lägre grad av normalisering och en strävan att göra en källspråksnära översättning genom 

att återge källtextens dialekt med något slags standardavvikande kod i måltexten. Dock skulle 

man behöva göra fler undersökningar av hantering av dialekt i nyare översättningar för att ta 

reda på om detta är en genomgående tendens. Då översättningen har många talspråkliga 

markörer men en mycket liten grad av normalisering stämmer Englund Dimitrovas iakttagelse 

(avsnitt 2.5) endast delvis i fallet med Guds barmhärtighet. 
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4. Sammanfattning 

I denna masteruppsats har jag undersökt vilka strategier översättarna av Sara Lidmans roman 

Hjortronlandet och Kerstin Ekmans roman Guds barmhärtighet har använt sig av vid 

hanteringen av dialektala drag. Syftet har varit att undersöka vilka övergripande strategier 

som dominerar i de två översättningarna samt vilka individuella språkliga lösningar 

översättarna har använt sig av. På så sätt har jag också kunnat jämföra hur dessa strategier och 

lösningar skiljer sig åt mellan en översättning från 1959 och en från 2000. Slutsatsen är att 

översättaren av Hjortronlandet utöver ren normalisering huvudsakligen har använt sig av 

lexikala markörer som drar åt det talspråkliga hållet, medan översättaren av Guds 

barmhärtighet huvudsakligen har använt morfosyntaktiska markörer som drar åt det 

ålderdomliga men även det talspråkliga hållet. Genom att välja talspråkliga ord och andra 

talspråkliga markörer som diskurspartiklar behåller von Born-Pilsach lite av den 

standardavvikande kod som kännetecknar torparnas tal i Hjortronlandet. Koden utgör dock en 

svagare kontrast mot standardspråket då den inte markeras på lika många språkliga nivåer 

som i originaltexten. Då Binder i översättningen av Guds barmhärtighet framför allt använder 

sig av morfologiska e-inskott i verben och markerad ordföljd skapas en skarpare kontrast mot 

standardtyskan än i översättningen av Hjortronlandet. På så sätt har Binder även valt en mer 

oväntad strategi än von Born-Pilsach. 

Följaktligen har båda översättarna valt bort den globala strategin att återge den svenska 

dialekten med en tysk dialekt. Om de istället hade valt att arbeta med en specifik tysk dialekt 

hade de å ena sidan skapat en regional/dialektal dimension men å andra sidan ändå förlorat de 

geografiska konnotationer som kännetecknar originalverken. Detta beror på att en 

västerbottnisk eller jämtländsk dialekt ger andra konnotationer än exempelvis en sydtysk 

dialekt. 

Avslutningsvis har hypotesen om att dialekten i översättningen från 1959 har normaliserats i 

högre grad än i översättningen från 2000 visat sig stämma. Då detta är en fallstudie av två 

verk skulle det krävas ett större undersökningsmaterial ur fler verk för att ta reda på om detta 

är allmänna tendenser i äldre respektive i nyare översättningar. 
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Bilaga 1: Tabell över strategier och lösningar i Hjortronlandet (kapitel 1-4, ss. 7-17) 

Numrering Källtextcitat Måltextcitat Analys Strategi 

1 Och så gick det stöfset och blev 

med barn. 

Und dann spielte das Mensch ihm 

den Streich und wurde schwanger. 

das Mensch: weibliche 

Person, Frau 

(landschaftlich, meist 

abwertend) (jfr der Mensch) 

 

1. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

regional varietet/dialekt 

2 Franz på Ön, den kunde man 

klämma åt, han var inte ogod. 

Franz auf der Insel, den konnte 

man in die Klemme bringen, mit 

dem ließ sich das machen. 

jmdn. in die Klemme 

bringen 

Klemme: peinliche oder 

schwierige Situation, Lage, 

in der sich jemand befindet 

(umgangssprachlich) 

den/dem istället för ihn/ihm 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

3 Pigan som hade spelat så 

förskräckt hade ordnat det bra för 

sig, hon visste nog att den hon 

släppt till sig för skulle ta korset 

på sig. 

Das Mädel, das so erschrocken 

getan hatte, verstand ihren Vorteil 

zu wahren. Sie wußte recht wohl, 

daß der, den sie zu sich 

eingelassen hatte, das Kreuz auf 

sich nehmen mußte. 

das Mädel: Mädchen 

(umgangssprachlich, 

häufiger auch ironisch) 

wahren: etwas, besonders 

einen bestimmten Zustand, 

ein bestimmtes Verhalten o. 

Ä., aufrechterhalten, nicht 

verändern; bewahren 

(gehoben) 

Kompensation 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag +  

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

4 Gång efter annan slängde han till 

med tömmen så att hon fick en 

snärt över ena kinden ‒ det skulle 

tydas som så: jag måste i alla fall 

Immer wieder schlenkerte er mit 

den Zügeln, so daß sie einen Hieb 

über die eine Backe bekam ‒ das 

sollte heißen: ich muß immerhin 

der Kerl: männliche Person, 

Mann, Bursche 

(umgangssprachlich) 

Kompensation 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 
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ha så pass svängrum att jag kan 

köra som folk! 

so viel Raum haben, daß ich wie 

ein Kerl fahren kann! 

5 Kvinnan hukade sig ner och 

flirade i byltet. 

Die Frau duckte sich und kicherte 

in das Bündel hinein. 
 5. Neutralt 

språk/Normalisering 

6 ‒ Hoppsan det brådskar för 

Fransojs att komma till 

prästgårds. 

„Hoppsa! es pressiert dem 

Franzchen, zum Pfarrhof zu 

kommen.” 

pressieren: eilig, dringend 

sein (besonders süddeutsch, 

österreichisch, 

schweizerisch) 

 

dem: artikel före 

personnamn 

Franzchen: smeknamn i 

diminutiv 

1. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

regional varietet/dialekt + 

2. inslag av talspråkliga 

drag 

7 Jestanes kunde man inte få ord 

som Flykten från Egypten i 

huvudet av denna vinande fart! 

Jesus! Wie sollte einem da nichts 

das Wort von der Flucht nach 

Ägypten in den Sinn kommen bei 

dieser sausenden Fahrt! 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

8 Gick omkring med immiga ögon 

och tjollerpratade: Fransojs ändå 

va ja tyck om dej! 

Ging tagsüber mit schwimmenden 

Augen umher und plapperte 

töricht vor sich hin: „Franzchen, 

wie lieb ich dich trotzdem habe!“ 

plappern: reden 

(umgangssprachlich, 

abwertend)  

töricht: dümmlich; einfältig 

(abwertend) 

Franzchen: smeknamn i 

diminutiv 

2.Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

 

9 Utan att ta minsta hänsyn till att 

han var en sörjande änkling 

svamlade hon på i den stilen. 

Ohne im geringsten darauf 

Rücksicht zu nehmen, daß er ein 

trauernder Witwer war, schwatzte 

sie in diesem Stil darauflos. 

schwatzen: sich wortreich 

über oft belanglose Dinge 

auslassen (besonders 

norddeutsch, abwertend) 

Kompensation 

1. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

regional varietet/dialekt 

10 Det var rent som om hon tyckte Es war reinweg, als glaubte sie das Mensch: weibliche 1.Standardspråklig varietet 

http://www.duden.de/rechtschreibung/plappern#Bedeutungb
http://www.duden.de/rechtschreibung/plappern#Bedeutungb
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sig ha gjort ett storverk i och med 

att hon barnat, så utan skam var 

hon människan. 

damit, daß sie geboren hatte, eine 

Heldentat vollbracht zu haben, so 

ohne Scham war das Mensch! 

Person, Frau 

(landschaftlich, meist 

abwertend) (jfr der Mensch) 

med inslag av regional 

varietet/dialekt 

11 Frida flirade snett upp mot 

honom. 

Frida sah mit schiefem Lächeln zu 

ihm auf. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

12 ‒ Han las fel, prästen. „Er hat falsch gelesen, der 

Pastor.“ 

(Talspråklig perfekt: hat 

[…] gelesen) 

5. Neutralt 

språk/normalisering 

13 ‒ Vad är det för ett grisnamn du 

ha satt på dotra min? 

„Was ist das für ein verrückter 

Name, den du meiner Tochter 

aufgebunden hast?“ 

jmdm. etw. aufbinden: sich 

(Unangenehmes und 

Beschwerliches) aufbürden 

(umgangssprachlich) 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

14 Skrattet bubblade och kluckade i 

brudbarmen när hon hörde honom 

säga: dotra min. 

Das Lachen brodelte und 

kluckerte in dem bräutlichen 

Busen, als sie ihn „meine Tochter” 

sagen hörte. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

15 ‒ Han las fel förstå du å ja tortes 

int rätta till han. 

„Er hat falsch gelesen, verstehst 

du, und ich traute mich nicht, ihn 

zu verbessern. 

(Talspråklig perfekt: hat 

[…] gelesen) 

5. Neutralt 

språk/normalisering 

16 Klaodätte het hon. Klaudette heißt sie. Klaudette: återger Fridas 

uttal av Claudette 

4. Standardspråklig 

varietet med övriga 

avvikelser/Övrigt 

17 Kvinnan i romanboka ja las hette 

Klaodätte. 

Die Frau in dem Romanbuch, das 

ich gelesen habe, hieß Klaudette. 

Klaudette: återger Fridas 

uttal av Claudette 

4. Standardspråklig 

varietet med övriga 

avvikelser/Övrigt 

18 Å han som hon fick till slut fast 

att he såg verkligt vrångt å 

knepigt ut. 

Und er, den sie schließlich 

trotzdem bekam, obgleich es 

wirklich böse und verzwickt 

aussah. 

verzwickt: schwer zu 

durchschauen oder zu lösen; 

sehr schwierig, kompliziert 

(umgangssprachlich) 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

19 Nästan hela tin så sa ja för mej 

själven ‒ icket ‒ hon få han aldrig 

‒ men tänk att he rätta till sej för 

Fast die ganze Zeit sagte ich zu 

mir: sie bekommt ihn nie ‒ aber 

denk dir, schließlich wurde alles 

 5.Neutralt 

språk/normalisering 
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dem. gut. 

20 He var verkligt en bra bok. Es war wirklich ein schönes Buch.  5. Neutralt 

språk/normalisering 

21 Så styggt att he int var min så du 

kund ha fått läsa’na. 

Schade, daß es mir nicht gehörte, 

sonst könntest du es lesen.“ 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

22 ‒ He syns att man int jer så van 

vara ilag med folk. 

„Man ist es eben nicht so 

gewöhnt, mit den Leuten 

umzugehen. 

Man ist es eben […] 

eben: diskurspartikel 

2.Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

23 Höll ja int på att glöm bort sääj va 

karln hette som hon a’Klaodätte 

vart gift med äntligen? 

Habe ich nicht vergessen zu 

sagen, wie der Mann hieß, den die 

Klaudette endlich heiratete?“ 

die: artikel före personnamn 

Klaudette: återger Fridas 

uttal av Claudette 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag + 

4. Standardspråklig 

varietet med övriga 

avvikelser/Övrigt 

24 ‒ Prova gissa en gång, sa hon med 

inställsam röst. 

„Rate mal!“ Ihre Stimme klang 

einschmeichelnd. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

25 ‒ He jer så likt namne ditt att 

riktigt he kändes som en 

fingervisning. 

„Sein Name klang so ähnlich wie 

deiner, es war richtig wie ein 

Fingerzeig.“ 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

26 ‒ Fransojs hette han, sa hon till 

sist. 

„Franzois hieß er“, sagte sie 

schließlich. 

Franzois: återger Fridas 

uttal av Francois 

4. Standardspråklig 

varietet med övriga 

avvikelser/Övrigt 

27 ‒ He låt ju int svenskt så pass 

som, ditt tok, väste han ur 

vargskinnspälsen. 

„Das klingt doch nicht im 

geringsten schwedisch, dumme 

Gans!“ stieß er aus seinem 

Wolfpelz hervor. 

Gans: unerfahrene, junge 

weibliche Person 

(umgangssprachlich 

abwertend) 

(auch als Schimpfwort) 

blöde, dumme Gans! 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

28 ‒ Säg ändå, vad du kan, gubben 

min. 

„Sag nur, was du willst, 

Alterchen. 

Alterchen: alter Mann 

(häufig als vertrauliche 

Anrede) 

2.Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 
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29 Fast du alls int ha läst boka! Du hast ja das Buch nicht gelesen! ja: diskurspartikel 2.Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

30 Dem höll till i Frankrike, Fransojs 

å Klaodätte. 

Sie wohnten in Frankreich, 

Franzois und Klaudette.“ 

Franzois, Klaudette: återger 

Fridas uttal av Francois och 

Claudette 

4. Standardspråklig 

varietet med övriga 

avvikelser/Övrigt 

31 ‒ He jer bara he att vi bo i 

Schwerige å int i någe Frankrike. 

„Die Sache ist nur die, daß wir in 

einem Schwedenreich wohnen 

und nicht in einem Frankreich.“ 

Schwedenreich: 

översättarens egen 

konstruktion/ordlek 

4. Standardspråklig 

varietet med övriga 

avvikelser/Övrigt 

32 ‒ Men gubbas, int gör väl he 

nånting, nog duger väl landet här 

åt oss nog. 

„Aber mein Alter, das macht doch 

nichts, das Land hier ist gut genug 

für uns. 

Alter: Ehemann, Freund 

(salopp) 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

33 Vi kund väl int få ne bätter nån 

annan stans. 

Wir könnten es woanders nicht 

besser haben.” 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

34 Varenda öare som kunde gå hade 

mött upp för att koxa på dem 

fastän inget kalas var utlovat. 

Alles, was Beine hatte, war 

versammelt, um die 

Ankommenden zu beäugen, 

obwohl kein Festschmaus 

versprochen worden war. 

Festschmaus: Festessen 

(scherzhaft) 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

35 Hallesetöj ändå! Saknas i översättningen.  6. Strykning av 

textpassage 

36 ‒ Behåll panten för dej själven! „Behalte dein Pfand für dich!  5. Neutralt 

språk/normalisering 

37 Ja har tie som ja har. Ich habe selber zehn davon.” selber: selbst 

(umgangssprachlich) 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

38 ‒ Har du räknat han som ligg i 

kveden då, sa Stefan och den 

barnrika lönade kvickheten med 

sitt grovaste skratt. 

„Hast du das mitgerechnet, was du 

im Schoß trägst?“ fragte Stefan, 

und die Kinderreiche belohnte den 

Witz mit ihrem derbsten 

Gelächter. 

Schoß: Leib der Frau; 

Mutterleib (gehoben) 

5. Neutralt 

språk/normalisering +  

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 
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39 ‒ Jer du frussen? sa Stefans-Anna 

till Frida. 

„Frierst du?“ sagte Stefans Anna 

zu Frida. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

40 ‒ He var då nånting att frååg om! „Was für eine Frage!  5. Neutralt 

språk/normalisering 

41 Du stod brud för sent Anna för att 

veta om man är het eller kall då 

man kommer hem från prästn. 

Du hast zu spät geheiratet, Anna, 

um zu wissen, ob einem heiß oder 

kalt ist, wenn man vom Pfarrer 

kommt.“ 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

42 Öhopen huckrade igen, Öns eget 

råblyga skratt. 

Wieder wieherte der Haufe, das 

halb rohe, halb scheue 

Inselgelächter. 

wiehern: schallend lachen 

(umgangssprachlich) 

der Haufe: Haufen 

(veraltend selten) 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag +  

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk 

43 ‒ Ja frys int men kanske att 

Klaodätte vill komma in, sa Frida 

som om barnet kunde tala för sig. 

„Ich friere nicht, aber vielleicht 

will Klaudette hinein“, meinte 

Frida, als könne das Kind für sich 

selbst sprechen. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

44 Ändå stannade hon, för kanske 

var det oartigt att gå ifrån 

brudkoxarna så snart och borde 

hon inte vänta på Franz som 

mixtrade i stallet. 

Trotzdem blieb sie stehen, denn 

vielleicht war es unpassend, die 

Brautbeschauer so bald zu 

verlassen, auch mußte sie wohl 

auf Franz warten, der im Stall 

hantierte. 

Brautbeschauer: 

(”brudåskådare”) något 

ovanligt men förekommer i 

några Google-träffar 

5. Neutralt 

språk/normalisering 

45 ‒ Klaod…va sa du för slag, 

slapprade Stina igen. 

„Klaud…was hast du gesagt?“ 

lachte Stina wieder. 

(Talspråklig perfekt: hast 

[…] gesagt) 

5. Neutralt 

språk/normalisering 

46 ‒ Ja va ha du kristnat ongen till, 

sa Hilda. 

„Ja, wie hast du das Kind taufen 

lassen?“ fragte Hilda. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

47 ‒ Klaodätte. Brudens kinder 

glödde i det flacka skenet från ett 

par stallyktor. 

„Klaudette.“ Die Wangen der 

Braut glühten im Schein von ein 

paar Stallaternen. 

Klaudette: återger Fridas 

uttal av namnet Claudette 

4. Standardspråklig 

varietet med övriga 

avvikelser/Övrigt 

48 ‒ Klaod äter… Klaod… Kladd Saknas i översättningen.  6. Strykning av 
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ärter ‒ man prövade säga namnet 

men det var så löjligt att alla for 

fel. 

textpassage 

49 ‒ Kladd efter ‒ man börjar ju 

tänka på efterbörd vetja. 

Saknas i översättning.  6. Strykning av 

textpassage 

50 Å he tyck ja pass bätter på 

dyngkasa än till namn på en 

människ var he så bara en 

stintonge. 

„Klaud…das paßt ja besser für 

einen Misthaufen, als für einen 

Menschen, und wenn es auch nur 

ein Frauensmensch ist. 

ja: diskurspartikel 

Frauensmensch: kvinnlig 

person 

 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

 

51 Om ja ska sääj va jag tyck. Wenn ich meine Meinung sagen 

darf. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

52 Stina igen, hon hade ingen farstu 

den kvinnan. 

Wieder Stina. Die Person hatte 

kein Benehmen. 

die Person: [weibliche] 

Person (1a) im Hinblick auf 

eine aus Sprechersicht 

positive oder negative 

Wertung (emotional) 

Kompensation 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

 

53 ‒ Int så gott för oss här på Ön att 

finna på ett kvinnonamn. 

„Nicht so leicht für uns hier auf 

der Insel, einen weiblichen Namen 

zu finden. 

[Es ist] Nicht so leicht […]: 

obetonad satskärna saknas 

2. Standardspråklig 

varietet med talspråkliga 

drag 

54 Du Stina ha ju raka åt dej en 

almanack full. Int långt ifrån. 

Du, Stina, hast dir ja einen ganzen 

Kalender davon zugelegt.“ 

sich zulegen: sich etwas 

kaufen, anschaffen 

(umgangssprachlich) 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

55 ‒ Jer he därför du håller dej så 

envist till tuppar, sa Stina och såg 

över Hildas lilla hög på fyra 

söner. 

„Hältst du dich darum so 

eigensinnig an kleine Hähne?“ 

meinte Stina und umfaßte Hildas 

Trupp von vier Söhnen mit ihrem 

Blick. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

56 Men Stina började bli ensam om 

att trivas, det var kallt och mörkt, 

Franz slamrade i stallet med 

seltyg, skovel och vatthink, han 

Aber Stinas Lustigkeit zündete 

nicht mehr, es war kalt und 

dunkel, Franz klapperte im Stall 

mit Zaumzeug, Schaufel und 

auftreiben: etwas, wonach 

man einige Zeit gefragt, 

gesucht hat, finden; 

ausfindig machen, 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Person#b2-Bedeutung-1a
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tänkte visst bli där för gott, 

bruden var ingenting att titta på, 

och den svaga förhoppningen att 

Stefan skulle hitta på nåt 

brännvinsaktigt, avdunstade 

också. 

Wassereimer, an der Braut war 

nicht viel zu sehen, und die 

schwache Hoffnung, Stefan könne 

irgend etwas Branntweinartiges 

auftreiben, verdunstete ebenfalls. 

beschaffen 

(umgangssprachlich) 

57 Hon försökte med grannlaga 

tigande och fick den minen till 

svar: grått har man det på myran 

och grått hemma. Man kunde 

behöva höra ett erkänslans ord 

nån gång när man kommer in trött 

och slut. 

Sie versuchte es mit 

rücksichtsvollem Schweigen, und 

in seinen Zügen stand die stumme 

Antwort: Trist hat man’s auf dem 

Moor und trist zu Hause, kommt 

man müde und erschöpft heim, 

könnte man ein Wort der 

Anerkennung brauchen. 

trist: durch Öde, Leere, 

Trostlosigkeit, Eintönigkeit 

gekennzeichnet; trostlos; 

freudlos 

(bildungssprachlich) 
man’s = man es 

2. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

talspråkliga drag +  

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

58 Inte gråta stinta lill […] „Nicht weinen, mein Mädchen 

[…]“ 

 5. Neutralt 

språk/normalisering 

59 […] Fransojs han lider […] […] Franzois leidet […] Franzois: återger Fridas 

uttal av Francois 

4. Standardspråklig 

varietet med övriga 

avvikelser/Övrigt 

60 […] inte lukta, inte skrymma […] […] nicht riechen, nicht quarren 

[…] 

quarren: weinerliche Laute 

von sich geben 

(norddeutsch 

umgangssprachlich 

abwertend) 

Kompensation 

1. Standardspråklig 

varietet med inslag av 

regional varietet/dialekt 
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Bilaga 2: Tabell över strategier och lösningar i Guds barmhärtighet (kapitel 1, ss. 7-21) 

Numrering Källtextcitat Måltextcitat Analys Strategi 

1 Här ska na inte sitta. »Sollet es doch hier nicht 

sitzen.« 

e-inskott 

Tredje person i tilltal 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

2 Dä ä älgbuljong, sa hon. »Elchbrühe ist´s«, sagte sie. ist´s = ist es  

Markerad ordföljd (jfr Es ist 

Elchbrühe) 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

3 Dä gör fröken gott. »Tut ihm gut, dem Fräulein.« Tredje person i tilltal 3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

4 Men lilla fröken, sitte na å 

gråt? 

»Aber Fräulein, liebes, sitzet es 

und greinet?« 

e-inskott 

Tredje person i tilltal 

greinen: [schmerzlich den Mund 

verziehend] leise und kläglich vor 

sich hin weinen 

(umgangssprachlich abwertend) 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk +  

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

5 Ja, dä ä klart. »Ja, freilich. freilich: ja, natürlich, 

selbstverständlich, gewiss doch 

(als bekräftigende Antwort, 

Zustimmung) (besonders 

süddeutsch) 

1. Standardspråk med 

inslag av regional varietet 

6 Å så tunn. Und so dünn.  5. Neutralt 

språk/normalisering 

7 Ja, kära nån, hur ska dä gå? Ja, liebe Zeit, was soll´s bloß 

werden? 

soll’s = soll es 

 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

8 Nu ska fröken få pannkaka 

mä myltgröten. 

Es werdet jetzt Pfannkuchen 

mit Multgrütze kriegen, das 

Fräulein. 

Multgrütze (Moltebeeren = 

hjortron) 
e-inskott 

Tredje person i tilltal 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 
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9 Vill hu ha mjölk te? Mag es Milch dazu? Tredje person i tilltal 3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

10 Dä ä inge fel på mjölken ska 

ja säja. 

Ist nichtens verkehrt mit der 

Milch. 

[Es] ist: subjekt saknas 

nichtens: jfr nichts 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

11 Silad å fin. Abgeseihen und fein.« abgeseihen: ovanlig ordform 4. Standardspråklig varietet 

med övriga 

avvikelser/Övrigt 

12 Ja om man dä visste. »Ja, wüßte man´s. wüßte: konjunktiv 

man´s = man es 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

13 Dä hänn väre. Dauern kann das. dauern kann das: markerad 

ordföljd (jfr das kann dauern) 

2. Standardspråklig varietet 

med talspråkliga drag 

14 Att dä skulle bli så styggt. Daß es gar so garstig werden 

hat müssen. 

 5. Neutralt 

språk/normalisering  

15 Dä ha drivi på sjöan. Verwehet ist er geworden, der 

Schnee, auf dem See. 

verwehet ist er geworden: 

markerad ordföljd  

passiv 

e-inskott 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag + 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

16 Så Halvorsen lär nog dröja 

både en å två dar. 

Dürfte also noch ausbleiben, 

der Halvorsen, ein bis zwei 

Tage. 

[Er] dürfte […] ausbleiben: 

subjekt saknas 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag  

17 Så hu få nog tåla sig lilla 

stackare. 

Das arme Fräulein werdet 

schon sich gedulden müssen. 

e-inskott 

Tredje person i tilltal 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

18 Men mitt bästa rum ska na få. Es werdet aber mein bestes 

Zimmer kriegen. 

e-inskott 

Tredje person i tilltal 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

19 Vi ha börja elda opp. Wir feuern da ein schon.  5. Neutralt 
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språk/normalisering 

20 Och så ska fröken få fällar. Und dann krieget es noch 

Felldecken, das Fräulein.« 

e-inskott 

Tredje person i tilltal 

Kompensation 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

21 Ta lite å myltgröten i alla fall. »Nehmet das Fräulein doch ein 

bißchen von der Multgrütze. 

e-inskott 

Tredje person i tilltal 

Multgrütze (Moltebeeren = 

hjortron) 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

22 Och här ä boka. Und hier wär das Buch.« wär: kortform av 

konjunktivformen wäre (= 

var/vore) 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

23 Skriv barnmorska, sa 

gästgiverskan just när hon 

tänkte skriva fröken och 

redan hade börjat på F:et. 

»Schreibet das Fräulein: 

Hebamme«, sagte die Wirtin in 

dem Moment, als Hillevi 

gerade Fräulein schreiben 

wollte und schon mit dem F 

begonnen hatte. 

e-inskott 

Tredje person i tilltal 

Kompensation 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

24 Dä blir som ett minne. »Ist´s als ein Andenken.« ist´s: markerad ordföljd (jfr es ist) 2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag  

25 Lilla kraken, sa gästgiverskan 

åt lappgubben en stund 

senare. 

»Barmendes Ding«, sagte die 

Wirtin ein Weilchen später zu 

dem alten Lappen. 

barmen: mit Mitgefühl erfüllen 

(landschaftlich, veraltet) 

das Ding 

Kompensation 

1. Standardspråklig varietet 

med inslag av regional 

varietet/dialekt 

26 Dä lär nog dröja än, sa 

gästgiverskan. 

»Dürfte schon noch dauern«, 

meinte die Wirtin. 

Syntax 

[Es] dürfte […]: subjekt saknas 

schon: diskurspartikel 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag  

27 Ma håll på å gäre klobben, sa 

hon plötsligt. 

»Tut man gerade Klümper 

machen«, sagte sie plötzlich. 

Syntax 

Tut man gerade […] machen: 

talspråklig konstruktion 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag  

28 Hon kunde ingenting se för 

hennes fönster vette ut mot 

Sehen konnte sie nichts, denn 

ihr Zimmer lag zu einem 

die Lehde: weite, meist sandige 

und überwiegend baumlose 

1. Standardspråklig varietet 

med inslag av regional 
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en slät snöyta som 

gästgiverskan kallade lägdan. 

ebenen Schneefeld hin, das die 

Wirtin Lehde nannte. 

Ebene, die besonders mit 

Heidekrautgewächsen und 

Wacholder bewachsen ist 

(norddeutsch) 

varietet/dialekt 

29 Ett grått tarmpaket vällde 

fram och mannen stack in 

händerna och grävde ut mer 

ur bukhålan. 

Ein graues Darmpaket quoll 

aus der Bauchhöhle, und der 

Mann steckte die Hände hinein 

und wühlte noch mehr daraus 

hervor. 

quillen: quellen (landschaftlich, 

sonst dichterisch veraltet) 

Kompensation 

1. Standardspråklig varietet 

med inslag av regional 

varietet/dialekt 

30 Blodlevrar vällde över hans 

händer och vätte nerkanten 

på tröjärmarna. 

Blutkuchen quollen ihm über 

die Hände und näßten die 

Bündchen seiner Pulloverärmel 

ein. 

quillen: quellen (landschaftlich, 

sonst dichterisch veraltet) 

Kompensation 

1. Standardspråklig varietet 

med inslag av regional 

varietet/dialekt 

31 Och det hade han 

förbaskemadenta, sa 

gästgiverskan. 

Und ob er das, 

verknasemadukelt, sei, sagte 

die Wirtin. 

verknasemadukelt: översättarens 

egen konstruktion 

4. Standardspråklig varietet 

med övriga 

avvikelser/Övrigt 

32 Ma sku hääls, sa han och 

vacklade lite. 

»Man ward begrüßet«, sagte er. ward: den ursprungliga formen i 

1:a och 3:e person singular 

indikativ preteritum av werden (jfr 

wurde) 

e-inskott 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

33 Dä bli åka i möran, sa han. »Gefahren wird morgen«, sagte 

er. 

Markerad ordföljd 

Gefahren wird […]: 

passivkonstruktion utan formellt 

subjekt (jfr es wird gefahren) 

2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

34 Ha fröken åkpäls? »Habet es einen Kutschpelz, 

das Fräulein?« 

e-inskott 

 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

35 Här ska na få. »Den hier sollet es haben. e-inskott 

Tredje person i tilltal 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

36 Te åkpälsen sin. Als seinen Kutschpelz. Tredje person i tilltal 3. Markerat litterärt 
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skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

37 Så småningenom, sa han. Wenn es dann beliebet«, sagte 

er. 

e-inskott 3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

38 Vackra frökna. »Dem schönen Fräulein.« Tredje person i tilltal 3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

39 Snödrevet blev allt starkare 

och Halvorsen muttrade åt 

marra som han kallade 

hästen. 

Das Schneetreiben wurde 

immer stärker, und Halvorsen 

brummelte etwas zu der Mähre, 

wie er das Pferd nannte. 

die Mähre: [altes] abgemagertes 

Pferd, das nicht mehr zu 

gebrauchen ist (veraltend) 

5. Neutralt 

språk/normalisering + 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

40 Att han tyckte hon var bra 

ensammen på en så lång resa 

och allt det där som hon 

redan hört på gästgiveriet: att 

hon var ung och att hon var 

tunn. 

Daß er fand, sie sei recht 

alleinig auf einer so weiten 

Reise, und all das, was sie 

bereits im Gasthaus gehört 

hatte: daß sie jung sei und daß 

sie dünn sei. 

recht alleinig 

alleinig: allein, auf sich selbst 

gestellt, allein auftretend (selten) 

4. Standardspråklig varietet 

med övriga 

avvikelser/Övrigt 

41 Frökna sitt i tånkan, sa han 

lågt och hon trodde först det 

var ett namn på den lilla 

släden. 

»Das Fräulein sitzet im 

Gedacht«, sagte er leise, und 

sie dachte zuerst, dies sei ein 

Name für den kleinen 

Schlitten. 

e-inskott 

Tredje person i tilltal 

Gedacht: översättarens egen 

konstruktion 

 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk +  

4. Standardspråklig varietet 

med övriga 

avvikelser/Övrigt  

42 Men tånkan var tankarna. Aber Gedacht waren die 

Gedanken. 

Gedacht: översättarens egen 

konstruktion 

4. Standardspråklig varietet 

med övriga 

avvikelser/Övrigt 

43 Marra må viil, sa Halvorsen. »Die Mähre brauchet zu 

ruhen«, sagte Halvorsen. 

die Mähre: [altes] abgemagertes 

Pferd, das nicht mehr zu 

gebrauchen ist (veraltend) 

e-inskott 

3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 
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44 I tånkan. Im Gedacht. Gedacht: översättarens egen 

konstruktion 

4. Standardspråklig varietet 

med övriga 

avvikelser/Övrigt 

45 Där stog dom, sa han. »Haben dort gestanden«, sagte 

er. 

[Sie] haben […]: subjekt saknas 2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag  

46 Fyra va dä i flocken. »Zu vieren im Rudel sind sie 

gewesen. 

Markerad ordföljd 2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

47 Ja feck tika. Die Wölfin hab ich gekrieget. e-inskott 3. Markerat litterärt 

skriftspråk/ålderdomligt 

språk/bildat språk 

48 Hu va dräkti. Getragen hat sie. Markerad ordföljd 2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

49 Fem valpar skulle na ha 

hadd. 

Fünf Welpen hätte sie zu haben 

gehabt.« 

Markerad ordföljd 2. Standardspråklig varietet 

med inslag av talspråkliga 

drag 

50 Då sitter man i tånkan. Dann sitzt man im Gedacht. Gedacht: översättarens egen 

konstruktion 

4. Standardspråklig varietet 

med övriga 

avvikelser/Övrigt 

51 Uppsalatånkan. Im Uppsalagedacht. Uppsalagedacht: översättarens 

egen konstruktion 

4. Standardspråklig varietet 

med övriga 

avvikelser/Övrigt 

 

 


