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Sammandrag 

Denna uppsats är baserad på en översättning av kapitel 1–9 i första delen av romanen 

Future Popes of Ireland av den irländske författaren Darragh Martin. Efter en inledande 

källtextanalys baserad på modellen som beskrivs av Hellspong & Ledin i Vägar genom 

texten, Handbok i brukstextanalys (1997) följer ett kortare medierande avsnitt om 

överväganden inför översättningen, där valet av översättningsstrategi presenteras. Detta 

följs av en översättningsanalys med fokus på översättning av irländsk dialekt i källtexten. 

Ett antal korta utdrag ur källtexten där dialekt förekommer analyseras och jämförs med 

översättningen. Analysen bekräftar de tendenser till standardisering av dialekt som tidigare 

noterats inom översättningsforskningen.  
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The Pope and the Brogue – Translating Irish English dialect in Future Popes of Ireland by 
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1 Inledning 
 
Denna magisteruppsats för översättarutbildningen vid Lunds universitet bygger på min 

översättning av kapitel 1-9 i första delen av romanen Future Popes of Ireland av den 

irländske författaren Darragh Martin. Den publicerades 2018 av förlaget 4th Estate, 

London. 

       Romanen väckte mitt intresse på grund av den inledande färgstarka beskrivningen av 

påven Johannes Paulus II historiska besök i Dublin 1979, som fångar tidsandan och 

stämningen på ett trovärdigt och inlevelsefullt sätt. Martin väver sedan samman 30 år av 

irländsk nutidshistoria med sina huvudpersoners, familjen Doyles, livsöden i en fartfylld 

och humoristisk berättelse. Han tar upp många allvarliga ämnen men berättelsen 

genomsyras ändå av humor och irländsk lokalfärg, och den är full av underfundiga 

stilfigurer och allusioner. Martin beskriver på ett insiktsfullt sätt sina karaktärer och deras 

dysfunktionella familjedynamik samt det faktum att när vi till slut står öga mot öga med 

döden är det plötsligt lätt att glömma gamla oförrätter och försonas med varandra.  

     Syftet med uppsatsen är att analysera källtexten och min egen översättning. Uppsatsen 

består av två huvuddelar. I den första delen har jag använt mig av en textanalytisk metod 

och analyserat källtexten och den andra delen består av en jämförande analys av måltexten 

och källtexten. I den fördjupade översättningsanalysen fokuserar jag på 

översättningsproblem som uppstått på grund av irländsk dialekt i källtexten. 

 

2 Källtextanalys 
 
I källtextanalysen utgår jag från analysmodellen i Vägar genom texten. Handbok i  

brukstextanalys (Hellspong & Ledin 1997). Eftersom källtexten är skönlitterär och 

analysmodellen är utformad för brukstext har jag använt modellen selektivt. 

  

2.1 Kontext 
En text bör alltid ses i sitt sammanhang och kontexten är därför en central del av 

textanalysen enligt Hellspong och Ledin (1997:49). Romanens sändare är författaren 
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Darragh Martin och förlaget 4th Estate som grundades 1984 i London, men som sedan 

2000 ingår i Harper Collins, ett amerikanskt bokförlag med säte i New York och 

verksamhet i stora delar av världen. 4th Estate bedriver fortfarande sin verksamhet i 

London och har knutit till sig många kända och prisbelönta författare av 

högprestigelitteratur som Hilary Mantel, Anthony Doerr, Jonathan Franzen och Annie 

Proulx.  
     Darragh Martin, som växte upp i Dublin, är numera bosatt i New York och har tidigare 

skrivit flera pjäser och barnböcker men detta är hans debutroman för vuxna läsare. 
Romanen har fått ett mycket positivt mottagande av många recensioner att döma. Anne 

Cunningham i The Irish Independent jämför honom med välkända författare som Zadie 

Smith och John Irving. Sarah Gilmartin i The Irish Times finner likheter med Jonathan 

Franzen. Nedan följer utdrag ur deras recensioner:  
 

Darragh Martin’s family saga follows the Doyles from the first papal visit in 1979 through to 
Barack Obama’s visit in 2011. If we had an Irish John Irving, then Martin would be it. Comedy 
and tragedy are deftly stitched into this fat, generous tome with no visible seams and these 
flawed siblings, reared by the stropping and unforgiving Granny Doyle, will hang around long 
after the ending. A modern classic. (Anne Cunningham, Independent.ie). 

 
An engrossing novel that tackles everything from religion to abortion, contraception to gay 
rights…Writers such as Anne Tyler and Jane Smiley come to mind, or Jonathan Franzen’s The 
Corrections.  (Sarah Gilmartin, irishtimes.com). 

 

Utformningen av bokomslaget talar för att man på olika sätt vill dra uppmärksamhet till en 

författare som inte är känd och etablerad sedan tidigare. Framsidan domineras av romanens 

titel i stora, vita versaler med röda konturer som står ut mot en blå bakgrund. Den 

iögonfallande titeln kan uppfattas som humoristisk och skapar på så sätt omedelbart 

intresse för boken. Ovanför titeln finns författarens namn i mindre vita versaler, och man 

har valt att positionera några mycket korta positiva omdömen med kända avsändare så att 

de omringar författarens namn och titeln. På den nedre delen av framsidan, under titeln, 

finns ett fotografi av tre små barn som springer bort från fotografen över ett stort, flackt 

fält mot horisonten, där en blå himmel tar vid, och samma blåa färg bildar även bakgrund 

på bokryggen och baksidestexten. De springande barnen är bokens huvudpersoner, 

trillingarna Damien, Rosie och John Paul. Längst ner i högra hörnet kan man läsa att 

romanen nominerades till utmärkelsen Novel of the year i An Post Irish Book Awards 
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2018. Den något mera kända författaren Sally Rooney vann utmärkelsen med sin roman 

Normal People, som har adapterats till en populär TV-serie av BBC. Bland de sex 

författarna vars verk var nominerade till detta pris fanns även John Boyne, sedan tidigare 

känd för romanen The Boy in the Striped Pyjamas, utgiven på svenska 2006 med titeln 

Pojken i randig pyjamas, samt filmatiserad 2008. John Boynes namn står under utropet 

Dazzling i övre högra hörnet på framsidan. Att man har valt att skriva ut hans namn på 

framsidan beror troligen på att han är en etablerad författare och även känd internationellt, 

vilket ökar trovärdigheten för att Martin och hans roman ligger på en likvärdig nivå. På 

bokryggen finns författarens och förlagets namn samt romanens titel. Baksidestexten består 

av utdrag ur en rad positiva omdömen. 

     Man kan förmoda att boken riktar sig till läsare som redan är bekanta med verk av 

kända författare som John Boyne och Jonathan Franzen, och som kan tänkas vara 

intresserade av att läsa en roman av en ny författare som följer i deras spår och tradition. 

Romanen tillhör genren modern samtida skönlitteratur och kan även placeras i genren 

coming-of-age-fiction. Den gavs ut i en polsk översättning 2019. 

      Future Popes of Ireland har en rik och omfattande intertextuell kontext och faller in i 

den irländska berättartraditionen, där Martin har hämtat inspiration hos föregångare som de 

kända irländska författarna James Joyce och Flann O´Brien. James Joyce (1882–1941) 

skrev bland annat de mycket kända, episka verken Dubliners och Ulysses, varav den senare 

anses vara ett av 1900-talets viktigaste litterära verk. Flann O´Brien (1911–1966) var 

författare till flera humoristiska och satiriska romaner, varav den mest kända kanske är The 

Third Policeman. Bland mera nutida irländska författare som följer samma 

berättartradition kan nämnas Frank McCourt (1930–2009), som föddes i New York av 

irländska föräldrar, växte upp i Irland och återvände till USA i vuxen ålder. Hans mest 

kända verk är romanen Angela’s Ashes, där han beskriver sin fattiga uppväxt i Irland. 

Romanen har blivit filmatiserad och även översatt till svenska med titeln Ängeln på sjunde 

trappsteget.  

     En nu levande, prisbelönt irländsk författare och dramatiker som i sina böcker tar upp 

liknande ämnen som de som berörs i Future Popes of Ireland, är Roddy Doyle, född 1958. 

Han skriver om svåra ämnen som arbetslöshet, alkoholproblem och misshandel och flera 

av hans böcker har blivit filmatiserade, bland annat The Commitments och The Snapper. 
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     Den irländska berättartraditionen har mycket djupa rötter med många förgreningar där 

Darragh Martin kan sägas sälla sig till sina föregångare och sina samtida författarkollegor i 

något som nästan utgör en egen genre: skrönor och berättelser om den irländska familjen. 

En kritiker på den sociala medieplattformen Goodreads ger uttryck för detta genom att 

utbrista: ”Oh no, not another multi-generational saga of a dysfunctional Irish family!” 

(Goodreads 2018)   

     Detta leder oss in i en analys av kulturkontexten som framför allt handlar om Irland, 

dess politiska, sociala och ekonomiska utveckling och den katolska religionen som 

historiskt sett har varit en stark maktfaktor i det irländska samhället. Romanen utspelar sig 

under åren 1979–2011, och inleds med påven Johannes Paulus II historiska besök i Irland 

1979. På den tiden var Irland ett av Europas fattigaste länder, där man fortfarande väntade 

på det stora ekonomiska uppsvinget som så småningom följde efter inträdet i EU 1973, ett 

fenomen som kallades den keltiska tigern, och som tilldrog sig huvudsakligen omkring 

åren 1995–2008. Många faktorer bidrog till fenomenet som också kallats The Boom. Enligt 

Oxfordprofessorn och historikern R.F. Foster (2007) var några av de viktigaste 

nyetablering av utländska företag, exempelvis amerikanska Intel, låg beskattning, ett 

allmänt företagsvänligt politiskt klimat och en ung och välutbildad arbetsstyrka. 

     Katolicismen hade ett uttalat starkt fäste i landet, vilket bland annat avspeglades i de 

människoskaror som samlades i Dublins Phoenix Park vid påvens besök. Det sägs ha varit 

den största sammankomsten någonsin i Irlands historia (engelska Wikipedia). Påven 

uttalade sig mot preventivmedel, aborter och skilsmässor, som samtliga var förbjudna 

enligt irländsk lag. Överträdelse kunde leda till att man blev utesluten ur kyrkan, ett 

verkligen förödande straff för en irländsk katolik vid denna tid, eftersom det sannolikt även 

skulle inneburit social utfrysning och stigmatisering. Det fanns dock starka strömningar i 

det irländska samhället som motsatte sig dessa förbud, och utvecklingen i landet under de 

påföljande drygt 30 åren som skildras i romanen ledde till att förbuden luckrades upp. 

Dock blev exempelvis abort inte tillåtet förrän 2018, och en av romanens huvudfigurer, 

storasyster Peg Doyle, tvingades i likhet med många andra irländska kvinnor att åka till 

England för att genomgå en abort efter en oönskad graviditet. Preventivmedel var 

förbjudna fram till 1980, homosexualitet avkriminaliserades 1993 och att skilja sig blev 

möjligt enligt lag först 1995.   
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 2.2 Innehåll, teman och disposition 
Den irländska familjen Doyle och deras liv under åren 1979–2011 utgör romanens makro-

tema. Det finns en rad olika mikroteman som berör familjen, bildar bakgrund och håller 

samman berättelsen: den katolska religionen, den politiska och ekonomiska utvecklingen, 

den framväxande feminismen och de homosexuellas ökade rättigheter i samhället. Den 

katolska kyrkans inflytande minskade, vilket bidrog till förändrade tankesätt, som i sin tur 

ledde till att olika lagförändringar kunde genomdrivas. I de första kapitlen får vi framför 

allt bekanta oss med familjens överhuvud Farmor Doyle, men även hennes son Danny 

Doyle, hans fru Catherine Doyle och deras fyraåriga dotter Peg, och lite senare syskonen, 

trillingarna Damien, Rosie och John Paul. Båda föräldrarna dör i början av romanen och 

handlingen kretsar sedan kring barnen, deras uppväxt med Farmor Doyle som 

vårdnadshavare, och deras senare liv i Irland och USA. 

     Romanen börjar i händelsernas mitt, i Dublins Phoenix Park, där stora människoskaror 

har samlats för att höra påven tala. Farmor Doyle är på plats med sin familj och hon smider 

planer om hur hennes ännu ofödda barnbarn, som hon vill ska avlas den kvällen, ska 

komma att bli den första irländska påven. Hon ger svärdottern en liten flaska med 

vigvatten som välsignats av påven och instruerar henne att droppa vattnet i sängen där hon 

och Danny sedan ska avla den tilltänkte påven samma kväll. Genom denna religiösa ritual 

ska miraklet ske och Irland ska få sin första påve: 

  
(1) […] this was the day when a drop of precious holy water would catapult across a 
million unworthy heads and plop into its destined receptacle. Granny Doyle replaced 
the pale blue lid on the bottle and turned to her daughter-in-law. 

            ‘Sprinkle a bit of this on the bed tonight, there’s a good girl.’ (KT r. 45–57) 
  
Här har författaren använt sig av hyperbol för att åstadkomma en komisk och möjligen 

något förlöjligande effekt. Inte nog med att vigvattnet förväntas åstadkomma mirakel, utan 

Farmor Doyle har dessutom lyckats fånga upp det från påvens vigvattenkvast i sin lilla 

flaska. Redan detta känns ju ganska osannolikt, rent realistiskt sett. För svenska läsare som 

lever i ett sekulariserat samhälle många år senare kan detta förefalla främmande, men med 

tanke på den katolska kyrkans makt och inflytande i dåtidens Irland är det inte helt 

omöjligt att dess dogmer gav upphov till den här sortens tankesätt, där mirakel faktiskt är 
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något att räkna med. Det ligger även ett själviskt motiv bakom farmor Doyles handlande. 

Hon drömmer om äran att bli farmor till den första irländska påven, och därmed bland 

annat överglänsa alla grannfruarna. Detta ska bli hennes revansch för att hon bara fick ett 

barn, medan de flesta familjerna på hennes gata hade många, vilket var normen i Irland då 

ju varken preventivmedel eller aborter var tillåtna. Planerna går i stöpet, svärdottern dör 

efter att ha fött trillingarna, som ingen av dem visar någon större fallenhet för att följa i 

påvens fotspår. I likhet med många andra små pojkar vid denna tid döps en av trillingarna 

till John Paul och han blir Farmor Doyles favorit och dessutom senare en kändis via sin 

Youtube kanal där han ironiskt nog kallar sig för Pope John Paul III. 

    Genom Farmor Doyle får vi en inblick i det irländska samhället på 1970-talet, då det 

fortfarande var starkt präglat av katolicismen. Författaren byter sedan perspektiv och vi får 

istället uppleva situationen genom barnets, Pegs ögon. Hon lägger märke till de små 

sakerna och funderar över mera alldagliga ting som är viktiga för henne, de nya skorna, 

hennes skolböcker och om hon eventuellt kan få något godis: 

 
(2) After a long day of disappointments, when it became clear that the Pope would not 
be throwing out free Lucky Dips into the crowd, Catherine Doyle’s handbag was 
Peg’s only hope. It might have a Curly Wurly hidden in its folds. Or Lego. Perhaps, if 
Peg was lucky, there might be a book with bright pictures, which her mother would 
read to her, squatted down on the grass while meaner mammys kept their kids focused 
on the tiny man on the tiny stage. (KT r.102–112) 

 

Alldeles i slutet av det inledande kapitlet skiftar perspektivet igen och det är istället den 

vuxna Peg som ser tillbaka och försöker minnas vad som verkligen hände. Hon var 

tvungen att följa med Farmor Doyle för att föräldrarna skulle få vara för sig själva. Hon var 

lite motvillig till detta, och hon frågar sig nu om det kanske var så att föräldrarna sträckte 

ut sina händer i ett försök att gripa tag i henne, vilket hade kunnat förändra hela det 

påföljande händelseförloppet, eller om de bara hade vinkat hejdå till henne: 

 
(3) Something else that Peg would always wonder about: did she remember her 
parents extending their arms at the same time before she was whisked off? A gesture 
hard to read, halfway between a wave and an attempted grab, nothing that was strong 
enough to counteract the pull of Granny Doyle or the tug of the future. (KT r. 258–
266) 
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Redan i bokens allra första mening kan vi utläsa tre av romanens teman: den katolska 

religionen (Pope John Paul II), sexualitet och Irland: 

  
(4) It was September 1979 when Pope John Paul II brought sex to Ireland. (KT r. 3-4) 

 
Författaren använder sig av ironi för att uppnå en humoristisk effekt. Sex fanns naturligtvis 

redan i Irland, men frågorna som var intimt förknippade med sexualitet var inte något som 

diskuterades öppet. 

     Romanen har en intressant disposition, då den är uppdelad i tio större delar som i sin tur 

är indelade i kortare kapitel, ibland väldigt korta. Varje kapitel har en rubrik och efter 

denna står årtalet inom parentes. Berättelsen rör sig kronologiskt framåt från 1979–1980. 

Perspektivet skiftar mellan Farmor Doyle, Peg och föräldrarna. I kapitel 2 framträder en 

berättarröst, här finns metatext och tempus ändras från preteritum, som är klassiskt 

berättartempus för romaner, till presens, som i detta exempel: 
 
(5) There is no record of what happened to the contents of the holy water bottle. […] 
This history refrains from comment. ( KT r 271-299) 

 

Flera av de tio större avsnitten har fått namn efter den katolska kyrkans sakrament: dopet, 

eukaristin, konfirmationen och de sjukas smörjelse. Helheten knyts ihop men en elegant 

syntaktisk parallellism – It was (September 1979/May 2011) when (Pope John Paul II/ 

Barrack Obama) brought (sex/hope) to Ireland – så att det bildas en slags 

cirkeldisposition, där den första delen, dopet, inleds med kapitlet om påven Johannes 

Paulus besök 1979, och den sista delen, de sjukas smörjelse, inleds med Barack Obamas 

besök 2011: 
(6) It was May 2011 when Barack Obama brought hope to Ireland. (Martin 2018: 419) 

 

2.3 Lexikogrammatik och stilfigurer 
Källtexten innehåller många långa meningar, men de är inte uttalat komplexa, utan 

samordnas ofta med enkla bindeord som and, vilket gör texten ganska lättläst som i detta 

exempel: 
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(7) They had all moved into the crescent within a few years of each other in the late 
fifties and here they were, families raised and husbands buried, their lives moving in 
synch, morning Masses in Killester Church and the excitement of Saturday’s Late,  
Late Show and Sunday roasts shared with disappointing children and glowing 
grandchildren and every event unpicked in Granny Doyle’s porch, which contained a 
folding chair for each of the auld ones in Dublin’s own Widows’ Way. (KT r. 346–
358) 

 

I denna långa mening som innehåller 78 ord, uppstår en känsla av uppräkning när många 

olika element samordnas med konjunktionen and som upprepas sex gånger.   

     Ett mycket vanligt förekommande skiljetecken i källtexten är semikolon som används 

för att dela upp de ibland mycket långa meningarna.  I engelskan används semikolon oftare 

än i svenskan som ett alternativ till komma (TNC 2001:137). Här har det använts för att 

avgränsa de uppräknade personerna från varandra: 
 
(8) Everybody was singing along: Mrs Nugent waving her tea towel and belting out 
the tune; Mrs McGinty thrilling in her best Church Lady voice designed to test stained 
glass; her mother bobbing her beshawled head in time with the beat; the Clougheally 
crowd of second cousins joining in, joyfully out of key. (KT r. 834-841) 

 

Det kan också användas mellan satser som har ett nära innehållsligt samband med varandra 

och ofta är det något som klargörs eller utvecklas i den senare satsen: 

 
(9) It couldn’t be the amber on the window from his smoking; the curtains were 
always drawn, especially in the day. (KT r. 942-945) 

 
Eftersom romanen utspelar sig i Irland innehåller texten många kulturspecifika ord 

och uttryck. Dessutom har Martin använt sig av irländsk engelsk dialekt som ett 

stilistiskt drag, något som är vanligt förekommande i irländsk skönlitteratur (Hickey 

2006:19-21). I översättningsanalysen följer en mera utförlig diskussion om irländsk 

engelsk dialekt och dialektöversättning.  De dialektala inslagen används bland annat 

för humoristisk effekt men humorn uttrycks även med hjälp av stilfigurer som ironi 

och hyperbol. Detta är en rolig bok, trots att den behandlar allvarliga teman. Ironi 

innebär att sändaren yttrar något men menar det rakt motsatta, på ett sådant sätt att 

mottagaren förstår den verkliga avsikten. Hyperbol innebär att en överdrift används i 

expressiv, personlig och ofta komisk funktion (Lagerholm 2008:161-163). Här följer 
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ytterligare exempel på hur Martin använder sig av dessa stilfigurer för humoristisk 

effekt:   

 
(10) Granny Doyle understood his secret message immediately. An unholy trinity of 
evils knocked on Ireland’s door (divorce! abortion! contraception!) an army of bright-
eyed young things with Miraculous Medals was required. (KT r. 4-10) 
 

Den första meningen förefaller uppenbart ironisk, eftersom påven knappast hade ett 

hemligt budskap till Farmor Doyle, utan det var något som hon själv tolkade in i hans tal. 

An unholy trinity of evils beskriver Farmor Doyles uppfattning om skilsmässor, abort och 

preventivmedel, som de flesta läsare nog uppfattar som en överdrift. En armé av unga med 

madonnamedaljonger runt halsen är en uppenbar överdrift som målar upp en humoristisk 

bild. Sedan följer en beskrivning av irländarnas stolthet över påvens besök: 

 
(11) Joy fizzed through the air before the Pope even spoke. When he did, it was a 
wonder half a million people didn’t levitate immediately from the pride. (KT r. 40-
43) 

 
Bilden av en halv miljon människor som plötsligt svävar i luften är överdriven på grund av 

sin totala osannolikhet och därför humoristisk. Vidare beskrivs irländarnas stora iver att få 

en irländsk påve, i alla fall så som Farmor Doyle förställer sig saken: 

  
 (12) No, the lad who would rise from the ranks of priests and bishops to assume the 
ultimate position in the Vatican would have to come from a new generation; the 
Popemobile had scarecely shut its doors before the race was on to conceive the first 
Irish Pope. (KT r. 17-23) 
 

Här målar Martin upp en bild av människor som skyndar sig att springa hem, ivriga 

att få sätta igång med att avla den första irländska påven. 

     Även karaktärsbeskrivningarna är humoristiska, som dessa av Farmor Doyles granne 

Mrs Nugent (13) och Pegs gammelfarmor Nanny Nelligan (14): 

 
(13) A tiny woman, full to the brim with mischief and gossip, Mrs Nugent had enough 
energy to power the road through a blackout. Hearing that Peg was joining them, Mrs 
Nugent unleashed a stream of chat – Isn’t that brilliant, pet? And Won’t we have a 
great adventure, love? – gabbling onwards as if she’d never met a silence she couldn’t 
fill. (KT r. 378–386) 
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(14) Peg couldn’t help staring at her great-grandmother, whose many wrinkles 
announced that she’d been born in the nineteenth century and whose constant sour 
expression suggested that she might have been happier staying there. (KT r. 615-621) 

 

Författaren använder sig av besjälning, vilket är en slags metafor som innebär att man 

tillskriver något konkret och icke-mänskligt mänskliga egenskaper (Lagerholm 2008: 159).  

Detta syns bland annat i följande exempel: 

 

(15) […] rows of other red-brick houses, indifferent to the motion of their car, waiting 

instead for fresh coats of paint and attic conversions and tarmac paving over gardens, 

the fortunes of the Doyles nothing to them. (KT r. 538–543) 

 

I beskrivningen av de röda tegelhusen införlivas både besjälning och tretal i samma 

mening. Genom besjälning får husen mänskliga tankar och känslor: de väntar på något och 

de känner sig likgiltiga inför familjen Doyles förehavanden. Tretalet uttrycks i 

uppräkningen av de tre sakerna som husen väntar på: fresh coats of paint and attic 

conversions and tarmac paving over gardens. 

     Besjälningen har också en stämningsskapande effekt som i beskrivningen av Nanny 

Nelligans hus: 

 
(16) It was the house, with its black-and-white photographs of people who had died, 
and its doors, which creaked with the ache of being opened, and its air, thick with 
secrets and sadness. (KT r. 637-642) 
 

Huset beskrivs som ett levande väsen, vilket bidrar till den spöklika stämningen. 

     I kapitel 9 sitter Danny Doyle i sitt gamla pojkrum och sörjer sin fru: 

 
(17) Danny Doyle turned the capsule over and over in his hand, the single bed in his 
old box room already sagging with sadness underneath him. (KT r. 1004-1007) 
 

Sängen är besjälad och delar Dannys känslor genom att hänga sorgset under honom. 

Sagging with sadness är en allitteration med två ord som börjar på s. 
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2.4 Syntes 
Romanen Future Popes of Ireland av Darragh Martin är en berättelse om en irländsk familj 

som vi får följa mellan åren 1979-2011, en period i irländsk nutidshistoria med många 

omvälvande förändringar vad beträffar bland annat ekonomisk tillväxt och ett minskat 

inflytande av katolska kyrkan, med därpå följande sociala och kulturella reformer. 

     Texten är kronologiskt berättande, med en ganska okomplicerad syntax. Det 

förekommer flera olika stilfigurer, varav de mest framträdande är ironi, dråpliga 

hyperboler, hopning med tretal och ett rikt bildspråk i form av besjälning. Dessutom 

använder författaren irländsk engelsk dialekt som ett stilistiskt drag, vilket bland annat 

förstärker platskänslan. Sammantaget har författaren skapat en inlevelsefull och expressiv 

stil som är full av humor och stänk av satir.  

 

3 Överväganden inför översättningen 

Inför varje översättning är det viktigt att överväga vilken övergripande global 

översättningsstrategi man vill använda sig av. Man väljer ofta en imitativ global 

översättningsstrategi, där man håller sig så källtextnära som möjligt, när sändaren är en 

auktoritet på området, exempelvis en etablerad skönlitterär författare. Man strävar efter att 

överföra källtextens ton och stil för att ge mottagaren samma läsupplevelse som i originalet 

(Lundquist 2007: 37). 

     Yvonne Lindqvist använder andra begrepp för att beskriva översättningsstrategier i 

Högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska (2005:35). Hon beskriver de olika 

översättningsnormerna som styr översättarens arbete. De preliminära 

översättningsnormerna styr vilka verk som väljs ut för översättning och från vilka språk. 

Dessa normer visar om målkulturen och målspråket är ett öppet eller slutet system. Det 

svenska litterära systemet anses vara mycket öppet, och över hälften av all litteratur som 

publiceras i Sverige består av översättningar, där engelsk och amerikansk litteratur 

dominerar som givarspråk. I det öppna svenska litterära systemet finns en stor 

beredvillighet att genom källtextnära översättningar införliva trender som berikar dess 

repertoar (Lindqvist 2005:27-37).  
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     Översättaren väljer enligt den initiala strategiska normen att göra en adekvansinriktad 

eller acceptansinriktad översättning, vilket i stora drag motsvarar det som Lundquist 

(2010:37) kallar imitativ respektive funktionell översättningsstrategi, och när det gäller så 

kallad högprestigelitteratur väljer översättaren ofta en adekvansinriktad strategi. En 

källbunden översättning kallas adekvansinriktad och en målanpassad översättning 

acceptansinriktad (Lindqvist 2005:36). 

     Under själva översättningsprocessen styrs översättarens val av de operationella 

normerna som delas in i matrisnormer och språkformsnormer (Lindqvist 2005:35-36). 

Matrisnormerna påverkar i vilken mån översättaren respekterar källtextens fullständighet, i 

vilken grad det förekommer utelämnanden eller tillägg och i vilken mån dessa redovisas 

öppet i måltexten. Språkformsnormerna styr valet av målspråksenheter på alla nivåer: 

lingvistiska, stilistiska och litterära.  

     Jag har valt som min övergripande, globala översättningsstrategi att göra en 

adekvansinriktad imitativ översättning, trots att Darragh Martin inte är en etablerad eller 

prisbelönt författare då detta är hans debutroman för vuxna. Jag baserar mitt val på det 

faktum att hans förlag, 4th Estate, i övrigt har en utgivning bestående av högkvalitativ 

litteratur och har många kända författare knutna till sig. Dessutom är det min egen 

bedömning efter genomläsning av hela romanen där källtexten ingår att det rör sig om 

kvalitetslitteratur, vilket jag anser framför allt återspeglas av att form och innehåll är starkt 

knutna till varandra.  Formen förmedlar på olika sätt känslan att vi befinner oss i Irland, 

och det har varit min avsikt och en del av min övergripande strategi att i möjligaste mån 

försöka bevara detta i översättningen.  

     De tilltänkta svenskspråkiga mottagarna av texten är personer som är allmänt 

intresserade av och vana att läsa verk som utspelas i andra länder och kulturer. Kanske har 

de själva besökt Irland och känner till en del om dess kultur, historia och religion. Trots att 

Irland i likhet med Sverige nu är ett modernt västerländskt samhälle, så finns dock 

betydande kulturella skillnader, och därför kan romanen tillföra mycket av intresse.  
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4 Översättningsanalys 
4.1 Inledning 
Översättningsanalysen fokuserar på problemen som uppstått vid översättning av de 

irländsk-engelska dialektala inslag som förekommer i källtexten. Enligt Hickey (2006:20-

21) kan dialekt användas i ett bestämt stilistiskt syfte i skönlitteratur med avsikt att skapa 

ytterligare dimensioner och kontraster i texten, och den har ofta specifika konnotationer till 

vissa geografiska områden eller sociala grupper. För översättaren kan det vara svårt att 

exakt återge de dialektala dragen, och man riskerar därmed att förlora något i texten. Enligt 

Englund Dimitrova (2011:102) råder det en uppfattning bland översättare och 

översättningsforskare att det är svårt eller omöjligt att översätta dialekt. Det verkar finnas 

en ganska bred konsensus att det antingen är omöjligt att översätta till en målspråksdialekt 

eller att det är omöjligt att översätta dialekt utan att något går förlorat.  

     Översättningsanalysen börjar med ett avsnitt som handlar om irländsk-engelsk dialekt. 

Därefter följer ett avsnitt om dialektöversättning. Avslutningsvis följer själva analysdelen 

där jag presenterar citat ur källtexten som innehåller irländsk-engelsk dialekt och 

analyserar dessa. Jag diskuterar mina översättningar och vilka översättningslösningar jag 

har använt mig av för att möjligaste mån överföra de dialektala dragen till måltexten.  

 

4.2 Irländsk-engelsk dialekt 
Irland har två officiella språk: engelska och iriska, som är ett gaeliskt språk. Irländsk 

engelska är den dialekt, eller språkliga varietet av standardengelska som talas i Irland. På 

latin heter Irland Hibernia och ibland kallas den irländsk-engelska dialekten Hiberno-

English i språkvetenskapliga sammanhang. Enligt Hickey (2017:164-165) användes 

termen under 1970- och 1980-talen, men under 1990-talet upphörde många språkforskare 

att använda termen Hiberno-English eftersom den kan kräva en förklaring när man vänder 

sig till icke-irländska åhörare eller läsare. Hickey (2006:16) anser att termen Irish English 

är den enklaste och det är den som jag har översatt till irländsk engelska och använder här 

eftersom jag tycker att den fungerar bäst på svenska.  
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     Det som utmärker ett standardspråk brukar enligt Haugen (1966:922-935) vara att det 

genomgått följande processer:  

1. Selektion – bland flera möjliga språkliga varieteter (dialekter) har en eller några kommit 

att väljas till grundval för standardspråket. 

2. Kodifiering – någon officiell instans har, till exempel genom att ge ut ordböcker, 

grammatikor eller liknande, bestämt vad som är ”korrekt” språkbruk. 

3. Funktionselaborering – den variant som valts har utvecklats stilistiskt och terminologiskt 

så att den kan användas för de olika syften där ett officiellt accepterat språk förekommer. 

4. Acceptering – varieteten har av användarna blivit accepterad som den officiella 

varieteten. 

     Enligt denna beskrivning är engelska och iriska standardspråk, medan irländsk engelska 

således är en språklig varietet eller dialekt av engelska. Den uppstod som en blandning av 

iriska, engelska och lågskotska efter Storbritanniens kolonisering av Irland på medeltiden. 

Engelska har således talats i Irland i mer än 800 år och irländsk engelska är därmed den 

äldsta engelska språkvarieteten utanför Storbritannien (Hickey 2012:1). Dialekten har två 

utmärkande drag, dels att ålderdomliga ord som har försvunnit ur andra engelska dialekter 

finns bevarade, dels att man har inkorporerat iriska ord, syntax, idiom och uttal. Det har 

därför ibland beskrivits som Irish thought in English speech, det vill säga irländskt 

tankesätt uttryckt på engelska. Irländsk engelska skiljer sig helt från exempelvis 

amerikansk, kanadensisk och australiensisk engelska såtillvida att den innehåller två helt 

olika och självständiga språk: engelska och iriska, som talades av ursprungsbefolkningen 

respektive kolonisatörerna i flera hundra år, till skillnad från till exempel amerikansk 

engelska som inte uppstod på ett motsvarande sätt ur en blandning av engelska med ett 

språk som talades av en ursprungsbefolkning i Nordamerika (Dolan 2006:33-35). 

Joyce (1910/1988:6) uttrycker det på följande sätt: 

 
When the Elizabethan colonists, who were nearly all English, settled down and made 
friends with the natives and intermarried with them, great numbers of them learned to 
use the Irish language; while the natives on their part learned English from the 
newcomers. There was give and take in every place where the two peoples and the two 
languages mixed. And so the native Irish people learned to speak Elizabethan English 
– the very language used by Shakespeare; and in a very considerable degree the old 
Gaelic people and those of English descent retain it to this day. (Joyce 1988:6)  
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     Hickey (2007:23) tar upp det faktum att irländarna själva inte förefaller intresserade av 

att ta sin irländska engelska på allvar, utan den ges ofta lägre status och betraktas närmast 

som lantlig, osofistikerad och lite farsartad. Irländsk engelska, särskilt om den har uttalat 

lantlig karaktär, har ibland något nedlåtande kallats för brogue. Ordet har sitt ursprung i det 

iriska ordet för sko, bróg eller möjligen i ett iriskt uttryck som betyder ungefär en knöl på 

tungan (Hickey 2006:16). Han menar att en förklaring till dialektens låga status kan vara 

den postkoloniala attityden att allt inhemskt är av sämre kvalité. Koloniala attityder har 

också avspeglats på andra sätt i det engelska språket, främst i Storbritannien där man har 

använt sig av uttrycket That´s a bit Irish som beskriver något som är excentriskt eller 

oorganiserat. En annan förklaring kan vara att man genom att stödja det engelska språket 

upplever att man visar sig illojal mot iriskan som historiskt i många århundraden varit 

modersmål för majoriteten av irländarna, men nu definitivt förlorat denna ställning till 

engelskan (Hickey 2007:23). Enligt en undersökning från 2016 kunde nästan 40 % av 

befolkningen tala iriska, medan bara 4,2 % använde språket dagligen utanför 

utbildningssystemet (Donaghy 2017). 

     Enligt Englund Dimitrova (2001:11) används dialekt i skönlitteratur ofta för att återge 

en persons tal och i källtexten förekommer irländsk-engelsk dialekt framför allt i dialogen 

och är en viktig del av personkarakteristiken av Farmor Doyle och hennes vänner. Det 

dialektala talet är knutet till deras ålder och placerar dem i den givna tidsperioden, 1970-

talet. Den irländska dialekten har förändrats sedan dess och en irländare född på 1980-talet 

eller senare skulle knappast uttrycka sig på samma sätt. Det finns stora sociolingvistiska 

variationer i irländsk engelska och dessa blev ännu mera uttalade under det ekonomiska 

uppsvinget från början av 1990-talet till 2008 då det skedde en snabb utveckling av 

Dublin-engelskan, även kallad Celtic Tiger-Irish (Dolan 2006:45), framför allt beträffande 

uttal, och detta har sedan fortsatt att sprida sig till andra delar av landet (Hickey 2012:884).  

De dialektala inslagen i källtexten bidrar framför allt till att skapa humor, platskänsla och 

trovärdighet. Man bör dock samtidigt komma ihåg att författaren har använt dialekt som ett 

stilmedel och att det är en konstruktion som representerar en dialekt, inte en historiskt 

korrekt återgivning av språket (Zingg 2013:68).   
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4.3 Översättning av dialekt 
Enligt Ingo (2007:251-254) kan utnyttjandet av olika språkliga varieteter i källtexten 

orsaka problem för översättaren, som i romanen Tuntematon Sotilas (Okänd soldat) av 

Väinö Linna där författaren använder fem olika språkliga varieteter av finska i dialogen, en 

för var och en av huvudpersonerna. I den svenska översättningen har översättaren N.-B. 

Stormbom löst detta genom att ersätta de finska dialekterna med ett par olika 

finlandssvenska dialekter och några andra svenska varieteter, med gott resultat enligt Ingo. 

Även i den norska översättningen av Okänd soldat har man använt denna strategi med 

olika norska dialekter. Utanför Norden, i exempelvis Tyskland, har man dock avstått från 

att översätta till målspråksdialekter på grund av rädsla för att den finska atmosfären och 

miljön skulle försvinna, och att läsarna kanske skulle uppfatta de finska soldaterna som 

tyska, det vill säga att romanen skulle komma att domesticeras, något som inte motsvarar 

översättningsnormer beträffande seriös litteratur i många moderna kulturer enligt Englund 

Dimitrova (2001:24-25). Detta är följaktligen inte en översättningslösning som jag har 

övervägt, då den dels förutsätter oerhört god kännedom om olika dialekter, dels riskerar att 

domesticera texten till svenska förhållanden. Jag instämmer således i den tidigare nämnda 

uppfattningen att det är omöjligt att översätta till en målspråksdialekt, åtminstone i detta 

fallet. Men är det då även omöjligt att översätta dialekten utan att något går förlorat?  I den 

fördjupade översättningsanalysen som följer undersöker jag detta närmare. 
     Som underlag för analysen använder jag mig av en analysmodell enligt Englund 

Dimitrova (1997, 2001, 2011). Enligt denna modell kan författaren markera en dialekt i 

skönlitteratur genom att använda sig av de dialektala markörerna: fonologisk-ortografiska, 

morfosyntaktiska och lexikala markörer. Ett exempel på fonologisk-ortografiska markörer 

är när författaren till exempel utelämnar ljud som vanligen uttalas på standardspråket, 

ändrar vokalkvalitet eller lägger till ljud. Englund Dimitrova (1997:57) ger exempel på 

detta från Din stund på jorden av Vilhelm Moberg: 
 

 (18)Varföre säjer du liket? frågade mor skarpt. Varföre säjer du int Sigfre? 

(Moberg 1963:46) 
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I exemplet finns också en talspråklig markör, säjer.  

     Ett exempel på en morfosyntaktisk markör enligt Englund Dimitrova (1997:57) är den 

omvända ordföljden bror din istället för din bror: 

 
(19) Min far vände sig mot mig, räckte mig Sigfrids ankarur och sa: – Du får klockan 

efter bror din. (Moberg 1963:42) 

 

Avslutningsvis ger Englund Dimitrova ett exempel på en lexikal markör: 

 
(20) Han talade till mor: –Du har int humör nock te’at, förstås? (Moberg 1963:45)  

 

Det småländska uttrycktet ha humör te kan uttryckas som ha hjärta att på standardsvenska.    

     Översättaren kan använda sig av dessa typer av dialektala markörer på målspråket, men 

det sker kanske inte i samma utsträckning som i källtexten. Englund Dimitrova (2011:103) 

sammanfattar de tendenser till standardisering av dialekt som har noterats inom 

översättningsforskningen under senare år: 

1. Om källtexten har icke-kodifierade skrivna former av källspråket (t.ex. dialekt) är 

det en stark tendens att dessa i måltexten ersätts med kodifierade former av 

målspråket. 

2. Om icke-kodifierade källspråksformer ändå översätts med icke-kodifierade 

målspråkliga skrivna former, är dessa vanligen inte markerade för dialekt, utan tas 

från någon annan icke-kodifierad skriftspråklig form eller register. I detta fall är det 

en stark tendens att i första hand använda talspråksmarkörer, istället för andra typer 

av markörer (Englund Dimitrova 2011:103). 

Dessutom noteras i måltexten ofta en kvantitativ minskning av antalet markörer, och att 

fonologisk-ortografiska markörer minskar mest eller helt försvinner och ersätts med 

lexikala markörer (Englund Dimitrova 1997).  

 

4.4 Analys 

I analysen används 11 utdrag ur källtexten, indelade i tre avsnitt, för att illustrera de 

tidigare nämnda dialektmarkörerna: fonologisk-ortografiska, morfosyntaktiska och lexikala 
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markörer (Englund Dimitrova 1997). Min lokala överättningsstrategi har varit att översätta 

irländsk-engelsk dialekt i källtexten med idiomatisk och talspråklig svenska.  

          

4.4.1 Fonologisk-ortografiska markörer 
Inledningsvis presenteras ett exempel med en fonologisk-ortografisk dialektmarkering, där 

ett från standardspråket avvikande uttal har markerats med en avvikande stavning avsedd 

att markera det dialektala uttalet: 
 

(21) […] some musty old Macaroon bar perhaps, which Peg would have to eat to 
prove she wasn’t a brat or some divil sent to break Granny Doyle’s heart, and organ 
that Peg had difficulty imagining. (KT r. 187–191) 

 
[…] möjligtvis en gammal dammig chokladkaka, som hon skulle bli tvungen att äta 
för att bevisa att hon inte var nån bortskämd illbatting till unge, som hade kommit 
för att krossa Farmor Doyles hjärta, ett organ som Peg hade svårt att föreställa sig.  

 

Enligt Merriam Webster dictionary är divil en dialektal variant av ordet devil (merriam-

webster.com). Det rör sig om samma ord, men med ändrad vokalkvalitet i irländsk 

engelska. Ordet divil används i svordomar, ungefär som på svenska, exempelvis divil take 

him, och även i idiomatiska uttryck som divil a bit, vilket betyder inte alls, inget eller inga. 

Historikern P.W. Joyce (1910:72) citerar den kände satirikern Jonathan Swift i sin bok 

English as we speak it in Ireland: ‘My landlord is civil, but dear as a divil’.  Joyce 

tillägger: ‘Swift wrote this with a pen dipped in Irish ink.’, syftande på att Swift rimmar 

civil med divil, alltså det irländska uttalet för devil. Joyce ägnar för övrigt ett helt kapitel åt 

att diskutera devil/divil vilket speglar uttryckets frekventa förekomst i irländsk engelska. I 

sin bok använder han dock den gängse stavningen devil, utom just i ovanstående citat.  

     I exempel (21) har jag valt att översätta hela uttrycket a brat or some divil med nån 

bortskämd illbatting till unge, eftersom det resulterar i en något godmodig betydelse, vilket 

jag tror författaren avser, ungefär motsvarande ordet mischievious/busig, snarare än 

betydelsen djävul som skulle kännas alldeles för stark i detta sammanhang, då det rör sig 

om en 4-årig flicka. Mitt intryck är att divil så som det används i irländsk engelska har 

betydligt mildare konnotationer i de flesta fall, än motsvarande ord på svenska, det vill 

säga djävul. Det kan till och med en ha en lite kärvänlig klang, något det definitivt saknar 

på svenska. Jag har inte översatt divil med någon svensk dialektal motsvarighet, utan har 



 
 

 22 

valt ordet illbatting som är ett vardagligt uttryck för ett okynnigt och besvärligt barn, och 

därför i viss mån kan fungera som en kompensation för den dialektala markören divil. Det 

är ett något ovanligare ord, vilket gör att det sticker ut lite, trots att det inte är dialektalt. 

Med avsikt att ytterligare kompensera för bortfallet av den dialektala markören, har jag 

dessutom använt talspråksmarkören nån istället för det kodifierade någon. Detta speglar 

den tidigare nämnda tendensen att om icke-kodifierade former används vid översättning av 

dialekt, så är det en stark tendens att i första hand använda talspråksmarkörer (Englund 

Dimitrova 2011:103).  

     Ordet Divil förekommer vid ytterligare ett tillfälle i källtexten och även denna gång 

används det för att beskriva Peg: 

 
(22) Only Peg seemed to recognize the importance of the moment, that divil of a four-
year-old with alert eyes that took in everything: Peg Doyle would need glasses soon, for 
all the staring she did, and Granny Doyle could summon few greater disappointments 
than a bespectacled grandchild. (KT r. 85-92) 
 
Det var bara Peg som verkade medveten om stundens betydelse, den där illmariga 
fyraåringen med uppmärksamma ögon som inte missade något. Peg Doyle skulle snart 
behöva glasögon, så mycket som hon stirrade, och Farmor Doyle hade svårt att 
föreställa sig en större besvikelse än ett barnbarn med glasögon. 
 

Här har jag valt ordet illmarig, som jag tycker väl återger innebörden och 
konnotationerna av divil i detta sammanhang när man talar om ett barn. Dessutom är 
illmarig och illbatting ord som påminner om varandra stilmässigt och fonologiskt.  
 
4.4.2 Morfosyntaktiska markörer 

I irländsk engelska finns tre huvudsakliga sätt att uttrycka aspekt, varav två förekommer i 

källtexten och diskuteras här: habituell aspekt (do(es) be) och resultativ perfektiv aspekt 

(O+PP ordföljd). De anses vara baserade på iriska konstruktioner (Hickey 2007:19). 

Konstruktionen habituell aspekt do(es)+be+V-ing är således baserad på iriskans 

grammatik som har fler sätt än vad engelskan har för att uttrycka något habituellt. 

Resultatet i irländsk engelska blir en konstruktion med do be eller be’s, som i She does be 

here every Monday eller She be’s here every Monday (Dolan 2006a:37). I källtexten vill 

Farmor Doyle att barnbarnet Peg ska lyda utan att sätta sig på tvären och tillrättavisar 

henne med följande ord: (23) …Ah, don’t be acting strange. (KT r.195–196), som jag 

översatt:…Trilskas inte nu.  
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Konstruktionen Do(n’t)+be+act-ing illustrerar alltså så kallad habituell aspekt. Enligt 

Hickey (2007:18) anses detta sätt att uttrycka sig med do(es) be för att markera något som 

görs vanemässigt uttalat stigmatiserande nuförtiden och har därför kommit att användas i 

allt mindre utsträckning Jag har översatt till idiomatisk talspråklig svenska, där acting 

strange blir trilskas, ett ord som jag valde för att det möjligen också har en aning 

gammaldags klang, och sticker ut lite på ett sätt som kan tänkas kompensera i viss mån för 

dialektbortfallet i måltexten. 

     I irländsk engelska förekommer omvänd ordföljd vid resultativ perfektiv aspekt, dvs en 

verbkonstruktion som uttrycker resultatet av en händelse. Hickey (2007:212) belyser detta 

med följande mening: They’ve the street lights put up now. I standardengelska skulle man 

istället säga: They’ve put up the street lights now, men i irländsk engelska kastar man om 

ordföljden så att objektet (street lights) kommer före verbet (put up). Konstruktionen 

förekommer i källtexten när Mrs Nugent förmanar sitt barnbarn: 

   
(24) For the love of God, stop that, would you: you have your dress wet through! We 
had better get going: I’d say the Pope is only dying to get my autograph. (KT r. 786-
789) 
 
För guds skull, kan du sluta med det där nån gång. Du blötar ner din klänning! Vi 
måste åka nu för påven kan väl knappt bärga sig tills han får min autograf. 
 

Ordföljden har kastats om så att objektet your dress kommer före verbet wet. I 

standardvarieteten skulle man istället exempelvis säga: you have wet your dress right 

through. Jag har strävat efter talspråk i översättningen, uttryckt med bland annat nån som 

är en talspråklig variant av ordet någon. Om ordet blötar kan anses vara en skånsk variant 

innebär det att jag faktiskt har använt mig av dialekt i målspråket för att översätta dialekt i 

källtexten, vilket egentligen inte har varit en del av min uttalade strategi, men som jag 

tycker fungerar bra i detta fallet. Jag har också ändrat tempus från perfekt i källtexten till 

presens i översättningen, vilket jag anser resulterar i en enklare och mera idiomatiskt 

klingande och talspråklig svenska. 

     I exemplet finns ytterligare en dialektal markör, nämligen användningen av ordet only 

där man i standardengelska troligtvis skulle ha använt just istället: The Pope is just dying to 

get my autograph. En intressant observation i sammanhanget är att det faktiskt finns ett 
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sydsvenskt dialektalt uttryck för bärga sig, som är hia sig. Den som är hialös kan inte hia 

sig (Institutet för språk och folkminnen 2018). Men jag väljer det mera neutrala uttrycket 

bärga sig, i överensstämmelse med tendensen som beskrivs av Englund Dimitrova att vid 

översättning av dialektala drag välja språkformer som inte är markerade för 

målspråksdialekt, utan istället mer standardiserade språkformer (Englund Dimitrova 

2011:104). 

      I irländsk engelska finns vidare en tendens att använda konditionalis istället för enkelt 

presens, vilket illustreras i källtexten när Farmor Doyles vän Mrs Nugent tilltalar sitt 

barnbarn som just är i färd med att klättra upp på en hög klippa på stranden (min 

kursivering): 

 
            (25) Would you not play a nice game or something? (KT r. 744-745) 
            Kan du inte leka nåt lugnt istället?  

 

På standardspråket skulle men kanske istället säga Why don’t you play a nice game 

instead? Här har jag igen använt mig av talspråksmarkören nåt istället för det kodifierade 

något. 

     Ett annat drag i irländsk engelska är att sammanlänka meningar eller satser framför allt 

med ordet and. Det fungerar vanligen samordnande, men kan även vara underordnande, 

som exempelvis i denna mening: He went for a walk and it raining (Hickey 2006:26).  

Detta kan översättas till svenska med: Han gick ut på en promenad fast det regnade. På 

standardengelska skulle man säga: He went for a walk although it was raining. Man 

använder alltså and som en underordnande konjunktion bland annat på samma sätt som 

although i standardengelska. Enligt Filppula (1999:248-263) är underodnande and ett 

dialektalt drag som är utmärkande för irländsk engelska sedan mycket lång tid tillbaka och 

det förekommer i både skriftligt och muntligt språk. Det härstammar från iriskans så 

kallade agus-konstruktioner som har samma semantiska och funktionella omfång som 

irländsk engelskans underordnande and och det används för att uttrycka flera olika 

betydelser. Enligt Filppula (1999:208) uttrycker det alltifrån tidsmässig samtidighet till 

konstaterande och medgivande. Som exempel på standardengelska motsvarigheter till 

underordnande and föreslår han while, when eller although eller en relativ bisats, som i 

följande exempel: ”I heard the hens cacklin’, I went over so see what it was, and here it 
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was a fox and he with a hen” (Filppula 1999:196).  På standardengelska skulle detta kunna 

uttryckas:” I heard the hens cackling, I went over to see what it was and it was a fox who 

had caught a hen.”  På svenska skulle detta kunna uttryckas som: ”Jag hörde hönorna 

kackla och gick dit för att se vad det var och det var en räv som hade fångat en höna. Det 

vill säga att det irländsk engelska underordnande and uttryck med en relativ bisats på 

standardengelska och svenska.  Här följer ett exempel på användningen av underordnande 

and i källtexten: 

 
(26) Isn’t it a crying shame that Father Shaughnessy gets to meet him, Mrs Nugent 
fumed. And him a slave to the drink. (KT r. 426-430) 
 

         ”Det är väl ändå konstigt att fader Shaughnessy ska få träffa honom”, klagade Mrs.  
         Nugent, ”han som har problem med spriten.” 
 
På standardengelska kan man istället säga: “Isn’t it a crying shame that Father 

Shaughnessy gets to meet him, although he has a drinking problem.” Där although är en 

underordnande konjunktion. En alternativ svensk översättning hade kunnat vara: 

 
”Visst är det konstigt att fader Shaughnessy ska få träffa honom”, klagade Mrs 
Nugent,” fast han har problem med spriten.”  

 
Jag har valt att göra min översättning så talspråklig och idiomatisk som möjligt. ”Han som 

har problem med spriten” är talspråkligt och påminner lite om originalets ”And him a slave 

to the drink”, och uttrycker en viss indignation. Dessutom har jag använt diskurspartikeln 

väl, vilket bidrar till det talspråkliga intrycket. 

    Den andra dialektala markören i exemplet ovan, är användningen av objektsformen av 

pronomen, him, istället för subjeksformen he, som i ”And him a slave to the drink”. Detta 

är något som ibland förekommer i irländsk engelska, vilket Joyce noterade redan 1910 och 

förklarar som ett inflytande från iriskan (Joyce 1910/1988:34). Han ger följande exempel: 

“Them are the boys” och “I saw Shaun, and him sitting down” (Joyce 1919/1988:35). 

Filppula (1999) ger även ett exempel med en mening ur en roman av Maria Edgeworth: 

”Which would be hard on us and me a widow”, där underordnande and följs av ett 

personligt pronomen i objektsform.  
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4.4.3 Lexikala markörer 

Den tredje typen av dialektala markörer som nämns av Englund Dimitrova (1997:32) är 

lexikala dialektala markörer, och dessa förekommer även i källtexten, som i följande 

mening: 

 
(27) What are the lot of ye doing? Mammy’s waiting in the car and we’d want to get 
going if we’re to miss the crowds. (KT r. 777–780)  

 
Vad håller ni på med? Mamma sitter redan i bilen och vi måste faktiskt åka nu om vi 
ska slippa trängas.  

 

Detta hade kanske kunnat uttryckas på följande sätt på standardspråket: ”What are you 

doing? Mum’s waiting in the car and we need to get going if we’re to miss the crowds.”  

Det handlar alltså om ett pronomen i andra person plural, ni och ordet för mamma. 

     Här finns dessutom ett exempel på användning av konditionalis we would want to get 

going, istället för enkel presens som i det standardengelska we need to/must get going. 

Användningen av konditionalis istället för enkel presens är också ett typiskt drag för 

irlänsk engelska. Det är en syntaktisk snarare än lexikal markör, som dock nämns här, 

eftersom den förekommer i (27). Jag har översatt we´d want to till måste, alltså från 

konditionalis till enkel presens. 

     Det dialektala ye, som ersätter standardengelskans you i (27), kan användas för att 

uttrycka både singular och plural. Ye är ett gammalt ord för du/ni som går tillbaka till tidig 

modern engelska från medeltiden, och som används i irländsk engelska och vissa andra 

engelska dialekter istället för det standardspråkliga you, och även hela uttrycket the lot of 

ye är dialektalt (Hickey 1983:47). I standardspråket lever Ye kvar i bibliskt språk, äldre 

poesi och sångtexter som Oh ye of little faith och O Come All Ye Faithful. I irländsk 

engelska används ye framför allt i talspråk och är således mindre kodifierat än you. 

    Mammy är den irländsk engelska motsvarigheten till mamma, och det standardengelska 

mummy eller mum. Jag har valt översättningen mamma, som är likt mammy och används 

mycket på svenska. Mammy förekommer även i pluralform i källtexten och stavas då 

mammys, i analogi med daddys, vilket således innebär att här finns både en lexikal och två   

ortografiska markörer; dels skiljer sig ordet mammy från sin standardspråkliga 

motsvarighet mummy, dels stavas både mammys och daddys på ett annat sätt än förväntat: 
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(28) Phoenix Park was already crammed with kids listening to the Pope’s speech –   
chubby legs dangling around the necks of daddys; tired heads drooping against 
mammys […] (KT r. 10-14) 
 
Phoenix Park var redan fullt med ungar som lyssnade på påvens tal, med knubbiga ben 
runt pappas hals och trötta huvuden som vilade mot mamma. 

 

Pluralformerna av daddy/mammy skulle stavas daddies/mammies enligt stavningsregler 

i standardengelska där pluraländelsen blir -ies för ett ord som slutar på -y med en 

konsonant före. Stavningen i källtexten avviker från detta och utgör därför en 

ortografisk dialektal markör. Författaren har förmodligen avsiktligt stavat orden på ett 

avvikande sätt för att markera dialekten. 

     I (29) finns ett dialektalt uttryck för spädbarn, babbies, motsvarande babies i 

standardengelska. Här är stavningen den förväntade i pluralform, babby/babbies, vilket är 

inkonsekvent om man jämför med daddy/daddys och mammy/mammys. De 

standardengelska motsvarigheterna är således baby/babies, daddy/daddies och 

mummy/mummies. Ordet Daddy förekommer även i diminutivformen Da som är typisk för 

irländsk engelska. Ordet förekommer exempelvis i den irländske dramatikern Hugh 

Leonards (1926-2009) populära självbiografiska pjäs från 1979. Den heter ”Da”, kort och 

gott, och handlar om hans relation till sin pappa (Wikipedia 2020).  

      I följande exempel ur källtexten sitter den sörjande Danny Doyle i sitt gamla pojkrum 

och röker:  
 

(29) Now it didn’t matter if the little room filled with smoke, with his Da dead and 
Granny Doyle too worn out to shout at him. She was busy with the babbies, leaving 
Danny to his old box room […] (KT r. 936–941) 
 
Nu spelade det ingen roll om rummet fylldes med rök, eftersom hans pappa var död 
och Farmor Doyle var för trött för att skälla på honom. Hon hade fullt upp med 
bebisarna, så Danny fick vara ifred i sitt sorgliga gamla vindsrum […]  
 

I översättningen har jag använt orden pappa och bebisarna som känns naturliga i 

sammanhanget. Baby eller bebis från engelskan har blivit allt vanligare i svenskan istället 

för spädbarn. 

 

     I (30) finns ytterligare en lexikal dialektal markör, nämligen ordet strand:  
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         (30) Will we have a quick trip to the strand before we head off? (KT r.646–647) 

          Ska vi gå ner på stranden en stund innan vi åker? 

 

Strand betyder ’strand’ (Dolan 2006b:228) och kan vara ett fornnordiskt låneord som 

återfinns i Banna Strand, Rosslare Strand, Nrin-Portnoo Strand, Tullen Strand, Strandhill 

och Dollymount Strand när Irish Mirror listar de 27 bästa irländska stränderna. 14 stränder 

kallas dock beach, som på standardengelska, några bay och en heter Silverstrand Beach. 

(Jordan 2018). På det engelska standardspråket används ordet strand vanligtvis inte i 

betydelsen ’strand’, utan har istället flera olika andra betydelser som fiber, hårslinga och 

pärlband. Här har jag valt att översätta det dialektala strand med det kodifierade svenska 

’stranden’.  

     Exempel (30) illustrerar även hur man i irländsk-engelsk dialekt tenderar att använda 

will där man på standardspråket skulle ha sagt shall (Zingg 2013:63), men då rör det sig 

om en morfosyntaktisk markör snarare än en lexikal. 

     Ordet once, som på standardengelska betyder en gång, används ibland på ett annorlunda 

sätt i irländsk engelska än i standardspråket, där man istället mest sannolikt skulle ha 

använt ordet if (engelska Wikipedia). Detta illustreras i följande exempel: 

 
(31) Only the thought of the shoebox – the smell of newness still clinging to the tissue, 
waiting for Peg´s nose once she ever got home – kept Peg’s spirits up […] (KT r. 164–
168) 

 
    Det var bara tanken på skolådan som höll hennes humör uppe, med doften av nya skor 

som fortfarande kunde anas på silkespappret, som väntade på hennes näsa om hon 
någonsin kom hem igen.  

 
Om det i källtexten istället bara hade stått: once she got home, istället för once she ever got 

home, hade det kunnat översättas med när hon väl kom hem. Men det lilla ordet ever 

förmedlar att det rör sig om dialekt, och förändrar betydelsen, som på standardengelska 

istället blir if she ever got home. Jag har därför valt att översätta once i stycket ovan till om 

i måltexten. För läsaren finns det inte kvar någon markör för att det här förekommer 

irländsk dialekt i källspråket, utan den dimensionen i texten går förlorad vid 

översättningen. Kanske ett exempel på det som Englund Dimitrova (2001:9) kallar ett 

typiskt fall av oöversättlighet. 
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5 Slutsats 

Ett framträdande stildrag i romanen Future Popes of Ireland som källtexten är hämtad från 

är användningen av irländsk-engelsk dialekt, framför allt i dialogen, något som är vanligt 

förekommande i irländsk skönlitteratur. Dialektala inslag används som ett stilmedel bland 

annat för att skapa platskänsla, tidskänsla, humoristiska effekter och för att fördjupa 

karaktärsbeskrivningarna. Irländska författare har länge använt sig av irländsk engelska 

som stilmedel, exempelvis redan den anglo-irländska författaren Maria Edgeworth (1767-

1849) i romanen Castle Rackrent (1800) där dialogen innehåller dialekt. Även James Joyce 

använde sig av dialektala inslag och bland nutida författare kan nämnas Roddy Doyle 

(Hickey 2006:20-21). 

     Min översättningsanalys är en fördjupad analys av översättningsproblemen i samband 

med irländsk-engelsk dialekt i källtexten och jag ställde mig frågan om det är möjligt att 

översätta dialekt utan att något går förlorat. För att svara på detta analyserade jag ett antal 

korta utdrag ur källtexten där författaren använt sig av dialekt och mina översättningar av 

dessa. Min strategi har varit att försöka kompensera för förekomsten av dialektala 

markörer i källtexten dels genom att använda ett grammatiskt markerat talspråk, dels 

genom att välja ord som har en klang av talspråklighet och vardaglighet eller sticker ut lite 

på något annat sätt. Jag har lyckats med detta i viss utsträckning, men i vissa fall, då jag 

har funnit det svårt eller omöjligt att göra på annat sätt, har jag översatt icke-kodifierat 

dialektalt språk i källtexten till kodifierat språk, i överensstämmelse med tendens 1: om 

källtexten har icke-kodifierade former av källspråket (t.ex. dialekt) är det en stark tendens 

att dessa i måltexten ersätts med kodifierade former av målspråket (Englund Dimitrova 

2011:103). Översättningen speglar också tendens 2 enligt ovan: om icke-kodifierade 

källspråksformer ändå översätts med icke-kodifierade målspråkliga skrivna former, är 

dessa vanligen inte markerade för dialekt, utan tas från någon annan icke-kodifierad 

skriftspråklig form eller register. I detta fall är det en stark tendens att i första hand 

använda talspråksmarkörer, istället för andra typer av markörer (Englund Dimitrova 

2011:103). Utöver detta har jag så långt det varit möjligt strävat efter att hitta lexikala 
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markörer som åtminstone i viss mån kan anses kompensera för bortfallet av dialekt i 

måltexten.  

     Sammanfattningsvis konstaterar jag att min översättning i stor utsträckning speglar de 

tendenser till standardisering av dialekt som översättningsforskningen har noterat under 

senare år, trots att jag har gjort vissa kompensationer. Eftersom min avsikt inte har varit att 

återge dialekt i källspråket med dialekt i målspråket, så anser jag att resultatet ändå har 

blivit tillfredsställande och åtminstone i viss mån ger ett intryck av något annat än 

kodifierat standardspråk. De dialektala inslagen är inte helt dominerande i källtexten, utan 

den innehåller även rikligt med andra drag som bidrar till att förstärka intrycket av den 

irländska miljön och atmosfären, och som har varit lättare att översätta, vilket också kan 

kompensera för avsaknaden av dialektala markörer i översättningen, exempelvis 

miljöbeskrivningar och kulturspecifika ord och uttryck. Vad beträffar översättningen av 

dialektala inslag i källtexten väljer jag att använda mig av talspråksmarkörer, vilket passar 

bra i sammanhanget eftersom dialekt framför allt förekommer i dialogen. Användning av 

talspråk kan inte jämställas med dialektala markörer, men kan eventuellt anses kompensera 

för dialektbortfall. Svaret på min fråga blir att vissa dialektala inslag har definitivt gått 

förlorade vid översättningen, men i andra fall har det varit möjligt att kompensera bortfall 

av dialekt genom talspråk eller ordval vilket antyder eller markerar förekomsten av något 

annat än kodifierat standardspråk.  
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