
"Emil i Lönneberga" - säregenheter i dialogens översättning till ryska

Att översätta en dialekt från ett språk i en kultur och ett geografiskt område till ett annat är en 

utmaning för översättaren för att den oftast saknar motsvarighet i målspråket och kan antingen 

kompenseras med andra språkelement eller hel utelämning av språkelementen, vilket bland 

annat diskuterats av Berezowski (1997). Det krävs också att både målspråket och översättaren 

har viss status och anseende för att en översättning ska bli mindre normativ och språkligt 

intressant och innehålla nya lösningar. Är det en barnbok höjs svårighetsgraden ytterligare, 

eftersom översättaren dessutom måste tänka på att barnets sätt att uppleva skiljer sig från en 

vuxens, det vill säga texten måste vara språkligt, stilistiskt och kunskapmässigt (ligga inom 

ramen för de kunskaper barnet har) anpassad för att tilltala barnet, vilket Riitta Oittinen pratar 

om i Translating for Children (2000). 

Efter att nyligen ha läst Birgitta Englund Dimitrovas artikel  Från sydöstra Sverige till  

sydöstra Europa – Vilken bulgariska talar Emil i Lönneberga? (2002) blev jag intresserad av 

hur översättaren hade återgett dialogen på ryska. 

I mitt föredrag vill jag diskutera säregenheterna i dialogen av den ryska översättningen i 

böckerna om Emil. Hur pratar personerna på ryska? Vilka översättningslösningar har valts? 

Och har dessa lösningar varit optimala? 

Huvudkällorna för denna studie är samtliga böcker om Emil i Lönneberga och den ryska 

översättningen och samlingsvolymen Emil iz Lennebergi. För att uppfylla målet har dialogen i 

båda  språken  jämförts  och  analyserats.  Särskild  fokus  har  gjorts  på  översättning  av  den 

småländska dialekten, beskrivning av Emils karaktär och den litterära konventionen.

Litteratur
Berezowski, L. 1997 Dialect in Translation. Wroclaw: Wydawanictwo Uniwersytetu Wroclawskiego.
Englund Dimitrova, B. 2002. ”Från sydöstra Sverige till sydöstra Europa – Vilken bulgariska talar 

Emil  i  Lönneberga?”.  Explorare  nesesse  est.  Hyllningsskrift  till  Barbro  Nilsson. [=  Acta 
Universitatis  Stockholmiensis.  Stockholm Slavic  Studies,  28].  Ambrosiani  P.,  Löfstrand  E.  med 
andra (red.). Stockholm, 81-89.

Oittinen, R. 2000 Translating for Children. New York: Garland Publishing Inc


