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1. INLEDNING
Så länge som jag kan minnas har mumintrollen varit en viktig del av mitt liv. Jag har växt upp
tillsammans med dem: som ett litet barn tittade jag på tv-serien om dem, när jag var lite äldre
började jag läsa om deras äventyr. Mina skåp är fyllda av muggar, lakan, handdukar om alla
möjliga saker som har med mumintrollen att göra. Man kan aldrig få nog av muminvärlden
och därför ville jag även ta dem med när jag skrev min kandidatavhandling i nordisk filologi.
Om man inte kan tröttna på mumins, kan man då inte heller tröttna på skrivandet av
avhandlingen.

Genom

att

använda

muminböcker

som

mitt

forskningsmaterial

i

kandidatavhandlingen kunde jag bevara mitt intresse för skrivningsprocessen och bestämde
mig att försöka samma taktik även vid pro gradu-avhandlingen.
Ämnesvalet för detta arbete var lätt: jag har tidigare undersökt semantiska tillägg och
utelämningar i min kandidatavhandling och ville fortsätta med samma tema. Översättning
fascinerar mig och jag beundrar översättare som kan få texten att låta flytande, nästan som
den inte ens skulle vara en översättning. Ändå är även duktiga översättare ibland tvungna att
göra val mellan betydelse och form. Om platsen är begränsad är det omöjligt att bevara allt
som finns i originaltexten och någonting måste förändras eller utelämnas. Således förändras
en del av originaltextens betydelser, och boken är inte längre densamma. Därför vill jag
uppmuntra folk att läsa litteratur på originalspråket och jag hoppas att mitt arbete kan göra
människor

medvetna

om

skillnader

mellan

originalversionen

och

översättningen.

Undersökningar om översättning och förändringar i översättningsprocessen har forskats bland
annat

av

Huhtala

(1995)

och

Segler-Heikkilä

(2009).

Huhtala behandlar

olika

översättningsbyten i sin doktorsavhandling Från teori till praktik. Analys av översättningar
från finska till svenska medan Segler-Heikkilä koncentrerar sig på översättning av
kulturbundna element i sin doktorsavhandling Den skönlitterära översättningens anpassning
till en ny kultur: kulturspecifika drag i finlandssvensk prosa och deras översättning till tyska.
Det finns flera äldre och nyare undersökningar om mumins, till exempel Boel Westin
betraktar mumintroll sin doktorsavhandling Familjen i dalen: Tove Janssons muminvärld
(1988), och Sirke Happonen koncentrerar sig på illustreringar och text i sin doktorsavhandling
Vilijonkka ikkunassa: Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike (2007). Däremot har
undersökningar om muminböckernas översättning inte varit populära och på grund av det
anser jag viktig att även denna aspekt av muminböcker betraktas. Således blir två populära
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undersökningsteman, förändringar i översättningsprocess och muminböcker, sammankopplat i
mitt arbete och bildar tillsammans ett outforskat område semantiska förändringar i
muminböcker. Jag förväntar mig att rubriken
, som har tagits ur boken Vem ska trösta knyttet?, motsvarar även innehållet av detta
arbete. Allt blir annorlunda när böckernas tre översättare gör förändringar i originaltextens
form och innehåll och allt blir nytt när nya betydelsekomponenter läggs till. Och att få
undersöka alla dessa förändringar känns förtrollande!

1.1. Syfte
Syftet med detta arbete är att betrakta förändringar som har skett när Tove Janssons tre
muminbilderböcker har blivit översatt från svenska till finska. Förändringar betraktas ur
semantisk aspekt: målet är att utreda hur betydelsen har förändrat sig under
översättningsprocessen. Jag försöker hitta orsaker till varför översättaren har förändrat
originaltextens informativa innehåll men är även intresserad av frekvenser för jag vill utreda
vilka förändringar som förekommer oftast. Därtill är målet att jämföra de tre böckerna med
varandra och därmed hitta speciella särdrag för varje bok.

1.2. Metod
Metoden som jag använder i mitt arbete är kvalitativ och deskriptiv eftersom jag är intresserad
av hurdana tillägg och utelämningar som finns i översättningen och vilka orsaker ligger
bakom dem. Jag insamlar material genom att använda närläsning av böckerna som metod. En
del av min undersökning har även kvantitativa drag eftersom jag räknar antal tillägg och
utelämningar i böcker och för statistik över dem. Karakteristisk för en kvalitativ undersökning
är bland annat helhetsbetonad informationssökning, ändamålsenlig målgrupp och unika
situationer medan en kvantitativ undersökning baserar sig på tidigare undersökningar,
hypoteser och statistisk analys (Hirsjärvi et. al. 2009: 140, 164).
Närläsning som metod i min avhandling innebär att jag går materialet noggrant igenom och
markerar ställen där en betydelseförändring mellan originaltexten och översättningen
förekommer. Därefter insamlar jag en lista över alla förändringar som påverkar betydelsen
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och kategoriserar dem enligt deras natur. Jag väljer 60 exempel som jag analyserar och
beskriver närmare i arbetet för att ge en uppfattande bild av bokens olika förändringstyper.
Jag räknar antalet förekomster i alla böcker både enskilt och tillsammans. Även varje kategori
räknas enskilt för att få veta vilka slags förändringar förekommer oftare än andra. Till sist
jämför jag de tre böckerna med varandra med hjälp av den kvantitativa informationen om
förändringar.

1.3. Material
Som forskningsmaterial använder jag Tove Janssons tre muminbilderböcker Hur gick det
sen?, Vem ska trösta knyttet? och Den farliga resan samt deras finska översättningar Kuinkas
sitten kävikään?, Kuka lohduttaisi nyytiä? och Vaarallinen matka. Dessa böcker presenteras
närmare i avsnitten nedan. Eftersom böckerna inte är paginerade har jag använt min egen
sidnumrering för att underlätta hänvisningen till exempel i dem. Principen är att själva
berättelsen alltid börjar på sida 2.

1.3.1. Om författaren
Tove Jansson föddes den 9 augusti 1914 i Helsingfors. Hennes föräldrar var bildhuggaren
Viktor Bernhard Jansson och tecknaren Signe Hammarsten. Jansson är berömd speciellt för
sina muminböcker, som ofta kategoriseras som barnböcker, men hon har skrivit flera böcker
även för vuxna. Jansson är den mest översatta författaren i Finland. (Ahola 1997 [www]) Som
femtonåring började Jansson studera konst i Stockholm, Helsingfors samt Paris och måleriet
fascinerade henne. Jansson försörjde sig på illustrationer, eftersom hon hade känslan att ingen
ville köpa hennes målningar. Senare koncentrerade hon sig på att illustrera sina egna böcker,
men tog emot några andra illustrationsjobb, till exempel Bonniers översättningar av Alice i
Underlandet. (Jones 1984: 14f.) Till Janssons verk hör bland annat altartavlor, målningar och
över 30 romaner eller noveller. Jansson dog i Helsingfors den 27 juni 2001 (Ahola 1997
[www]).
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1.3.2. Hur gick det sen?

Kuinkas sitten kävikään?

Hur gick det sen? Boken om Mymlan, Mumintrollet och Lilla My kom ut 1952 och var Tove
Janssons första muminbilderbok (Karjalainen 2013: 187). Boken berättar om Mumintrollet
som hämtar mjölk till Muminmamman. På vägen träffar han Mymlan som sörjer eftersom
hennes syster Lilla My är försvunnen. De börjar leta efter Lilla My tillsammans, och när hon
blir hittad, fortsätter de alla tre hemvägen till Mumindalen. Efter många äventyr och faror
hittar de äntligen sin väg tillbaka till Muminmamman som välkomnar dem och håller ett bulloch mjölk-kalas. (Jansson 1952a) Jansson har skrivit boken i versform och boken innehåller
lekfulla slutrim. Utöver bilderna är bokens text viktig med tanke på visualitet: skrivstilen är
dekorativ och skolaktig. (Karjalainen 2013: 187) Den handskrivna texten innehåller bokstäver
av olika former och storlekar. Var och en av figurerna har sitt eget typsnitt. Den stiliserade
texten som till exempel går i vågor eller blir mindre leder läsaren till att använda olika
klangfärg och tonfall. (Happonen 2007: 93, 99f.) Bokens färger är glödande och starka, och
det finns hål i sidorna, genom vilka läsaren kan få en aning om de kommande händelserna och
bli överraskad, eftersom intrycket ofta är vilseledande. Boken översattes till finska samma år
som den utkom under namnet Kuinkas sitten kävikään? och var därmed den första
finskspråkiga muminboken. Bokens översättare är Hannes Korpi-Anttila. Genom den finska
översättningen började muminvärldens genombrott också i det finskspråkiga Finland.
Janssons har även fått erkännande för Hur gick det sen: år 1953 fick hon det svenska Nils
Holgersson-priset vilket var hennes första barnbokspris. (Karjalainen 2013: 187f.)

1.3.3. Vem ska trösta knyttet?

Kuka lohduttaisi nyytiä?

Den andra muminbilderboken Vem ska trösta knyttet?, vars arbetsnamn var Den romantiska
berättelsen om det ensamma knyttet, utkom 1960 (Karjalainen 2013: 212). Boken översattes
till finska samma år av Kirsi Kunnas. Den finskspråkiga versionen heter Kuka lohduttaisi
nyytiä?. Bokens huvudfigur är ett litet knytt, som alltid är skräckslaget och ensamt. Allt blir
annorlunda när han hittar ett brev skrivet av ett skrutt som ber någon att trösta henne.
Eftersom skruttet är ännu mer skräckslaget än knyttet blev knyttet plötsligt modigare än förr
och slutligen räddar skruttet från mårran. När de har träffat varandra, är de aldrig mer
ensamma och rädda, och lever lyckliga i alla sina dagar. (Jansson 1960a) I motsats till Hur
gick det sen? finns det i denna bok inga hål, men färgerna är fortfarande starka och kontrasten
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mellan dem är viktig med tanke på bildernas rörelse. Konturer i bilderna är vita, vilket ger ett
intryck av en urklippsbok. (Karjalainen 2013: 214)
I det tyska språkområdet har utkommit en prosaversion av Vem ska trösta knyttet?. Den första
versionen liknade den originella bilderboken, men den senare version som utkom i Österrike
år 1986 var någonting helt annat. Boken är svart och vit och den handskrivna texten är ersatt
med en maskinell font. Bildmotiven för illustreringarna har tagits loss ur den originala
bilderboken och en del av de originala illustreringarna har bevarats

men i svartvit format.

Man kan se Janssons negativa inställning till skrivandet av en icke-versformade Vem ska
trösta knyttet? i anteckningen som hon har gjort i den svenskspråkiga prosaversionen:
te tycker om vers.
111f.)

1.3.4. Den farliga resan

Vaarallinen matka

Den tredje och sista muminbilderboken, Den farliga resan, är samtidigt den allra sista
muminboken. Den farliga resan kom ut år 1977 och beskriver Susannas resa i världen där allt
är konstigt och alldeles fel, som börjar när hon sätter på sig märkliga glasögonen. (Karjalainen
2013: 252) Susanna letar efter sin katt som har flytt och träffar en hemul, hemulens hund Ynk
samt Tofslan och Vifslan som talar sitt eget språk. De är på väg att besöka en familj av
mumintroll. När historian går framåt stöter de på Sniff, vars svans brinner. Sällskapet möter
många utmaningar och faror men till sist blir de räddade av Too-ticki. De flyger med hennes
varmluftsballong till Mumindalen där dalens folk välkomnar dem och ordnar en kalas. Där
hittar Susanna också sin katt och de två går slutligen hem, utan att veta om allt var på riktigt
eller inte. (Jansson 1977a) I boken har den litterära texten förlorat en del av sin vikt och de
stora och färgrika akvarellmålningarna för berättelsen vidare. Kontrasten med de tidigare
bilderböckerna är stor: linjerna har dragit sig tillbaka, färgerna glider in i varandra och
konturerna är mjuka. (Karjalainen 2013: 254f.) Den finskspråkiga versionen av boken heter
Vaarallinen matka och är översatt av Panu Pekkanen.
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2. DEN TEORETISKA BAKGRUNDEN
Den teoretiska bakgrunden i mitt arbete består av fyra större enheter: översättning,
barnlitteratur och översättning för barn, bilderböcker och deras översättning samt semantik.
Översättning av poesi behandlas kort i samband med barnlitteraturöversättning. Delen som
innehåller information om semantiska förändringar som tillägg och utelämningar är blandad i
analysdelen. Muminböckerna kan vara svåra att kategorisera och några kan anse att de
egentligen inte är barnböcker. Ofta betraktas Janssons fem första muminböcker Småtrollen
och den stora översvämningen (1945), Kometjakten (1946), Trollkarlens hatt (1948),
Muminpappas bravader (1950) och Farlig midsommar (1954) som traditionella barnböcker
och de fyra sista böckerna, Trollvinter (1957), Det osynliga barnet och andra berättelser
(1962), Pappan och havet (1965) och Sent i november (1970) som om de är riktade till vuxna.
Dock betraktas de tre bilderböckerna Hur gick det sen?, Vem ska trösta knyttet? och Den
farliga resan lättare som barnböcker på grund av sitt format. (Ylönen 2014: 220) Jag
kategoriserar muminböckerna i denna uppsats under barnlitteratur vilket påverkar den
teoretiska delen så att jag tar med teorin om barnlitteratur och barnlitteraturöversättning.

2.1. Översättning

SL i citaten syftar på
Source Language, källspråket, och TL på Target Language, målspråket. (Catford 1965: 20)
Dessa termer, källspråk och målspråk, använder jag i mitt arbete när jag talar om översättning
från ett språk till ett annat språk. Översättning sker alltid från källspråket till målspråket
(Catford 1965: 20). Men är det överhuvudtaget möjligt att översätta en text till ett annat språk
och vilka krav ställs på översättningen och översättaren? Vad menas med en ekvivalent
översättning? Dessa frågor behandlas i detta avsnitt.

2.1.1. Översättningens möjlighet
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Översättningens möjlighet eller omöjlighet beror på översättningens definition och krav som
ställs på den. Om en översättning inte kan ta med sig formförändringar och tillägg eller
utelämningar av information, kan den betraktas som omöjlig. Vanligtvis ställs sådana krav
inte utan med översättning uppfattas närmast överförandet av information från källspråk till
målspråk. Detta förutsätter oftast erkännandet av små formförändringar och inexaktheter
eftersom språken är olika och målspråket inte nödvändigtvis har samma syntaktiska och
lexikaliska strukturer som källspråket. (Ingo 1981: 2f.)
Även om det är omöjligt att fullständigt översätta det som är skrivet på ett språk till ett annat
språk, är dock en acceptabel översättning helt möjlig, det vill säga att översätta de flesta
elementen och översätta dem väl (Raffel 1988: 11). Deskriptiv översättningsvetenskap lägger
mycket vikt på förhållandet mellan översättning och annan målspråklig litteratur och hur
översättningen ska sammansmälta med texter som ursprungligen har skrivits på
översättningens målspråk. Däremot betonas inte originaltextens och översättningens
motsvarighet. (Puurtinen 2004: 83) Ett citat från Georges Mounin sammanfattar väl
tiken

2.1.2. Krav på en översättning
Som nämndes ovan, beror översättningens möjlighet på krav som ställs på en översättning.
Under denna rubrik presenteras några åsikter om vad som krävs av en översättning. Enligt
Irma Sorvali (1991: 51) består översättning av två delar: det språkliga och det konstnärliga.
Således räcker det inte att en översättning är språkligt korrekt utan översättaren måste även
fästa uppmärksamhet vid estetik för att få en lyckad översättning. Relationen mellan dessa två
varierar ändå efter texttyp, till exempel i översättning av dikter betonas den konstnärliga
delen. Det viktigaste med översättning är, enligt Eugene Nida och Charles Taber (1982: 12),
att reproducera textens budskap. Översättarens mål borde vara ekvivalens i stället för
originaltextens och översättningens identitet, det vill säga att förmedla textens budskap i
stället för att bevara textens form även om det kräver ställvis stora avvikelser från strukturer.
Även stil är av stor vikt och översättaren borde producera en funktionellt ekvivalent text.
(Nida & Taber 1982: 12f.) Ekvivalensbegreppet behandlas närmare senare i arbetet.
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Peter Newmark (1988: 4) anser att en översättare borde ha det så kallade sjätte sinnet som
berättar när en litterär översättning skulle fungera bäst och när det skulle vara lämpligt att
bryta mot översättningens regler. När texten blir översatt till ett annat språk behöver
översättaren inte endast behärska översättningsspråkets grammatiska och semantiska struktur
utan även kunna tillämpa dem på ett riktigt sätt i den språkliga och kulturella situationen i
fråga. I detta sammanhang talar Rune Ingo (2007: 20) om översättningens fyra grundaspekter.
Till översättningsarbetet hör fyra aspekter som är struktur, varietet, semantik och pragmatik.
De fyra grundaspekterna betraktas kort en åt gången. Den första aspekten är grammatisk
struktur. Översättaren utformar sitt arbete på målspråkets villkor, vilket betyder att
översättaren måste vara medveten om språkets ljud, ortografi, morfologi och syntax, det vill
säga kunna språket på dess alla nivåer. (Ingo 2007: 20, 65)
Sättet att använda språkets grammatiska strukturer kallas för språklig variation. Översättaren
behöver ha god kännedom om språkliga varieteter i originaltexten under hela
översättningsprocessen, det vill säga analys-, överförings- och bearbetningsskedar, eftersom
språkanvändning varierar efter situationen. Språkliga varieteter som översättaren ska lägga
märke till är stilart (sakstil eller litterär stil), allmänspråk eller fackspråk, talspråk eller
skriftspråk, geografiska och sociala varieteter, idiolekter eller persondialekter, register eller
situationsdialekt och språkets tidsdimension. (Ingo 2007: 75 84) Översättarens primära
uppgift är överföring av källtextens betydelse till målspråket men för att göra det måste han
eller hon först klarlägga källtextens betydelsebärande element. Den semantiska aspekten
uppfattar beaktandet av företeelser som har inverkan på textens betydelse, till exempel
denotation, konnotation, metaforer och tillägg samt utelämningar. (Ingo 2007: 86 126)
Den sista och fjärde aspekten, pragmatik, handlar om översättningens funktionsduglighet i
kommunikationssituationen. När texten blir översatt, överskrids gränsen till ett nytt språk och
en ny kultur, vilket ofta leder till att de situationella faktorerna förändras. Vid översättning
borde textens syfte eller funktion beaktas. Ingo presenterar textens tre grundfunktioner som är
informativ funktion, expressiv funktion och imperativ funktion. Informativ funktion syftar på
att förmedla kunskaper, uppgifter, data och information medan expressiv funktion förmedlar
därtill känslor. Imperativ funktion betyder att texten meddelar hur vi borde agera och bete oss.
Texten har även sekundärfunktioner som är fatisk funktion, estetisk funktion, metalingvistik
funktion, kognitiv funktion, performativ funktion och underhållningsfunktion. (Ingo 2007:
126 129)
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funktion kallas för dess skopos. Ordet skopos kommer från grekiskan och betyder syfte eller
funktion. Det är viktigt att ta reda på översättningens syfte för att översättaren sedan kan
genomföra översättningsarbetet på ett visst sätt. Källtextens och översättningens skopos kan
(Reiß & Vermeer 1984: 96)

2.1.3. Den ekvivalenta översättningen
Det är nästan självklart att originaltexten och översättningen måste motsvara varandra på
något sätt. Annars skulle man inte kunna prata om översättning utan då skulle det vara fråga
om en helt ny text. Catford (1965: 21) anser att definition av den ekvivalenta översättningens
natur och villkor är översättningsvetenskapens centrala uppgift. Med begreppet ekvivalens
beskrivs identitetsförhållandet mellan originaltext och översättning där de motsvarar varandra
med tanke på till exempel språkliga element, textens form och kommunikativ funktion
(Koskinen 2004: 375). Under denna rubrik presenteras tre olika syner på ekvivalens.
Eugene Nida gör en skillnad mellan två typer av ekvivalens: formell ekvivalens (formal
equivalence) och dynamisk ekvivalens (dynamic equivalence). För dynamisk ekvivalens
används även begreppet funktionell ekvivalens (functional equivalence). Formell ekvivalens
lägger speciellt märke till formen och innehållet av textens budskap. Detta betyder att till
exempel dikter blir översatta som dikter, mening till mening och koncept till koncept.
Översättningen borde således motsvara originaltextens olika element på det bästa möjliga
sättet. Dynamisk översättning koncentrerar sig på framställningens naturlighet. Budskapets
reception borde vara samma på målspråket som på källspråket. (Nida 1964: 159) Om en
översättning måste samtidigt vara förståelig, överföra originaltextens stil och känsla, ha en
naturlig och lätt form och förorsaka en likadan reaktion på målspråket är det omöjligt att ta
fasta på både form och innehåll. Förändring av form kan förorsaka bortfallet av
originaltextens charm men förändring av innehåll kan leda till att originaltextens budskap inte
går fram. (Nida 1964: 164)
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sk

ekvivalens, paradigmatisk ekvivalens, stilistisk ekvivalens och textuell ekvivalens. Lingvistisk
ekvivalens är en ordagrann översättning där den språkliga nivån mellan källspråket och
målspråket är homogen. Paradigmatisk ekvivalens betonar däremot motsvarighet mellan
grammatiska strukturer. Vid stilistisk ekvivalens är originaltexten och översättningen
funktionellt ekvivalenta och textens uttryckskraft bibehålls. Den sista ekvivalenstypen,
textuell ekvivalens, koncentrerar sig på formens likhet, det vill säga källtextens och
t 1995: 42f.)
Werner Koller klassificerar begreppet ekvivalens under fem olika kategorier: denotativ
ekvivalens, konnotativ ekvivalens, textnormativ ekvivalens, pragmatisk ekvivalens och
formell-estetisk

ekvivalens.

Denotativ

ekvivalens

betyder

att

originaltextens

och

översättningens utomspråkliga sakförhållande är detsamma. Vid konnotativ ekvivalens utförs
originaltextens konnotationer eller bibetydelser (se s. 24, 2.4.1. Ordets betydelse). Pragmatisk
ekvivalens handlar om texternas kommunikativa funktion. Vid formell-estetisk ekvivalens är
det fråga om att originaltextens estetiska, formella och individuella egenskaper utförs i
översättningen. (Koller 1992: 216)

2.2. Barnlitteratur och översättning för barn
Svensk ordbok (2009: s.v. barnbok) definierar begreppet barnbok
andra försök att definiera barnböcker eller
barnlitteratur. Jag börjar detta kapitel med att betrakta några definitioner till barnlitteratur och
specificerar särdrag som är karakteristiska för barnböcker. Till sist överblickar jag
översättning av barnlitteratur. I sin bok Att översätta barn- och ungdomsböcker

empiriska

studier och rekommendationer talar Göte Klingberg om både barn- och ungdomsböcker, men
jag koncentrerar mig endast på barnböcker, även om begreppet ungdomsbok också finns med i
texten.

2.2.1. Definitioner av barnlitteratur
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Riitta Oittinen (2000: 4f.) anser barnlitteratur vara någonting som barn läser själva eller som
läses upp för barnen. Det som fäster olika slags barnböcker samman är att de ofta är
illustrerade och ska uppläsas. I några fall kan bilder spela en större roll än ord. Lena Kåreland
(1994: 24) nämner några speciella särdrag för barnböcker: de handlar om barn eller någon
figur som är identifierbar för barn, de är lättlästa och inte för tjocka och har illustrationer.
Samtidigt påpekar hon att gränsen mellan barn- och vuxenböcker är svävande och det vore
även önskvärt att gränsdragningen mellan dem inte är för skarp. Marleena Mustola (2014: 10)
konstaterar att eftersom det redan är knepigt att definiera begreppen barn och litteratur, går
det säkert inte att entydigt definiera begreppet barnlitteratur. I Maria Nikolajevas (2004: 15,
21) definition är barnlitteratur litteratur vars huvudsakliga publik är barn, rättare sagt
människor mellan 0 och 18 år. Denna definition betraktar barnlitteratur som en väldigt stor
och varierande kategori och omfattar egentligen både barnlitteratur och ungdomslitteratur.
Barnlitteratur är en oenhetlig kategori och inom den förekommer flera olika genrer.
(Nikolajeva 2004: 15, 21)
Som redan nämndes ovan, är barnböcker ofta illustrerade och tanken är att de ska läsas upp
(Oittinen 2000:5). Ofta anses språket i barnböcker som enklare och fattigare än i andra
böcker, vilket stämmer å ena sidan: meningarna är ofta kortare, obekanta ord brukar undvikas
och vissa ord och fraser upprepas, medvetet eller omedvetet. Å andra sidan finns det flera
barnboksförfattare vars stil är en motsats till enkelhet: de använder långa och krångliga ord,
vilka barnen som läser texten inte alltid förstår. Denna knepigare språkanvändning kan vara
motiverad eftersom barnböckerna borde stimulera barnets språkutveckling. (Nikolajeva 2004:
235f.)

2.2.2. Att översätta barnlitteratur
Oittinen (1993: 18) betraktar översättning av barnlitteratur som kommunikation mellan barn
och vuxna. Även vuxnas värderingar och tycken tas i beaktande när barnlitteratur översätts
eftersom de också läser barnböcker och ofta bestämmer vilka böcker barnet får tag på
(Alvstad 2010: 24). Översättarens roll som förmedlare är större i barnlitteraturöversättning än
i översättning av någon annan kategori (Van Coillie & Verschueren 2006: v [Preface]). På
grund av barnböckernas tendens att bli upplästa innehåller de ofta ljud, rytm, rim, struntprat
och ordspel, vilka ibland förorsakar problem för översättaren: han eller hon måste välja
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mellan ljud och innehåll och en bekant eller obekant modell för en ramsa eller sång. (Alvstad
2010: 24) Enligt Tiina Puurtinen (2000: 124f.) borde språket i barnböckerna vara tydligt, lätt
att förstå, naturligt och sådant som går bra att läsa högt. Komplexa strukturer, arkaistiska ord
och överdrivet bruk av adjektiv och metaforer är däremot inte önskvärda. Jag återkommer till
problemet med uppläsning senare i samband med bilderboköversättning (se s. 21,
Översättning av böcker som ska läsas upp).
Zohar Shavit (1986: 111f.) påpekar att översättning inte endast uppfattar översättning från ett
språk till ett annat språk utan det kan även vara översättning från ett system, till exempel
vuxnas system, till ett annat system, barnens system. En skillnad mellan översättning för
vuxna och för barn är att översättaren får mer frihet när han eller hon översätter barnlitteratur
på grund av barnlitteraturens lägre prestige inom det litterära polysystemet. Denna frihet
innebär att översättaren kan manipulera texten genom att till exempel byta, expandera,
förkorta,

tillägga

eller

utelämna,

vilket

ändå

förutsätter

att

översättaren

följer

barnlitteraturöversättningens två principer. Den första principen är att göra texten lämplig och
nyttig för barnen. Samhällets uppfattningar om vad som är bra och lärorikt för barn speglas
här. Den andra principen innehåller adaptering av handling, karakterisering och språk på så
sätt att barnet kan läsa och förstå texten. (Shavit 1986: 111ff.) Konkreta råd och regler för
barnlitteraturöversättning ges under följande tre rubriker Adaption i barnböcker, En bra
översättning för barn och Översättning av dikter i barnböcker.

Adaption i barnböcker
Vid översättningsprocessen borde översättaren alltid beakta vilka som är de presumtiva
läsarna och ta hänsyn till deras intressen, behov, upplevelsesätt, kunskaper, läsförmåga o.s.v.
Göte Klingberg (1977: 30ff.) kallar detta iakttagande för adaption och mängden av adaption
för adaptionsgrad. Översättaren borde nå de presumtiva läsarnas erfarenhetsnivå, vilket
betonas speciellt vid översättning av barn- och ungdomsböcker. Läsarnas erfarenhetsnivå kan
nås genom att samtidigt bevara element som karakteriserar originaltexten som barn- eller
ungdomsbok och lägga märke till att de som läser översättningen inte är bekanta med
källspråkets kontext som ligger utanför texten. (Klingberg 1977: 30ff.)
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Det är inte endast översättning som adapteras utan adaption förekommer därtill i
originaltexten som är skriven för barn. Enligt Klingberg (1947: 46) är det i själva verket
adaption som definierar barn- och ungdomslitteratur och utan adaption kan det inte längre
talas om barn- och ungdomsböcker. I en trogen översättning är adaptionsgraden samma i
källspråket och i målspråket, men fallet kan även vara att översättaren har gjort översättningen
svårare eller lättare för läsaren än vad originaltexten skulle vara, det vill säga översättningen
kan ha lägre eller högre adaptionsgrad än originaltexten. (Klingberg 1977: 46)

En bra översättning för barn
Enligt Klingbergs bedömningskategorier för barn- och ungdomsböcker skulle en bra
översättning vara trogen mot originaltexten och språkligt skapande. Trohet mot originaltexten
omfattar att översättaren behärskar källspråket och dess kultur. Han eller hon är noggrann när
han eller hon arbetar med texten, uppfattar vad som är väsentligt i originaltexten och kan
återge dess känslostämning. Översättaren även bevarar det möjliga språkligt avvikande, kan
skickligt överföra den främmande miljön till målspråket och bibehåller originaltextens
adaptionsgra
borde undvikas. Purifikation betyder att översättaren utvidgar, förskönar, modifierar eller
stryker bort något för att översättningen ska gå bättre ihop med läsarnas värderingar och
upplevelsesätt än originaltexten. (Klingberg 1977: 36, 32f.)
Språkskapande översättningsarbete betyder att måltexten är förståelig och översättaren
behärskar målspråket väl och kan välja det bästa uttrycket när det finns alternativ i
målspråket. Speciellt vid återgivande av poesi är nyskapande interpretation relevant, men den
kan även innehålla förtydligande av originaltextens framställning. Fastän översättaren inte
borde använda onödig kontextadaption kan den ibland vara nödvändig, och då
rekommenderar Klingberg en kreativ kontextadaption som manipulerar originaltexten så lite
som möjligt. (Klingberg 1977: 36)
Kontextadaption rekommenderas i sådana fall där måltextens adaptionsgrad annars skulle
minska i förhållande till källtexten. Att använda mer kontextadaption vid barnlitteratur än vid
vuxenlitteratur är å ena sidan motiverat på grund av barnens mer begränsade kunskaper, men
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å andra sidan är precis de mer begränsade kunskaperna grunden för att undvika
kontextadaption. Kontextadaption gäller till exempel namn och titlar som personnamn och
geografiska namn, naturbegrepp som växtnamn och djurnamn och mått som längd och vikt.
(Klingberg 1977: 82ff.)
Felöversättningar vid barnlitteratur kan enligt Klingberg vara skadligare än vid vuxenlitteratur
eftersom det är svårare för barn att notera vad som är fel. Några felöversättningar är inte så
farliga som andra, till exempel ett felaktigt antal är inte ett grovt fel när det inte har någon
särskilt viktig inverkan på textens betydelse. Som ett grovt fel uppfattar Klingberg ett fel som
påverkar läsupplevelsen antingen på ett minskande eller ett förstörande sätt. Förlaget är
ansvarigt för översättningens kontrollering före tryckningen. (Klingberg 1977: 249f., 254)

Översättning av dikter i barnböcker
När det talas om översättning av barnböcker, är det motiverat att även ta fram översättning av
dikter, eftersom de ofta finns med i barnböcker. Materialet för min pro gradu-avhandling är
skriven i diktform och därför är det speciellt viktigt för min avhandling att lägga märke till
några problem som förekommer vid diktöversättning. Syftet med översättning av poesi är att
översättaren omstöper diktens estetik och budskap, vilka sedan överförs till ett annat språk
(Kukkonen 2009: 132f.). Kai Mikkonen (2005: 37) jämför översättning av poesi med
översättning av bilder: diktens betydelse kan vara lika otydlig som bildens.
Irma Sorvali (1983: 67f.) nämner att det konstfulla språket av litterära texter förorsakar
problem, och översättning av stil, rytm och melodi kan misslyckas, vilket jag förknippar
speciellt med översättning av poesi. Rune Ingo (2007: 156) påpekar att när texten blir mer
estetisk-poetisk, blir den mer krävande och svårare att översätta. Kirsi Kunnas betonar att vid
översättning av poesi borde utgångspunkten vara dess idé och inte dess verbala eller sakliga
den amerikanske diktaren Robert Frost. Dikter måste alltid skapas på nytt när de blir
översatta. (Frost via Mikkonen 2005: 37)
Eftersom det finns olikheter mellan källspråket och målspråket, finns det alltid någonting i
originaltexten som inte direkt kan överföras till ett nytt språk (Raffel 1988: 11f.). Översättaren
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är tvungen att göra val och försök, vilket blir framhävt speciellt vid översättning av poesi.
Kompromisser görs alltid på grund av betydelsens och versmåttets omöjliga överföring till ett
annat språk. Den som översätter lyrik eller konstprosa får beakta språkens ljudstruktur och
prosodiska egenskaper som betoning, kvantitet, intonation och klangfärg. (Ingo 2007: 66)
Översättningens uttrycksform och assonans är vitala för att kunna överföra den primära
diktens anda till dem som läser översättningen (Nida 1964: 161f.). Enligt Liisa Enwald (2000:
178f.) är en av diktöversättningens utmaningar diktens flertydighet.
André Lefevere räknar upp sju strategier för att översätta dikter: fonetisk översättning,
ordagrann översättning, versmåttöversättning, från poem till prosa, rimöversättning,
blankversöversättning och tolkning. Vid fonetisk översättning strävar översättaren efter att
återge uttalet men samtidigt bevara diktens innehållsliga betydelse. En ordagrann
översättning där varje ord översätts ord för ord förorsakar brister på originaltextens
innehållsliga betydelse och satsstruktur. Versmåttöversättningens mål är att bevara
originaltextens versmått i översättning. När översättaren översätter från poem till prosa,
förvanskas dess innehållsliga betydelse, kommunikativt värde och satsstruktur men inte så
mycket som vid ordagrann- och versmåttöversättning. Vid rimöversättning binder
översättaren sig vid mått och rim. Den största ekvivalensen på ordnivå uppnås vid
blankversöversättning. Tolkning eller imitation uppfattar versioner där innehållet har bevarats
men formen förändrats. (Lefevere via Bassnet 1995: 101f.) Enligt Tuomo Pekkanen (2005:
218) är skillnaden mellan begreppen översättning och imitation ibland förväxlingsbar.

2.3. Bilderböcker och deras översättning
Bilderböcker hänger tätt ihop med barnlitteratur som behandlades i förra avsnittet (se s. 13,
2.2. Barnlitteratur och översättning för barn). Även om alla bilderböcker inte nödvändigtvis
är barnböcker, har jag bestämt mig att behandla dem som barnböcker för att avgränsa ämnet
på något sätt. Först ska jag ge några definitioner till bilderböcker varefter jag presenterar två
olika försök för bilderböckernas kategorisering. Eftersom detta arbete handlar om
översättning, har jag tagit upp några saker som översättaren borde ta i beaktande när han eller
hon översätter bilderböcker.
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Bilderböcker är knepiga att definiera, på samma sätt som även barnböcker. En enkel
definition skulle kunna vara en barnbok med ord och bilder , men bilderboken kan också
definieras till exempel på basis av längden (Oittinen 2004a: 24). Ingrid Nettervik (1994: 60)
betonar att bilderna borde spela en dominerande roll i en bilderbok och det räcker inte med en
bok med bilder. Vanligen finns det minst en stor och färgad bild per uppslag. Kai Mikkonen
om bilderbok en bok vars många bilder har kvalitativt och
innehållsligt en viktig roll. Det är ändå omöjligt att dra gränsen mellan en bilderbok, en
illustrerad bok och bokens illustrering. (Mikkonen 2005: 330) Bilderboken består av en
kombination av den verbala och den visuella kommunikationsnivån. Interaktion mellan ord
och bild, två semiotiska system, kallas för ikonotext (Hallberg via Happonen 2001: 101).
Nikolajeva jämför bilderbokens läsande med en hermeneutisk cirkel: läsaren skapar
kontinuerligt förväntningar om den följande delen, vilket leder till nya erfarenheter och nya
förväntningar. Ju mer läsaren läser boken, desto djupare går han eller hon in i dess betydelser.
(Nikolajeva 2000: 11, 13)

2.3.1. Bilderböckernas kategorisering
Hur ska bilderböckerna kategoriseras? Det finns flera försök men jag tar fram två olika
kategoriseringar: Ulla Rhedins tredelade kategorisering och Maria Nikolajevas mer
preciserande kategorisering.
Rhedin (1992: 79, 86, 94) delar in bilderböckerna i tre kategorier vilka är den episka
bilderboken, den expanderade texten och den genuina bilderboken. Rhedin anser dock att en
bilderbok kan innehålla element från flera olika kategorier och kategoriseringen är inte
absolut. Den episka bilderboken eller den illustrerade texten uppfattar sådana bilderböcker
där texten är självständig och som inte behöver bilder för att bli förstådd. Texten är ytterst
beskrivande. När texten kompletteras av en bild, talar Rhedin om den expanderade texten.
Berättelsen blir fullbordad först när den har blivit illustrerad. Illustratörens fantasi spelar en
stor roll, eftersom texten ofta är kort och inte väldigt beskrivande. I
bilderboken är texten och bilden oskiljaktiga. Berättandet går vidare växelvis antingen i texten
eller i bilden. (Rhedin 1992: 71, 86f., 98)
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Nikolajeva (2000: 16ff.) anser att flera kategorier och olika nivåer behövs och kritiserar
Rhedins kategorisering för kriteriernas otydlighet. Hon använder en skala med enbart ord i
ena ändan, enbart bilder i andra ändan och jämvikt mellan ord och bilder i mitten för att
klargöra kategoriseringen. Hon betraktar först texter utan bilder eller med få bilder och delar
in dem i två olika kategorier: narrativa, dvs. berättande, och icke-narrativa. Både narrativa och
icke-narrativa texter kan innehålla en eller flera bilder men texten är inte på något sätt
beroende av bilder utan kan bli förstådd helt som ett självständigt element. Bland böcker som
har bara bilder utan ord kan skiljas till exempel pekböcker och ordlösa bilderböcker.
Pekböcker visar det enklaste förhållandet mellan det betecknade och det betecknande, det vill
säga mellan föremålet och ordet, om de överhuvudtaget innehåller några ord. Till största delen
är pekböckerna icke-narrativa. Bildberättelser eller ordlösa bilderböcker förutsätter mer från
läsaren och det blir läsarens uppgift att verbalisera berättelsen. En bildberättelse kan antingen
vara en sådan som inte lämnar några luckor för läsaren och således blir berättelsen nästan
densamma oberoende av läsaren eller en sådan där varje läsare skapar sin egen berättelse.
(Nikolajeva 2000: 16 20.)
För bilderböcker där ord och bilder är i samverkan gör Nikolajeva en grov indelning i fem
kategorier som är symmetrisk bilderbok, kompletterande bilderbok, expanderande eller
förstärkande bilderbok, kontrapunktisk bilderbok och motstridig eller ambivalent bilderbok. I
symmetrisk bilderbok berättar ord och bilder samma sak medan de fyller varandras luckor i
kompletterande bilderbok. När orden är starkt beroende av bilder eller tvärtom handlar det om
expanderande eller förstärkande bilderböcker. Då kan den verbala berättelsen inte bli
förstådd utan bilder eller den visuella berättelsen ska vara obegriplig utan ord. Kontrapunktisk
bilderbok får ord och bilder att ifrågasätta varandra på ett spännande och kreativt sätt. Ord och
bilder hänger tätt ihop och ingendera skulle kunna bli förstådd utan den andra. När
kontrapunktisk bilderbok går ännu vidare, uppstår en motstridig eller ambivalent bilderbok
där ord och bilder inte alls stämmer med varandra, vilket förorsakar förvirring och osäkerhet.
(Nikolajeva 2000: 21f.)

2.3.2. Att översätta bilderböcker
När översättaren arbetar med en bilderbok blir översättningen flerstämmig: det uppstår en
dialog mellan bokens illustratör, författare, översättare och läsare (Oittinen 2004a: 92). Bilden
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kan underlätta översättningsprocessen och ge råd åt översättaren men även komplicera arbetet
genom att sätta gränser (Oittinen 2001: 135f.). Bilderboken och barnboken hänger tätt ihop
när det gäller deras översättning eftersom bilderböcker oftast är barnböcker. Principer för
deras översättning är således överlappande och därför upprepar jag inte sådana saker som
redan har behandlats i samband med barnlitteraturöversättning.

Förhållandet mellan ord och bilder

Bilder och ord uppträder ofta tillsammans. De båda skapar nya betydelser och samverkar för
att övertala läsaren. Ofta anses bildens karaktär vara starkare och verkligare är ordets, vilket
la aspekten kommer dock
alltid med när det talas om en bild, och därigenom får den visuella en verbal form. (Mikkonen
2005: 16f.) Oittinen beskriver förhållandet mellan ord och bild som en återklang eller ett svar
eftersom ordet och bilden utför en dialog tillsammans. Orden får läsaren att lägga märke till
vissa punkter i illustreringarna medan bilderna ger ytterligare information om textens
budskap. Bilden kan vara i samverkan med texten eller avvika helt från den vilket blir
uppenbart också i Nikolajevas kategorisering för bilderböcker (se s. 19, 2.3.1. Bilderböckernas kategorisering). (Oittinen 2004b: 177) Ibland är motstridigheten mellan ord och bild så
stor att det uppstår ironi och läsaren börjar ifrågasätta texten, bilden eller båda (Oittinen
2004a: 44).
Det visuella omfattar förutom de egentliga bilderna även andra element som påverkar bokens
utseende, till exempel omslaget, typografin och rubrikerna, placeringen av text och bilder
o.s.v. Man måste lägga märke till illustratörens användning av linjer, former och färger och
vilken teknik han eller hon har använt. Det viktiga med bilderböcker är även det, vad som
uttrycks med hjälp av ord och vad med hjälp av bilder. Översättaren måste beakta alla dessa
fenomen när han eller hon översätter en bilderbok. (Oittinen 2004a: 40f.) Översättaren stöter
på problem varje gång när han eller hon börjar översätta en bilderbok, eftersom förhållandet
mellan text och bild alltid är lite annorlunda. Översättning är situationsbunden och även en
liten komponent som en bild får situationen att förändras och då ser den igen annorlunda ut.
(Oittinen 2004a: 180f., 92f.)
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Översättning av böcker som ska läsas upp
Bilderböcker brukar uppläsas för barn vilket översättaren borde ta i beaktande när han eller
hon översätter texten. Den verbala texten påverkar textens uppläsning och dess flyt. (Oittinen
2004a: 96) Kraven på översättarens kompetens är hög när det gäller översättning av texter
som ska läsas upp (Dollerup 2003: 82 [www]). Översättaren kan hjälpa den som läser texten
högt genom att till exempel undvika långa meningar och motstridigheter mellan ord och bild.
Att läsa originaltexten högt före översättningsarbetet skulle vara nyttigt för översättaren för att
han eller hon kan nå textens rytm, tongång och intonation. Rytmen kan uppnås till exempel
genom att byta ordföljd. För det mesta är bilderböckernas språk relativt nära talspråket, vilket
översättaren kan imitera med hjälp av upprepning och genom att pausera och föredra
infinitivstrukturer framför till exempel satsförkortningar. (Oittinen 2004a: 96ff.) Även
skiljetecken som till exempel komma ger rytm till läsandet och därmed underlättar det
(Oittinen 2004b: 178). Typsnitt och dess storlek kan beskriva till exempel ljudstyrka, fysiska
och mentala rörelser samt stämningar. Valet av typsnitt är en del av översättningsprocessen
och den är textens visuella dimension. (Oittinen 2004a: 82, 84)

2.3.3. Bilder och muminböcker
När Tove Jansson skrev sina muminböcker hade hon skisserat placeringen av text och bilder. I
några utkast framgår att Jansson har skapat texten och bilden tillsammans: texten är placerad
med tanke på förhållandet mellan ord och illustrering. Estetiska och berättande grunder har
påverkat textens och illustreringarnas placering i muminböckerna. Typografin har även varit
viktig för Jansson. I de två första bilderböckerna om mumintrollen är texten skriven med
Janssons egen handstil och texten är en del av den visuella uppställningen. (Happonen 2007:
18) Jansson betraktar bilderna som randanmärkningar som tar hänsyn till texten (Jones 1984:
15). Bildens uppgift är att föra fantasin vidare och därför är det viktigt att bilderna även
lämnar luckor för läsaren att fylla. Texten och bilderna i muminböckerna kompletterar
varandra och utan varandra skulle de vara ofullständiga. (Holländer 1983: 36)
Jansson har skrivit sammanlagt tre bilderböcker om muminvärlden. Därtill fanns det en fjärde
bok Skurken i muminhuset som utkom 1980. Boken är ett resultat av samarbetet mellan Tove
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Jansson, Per Olov Jansson, Tuulikki Pietilä samt Pentti Eistola och bilderna i boken är
fotografier. (Happonen 2007: 66) Jansson kan uppfattas som bilderbokens normbrytare:
hennes starka användning av färger och distinkta formspråk i hennes första bilderbok Hur
gick det sen? Boken om Mymlan, Mumintrollet och Lilla My var någonting helt nytt inom
genren (Nettervik 1994: 78). Happonen (2007: 8) konstaterar att Jansson avlägsnar
motsättningen mellan litteratur och bildkonst i sin produktion. Den andra bilderboken Vem
ska trösta knyttet? följer samma linje med den första men de starka färgerna har fått en mer
symbolisk innebörd. Den tredje boken Den farliga resan är däremot tecknad med akvareller,
färgerna är mildare men fortfarande symboliska och texten är i tryckt form i motsats till de
tidigare böckerna där texten var handskriven. (Nettervik 1994: 78)
Det som förenar alla tre bilderböcker är att de är skrivna på versform, har stora bilder på varje
uppslag och alla beskriver en resa av något slag (Happonen 2007: 66). Lena Kåreland och
Barbro Werkmäster (1994: 7) ser resor eller vandringar i böckerna som en grundstruktur som
innehåller en djupare mening och betraktar böckerna som en sammanhängande trilogi, vilket
beror på böckernas gemensamma tematik och belysandet av idéer och tankar som är
grundläggande för Janssons författarskap. Hur gick det sen? och Vem ska trösta knyttet?
räknas till den finska barnlitteraturens klassiker (Suomi 2011: 69). Medvetenheten om ordens
och bildernas täta medverkan i Janssons böcker leder till slutsatsen att översättandet av
förhållanden mellan ord och bild är väldigt viktigt speciellt vid muminböckerna.

2.4. Semantik
Begreppet semantik betyder studiet av betydelser. Semantiken är dock inte den enda
forskningsmetoden som intresserar sig för betydelser även om synvinklar och syften kan
variera. Sådana metoder är bland annat etymologi som studerar ordens ursprung och historia,
onomasiologi vars intresse är vad samma begrepp kallas till exempel i landets olika delar eller
inom olika åldersgrupper och onomastik eller namnforskning som koncentrerar sig på
egennamn. Den närmaste termen för semantiken är åndå pragmatik som å ena sidan betyder
studiet av språkanvändning och å andra sidan studiet av kontextberoende betydelser.
Skillnaden mellan semantik och pragmatik är att pragmatiken lägger märke till betydelser i en
viss situation medan semantiken koncentrerar sig på betydelser som förblir samma oberoende
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av situationen. En metod som samtidigt tar både kontexberoende och -oberoende betydelser i
beaktande för kallas semantisk-pragmatisk. (Kuiri 2012: 9f.)

2.4.1. Ordets betydelse
Ett ord består av en form och en betydelse. Även om ett ord kan ha en visuell skriftbild,
betyder ordets form egentligen dess uttal eftersom ljudet är det som i första hand upptäcks
från ett ord. Ljudet kan ändå inte ensamt bilda ett ord utan det behöver en betydelse som
motsvarar uttalet. Uttalet och betydelsen hänger tätt ihop. Varje ord har en referens som ligger
i den utomspråkliga världen (Ingo 2007: 87; Kuiri 2012: 13). Kaija Kuiri (2012: 14) betraktar
tre olika sätt att defiera betydelsen och dess förhållande till referenten, nominalism, realism
och konceptualism. Enligt nominalism är ord namnen på sina referenter och universalbegrepp
finns inte, till exempel ordet hus. Realismen håller med tanken att ord direkt hänvisar till sina
referenter men enligt den är referenten en absolut och abstrakt idé om en viss referent, det vill
säga ordet bord hänvisar till idén om ett perfekt bord och kan användas om alla föremål som
liknar denna idé. Konceptualism betraktar betydelsen som en föreställning om egenskaper
som en referent måste uppfylla. (Kuiri 2012: 14ff.)
I en bestämd situation kan en referent vara ett visst objekt, ett icke bestämt objekt eller något
generellt. Den ovannämnda referensen kallas för situationell eller ockasionell. Därtill finns en
potentiell referens som ett ord alltid har till sina referenter, oberoende av situationen.
Potentiell referens kan även delas in i ovannämnda kategorier men oftast kategoriseras
referenser enligt deras abstraktgrad. Ord har entiteter, eller objekt, på tre olika nivåer.
Entiteter på första nivån är fysiska refenter som till exempel en bil eller en människa. De har
alltid en materiell form. Till entiteter på andra nivån hör tidsbundna händelser, processer och
lokal. Sådana ord är bland annat gråt och tävling. Obundna abstraktioner som demokrati och
frihet är entiteter på tredje nivån. Ordets alla möjliga referenser kallas för extension. Intension
syftar till ordets betydelser. Ordet intension, det vill säga betydelse, begränsar ordets
extension, det vill säga dess möjliga referenter. (Kuiri 2012: 18ff.)
Ordets betydelse brukar betraktas ur två olika synvinklar som är usuell och ockasionell
betydelse (usual meaning och occasional meaning) samt denotativ och konnotativ betydelse.
Tanken bakom usuell betydelse och ockasionell betydelse är att varje ord har två betydelser:
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en allmän och kontextoberoende betydelse samt en betydelse som människor förstår
tillsammans, det vill säga alla förstår den på samma sätt. Den första betydelsen kallas för
usuell betydelse och den andra för ockasionell betydelse. Även om ockasionell betydelse
baserar sig på usuell betydelse är talarens och lyssnarens tolkning av ett ord viktig vid
ockasionell betydelse för genom tolkning får ordet dess exakta betydelse. (Kuiri 2012: 27f.)
Vid denotation och konnotation indelas betydelsen internt. Ett ord har en ursprunglig
betydelse, denotativ betydelse, och bibetydelser som kallas för konnotativa betydelser.
Ursprungliga betydelser är delar av betydelsen som har inverkan på till hurdana referenter kan
hänvisas med denna betydelse. Bibetydelser ger i stället andra nyanser till språkanvändningen.
Gruppindelningen skiljer sig från delningen i usuell betydelse och ockasionell betydelse för
bibetydelser skulle även kunna höra till gruppen usuell betydelse om de är tillräckligt
etablerade. Det finns flera parallella termer som kan användas över ursprungliga betydelser
och bibetydelser. (Ingo 2007: 88; Kuiri 2012: 28) Ingo (2007: 88) framhäver att ordets
konnotation och denotation borde tas i beaktandet vid översättningsprocessen.
Geoffrey Leech (Leech via Kuiri 2012: 28) kallar bibetydelser för associativa betydelser och
delar dem in i fem grupper som heter konnotativ betydelse, stilistisk betydelse, affektiv
betydelse, reflektiv betydelse och kollokativ betydelse. Konnotativ betydelse uppfattas som en
allmän komplementär betydelse. Till exempel den ursprungliga betydelsen av ordet kvinna
har förblivit densamma, men för hundra år sedan refererades snarare till människor som hade
en kjol på sig, nuförtiden uppfattas en kvinna även som en människa med byxor. Denna
bibetydelse som ordet kvinna innehåller är precis konnotativ. Stilistisk betydelse innehåller
information om ordets ursprung, till exempel om ordet är ett dialektord eller om stilen är hög.
Med affektiv betydelse menas talarens personliga känslor och attityder som är anknutna till
ordet. Reflektiv betydelse betyder påverkan av betydelser av andra ord och kollokativ
betydelse innebär inverkan av betydelser av ord som ofta förekommer tillsammans. (Kuiri
2012: 28f.)

2.4.2. Semantiska relationer
I detta avsnitt presenteras ordens olika medel för att jämföra ordens betydelser med varandra.
Jämförelsen baserar sig på konstanta betydelser och lägger inte märke till betydelsens
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förändring eller betydelsens benägenhet att förändra sig i olika språkanvändningssituationer
(Kuiri 2012: 29f.).
Den första relationen mellan orden kallas för synonymi. Synonymin innebär att två ord har
samma betydelse men deras form är annorlunda. Dessa två ord kallas synonymer. (Kuiri
2012: 30; Saeed 2009: 65) Ett exempel på ord som är synonymer med varandra är kvinna och
dam. Endast självständiga ord kan vara synonymer och deras form måste avvika tillräckligt
från varandra. En total synonymi är svårt att hitta eftersom orden alltid borde uppträda i
samma omgivningar och det skulle alltid vara möjligt att byta det ena ordet mot det andra
ordet, oberoende av kontexten. Ändå kallas sådana ord för synonymer vars denotativa
betydelse är samma (se s. 24, 2.4.1. Ordets betydelse). Härigenom kan bibetydelser av dessa
två ord vara olika. (Kuiri 2012: 30)
Ett motsatt fenomen för synonymi är homonymi. Då har två ord samma form men deras
betydelser är olika (Kuiri 2012: 32; Saeed 2009: 63). Totala homonymer böjs även på samma
sätt. Ett sådant exempel i svenskan är bland annat krona. Homonymin orsakar sällan problem
i förståelsen eftersom kontexten ofta avslöjar vilken betydelse det handlar om. Likheten i
homonymernas form borde vara en tillfällighet och de har alltid varit separata ord. (Kuiri
2012: 32f.) Däremot vid polysemi är det fråga om ett och samma ord som av någon anledning
har olika betydelser (Kuiri 2012: 33; Saeed 2009: 64). Ett polysemt ord är till exempel blad.
Ordets alla betydelser är likvärdiga även om en av dem skulle förekomma oftare än någon
annan. Så småningom kan de polysema orden bli homonymer. (Kuiri 2012: 33.) John I. Saeed
påpekar att polysema betydelser presenteras under samma ord i ordböcker medan homonyma
ord har sina egna uppslagsord (Saeed 2009: 64). Skillnaden mellan synonymi, homonymi och
polysemi exemplifieras med figuren nedan.

Figur 1: Semantiska relationer mellan orden (egen bearbetning efter Kuiri 2012)
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En annan relation, hyponymi, beskriver förhållandet där betydelsen av ett ord är inkluderat i
betydelsen av ett annat ord, till exempel en spaniel och en hund (Kuiri 2012: 34; Saeed 2009:
69). En hund har en bredare extension än en spaniel. Spaniel hör till hundens extension
eftersom alla spanielar är hundar men inte alla hundar är spanielar. Ordet vars extension är
bredare, och som är ett övre begrepp, kallas för hyperonym, i detta fall är hyperonymen ordet
hund. Spaniel är en hyponym eftersom dess extension är smalare, det vill säga spaniel är ett
lägre begrepp till ett övre begrepp hund. Hyponymer har mer specifika drag än hyperonymer
vars betydelser oftast är mer förenklade. Till exempel vetenskapliga kategorier utnyttjar
hyponymi. (Kuiri 2012: 34f.) Meronymi betyder del/helhetsrelationer mellan ordens
extensioner, det vill säga ordens betydelser är delar av en gemensam helhet. Betydelsen av ett
lägre ord hör inte till det övre ordets betydelse som vid hyponymi. Till exempel ordet mund är
en holonym vars delar, det vill säga meronymer, är bland annat tand, tunga och läpp. (Kuiri
2012: 35; Saeed 2009: 70)
Antonymi koncentrerar sig på motsatser. Då uppfattas betydelser av två ord som helt motsatta.
Om de motsatta orden har en gemensam extension som antingen är eller inte är, är
motsatsförhållandet komplementärt, det vill säga alltid när det ena motsatsparet erkänns,
förvägras det andra. Denna motsatsrelation kallas för artmotsats. Den andra motsatsrelationen
är gradrelation. I skillnad till artmotsats betyder förvägrandet av den andra medlemmen i
motsatsparet inte dess erkännande. Således är deras övergångsformer möjliga. Ett exempel
över en artmotsats är motsatsparet levande
skulle istället vara ung

död, ett motsatspar som hör till gradmotsats

gammal. En tredje motsatstyp är konverser där samma referent

betraktas ur olika synvinklar, till exempel köpa och sälja eller ge och få. (Kuiri 2012: 36f.;
Saeed 2009: 66ff.)
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3. SEMANTISKA FÖRÄNDRINGAR
I detta kapitel är den teoretiska bakgrunden och analysen sammanblandade för tydlighetens
skull. Jag presenterar fenomenet och belyser det med exempel ur böckerna. Jag har valt
sammanlagt 60 olika exempel som förekommer i mitt material. I samband med tillägg och
utelämningar förekommer element som inte har någon motsvarighet i originaltexten eller
översättningen, och de är markerade med understrykning. När ersättningar behandlas,
använder jag understreckning för att markera det ersatta elementet och det ersättande
elementet. Snedstrecket i samband med exempel markerar gränsen mellan två vers. I
exemplen kan det även förekomma mer än ett fenomen, men i analysen behandlas och
markeras endast fenomenet i fråga. En fullständig lista över alla förändringar som
förekommer i böckerna finns som bilaga.
För att kunna analysera exempel som står i diktform behöver några begrepp som ofta
förekommer i samband med dikter klargöras. Diktens grundenhet är en vers som fraseras i
stavelsegrupper. Flera verser utformar en strof tillsammans. Diktens harmoni innebär att
språkljuden i en dikt går ihop. Sådana harmoniserande medel är bland annat allitteration som
betyder att begynnelseljuden i orden som ligger nära varandra är förenliga, slutrim där de sista
stavelserna av två eller flera strofer passar ihop med varandra, inrim som liknar slutrimmet,
men de förenliga stavelserna ligger i en vers samt assonans som betecknar harmonin mellan
vokaler. (Runouden sanastoa [www)]

3.1. Tillägg
Tillägg är sådana förändringar i översättningsprocessen där material som inte finns i
originaltexten, det vill säga material som saknar en direkt motsvarighet i originaltexten,
tillfogas. Ett tillägg kan vara vilken grammatisk enhet som helst, till exempel ett morfem, ett
ord, en fras, en sats eller en mening. Ibland kan ett tillägg föra med sig nya
betydelsekomponenter, varvid det uppstår betydelseförändringar. (Huhtala 1995: 44f.) Enligt
Ingo (2007: 123) är det i sådana fall fråga om semantiska tillägg. Nya ord betyder inte alltid
nya betydelsekomponenter utan betydelsen kan redan finnas med någon annanstans i
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originaltexten eller kan läsas mellan raderna (Huhtala 1995: 45). Ingo (2007: 123) kallar
tillägg som inte förorsakar en betydelseförändring för explicitgörande tillägg.

3.1.1. Semantiska tillägg
Vid semantiska tillägg tillkommer sådana betydelsekomponenter i en översättning som inte
finns i originaltexten, det vill säga ny information uppstår. Semantiska tillägg borde inte
användas som ett allmänt förfaringssätt, men ibland kan ett tillägg vara nödvändigt för att
bevara textens balans eller tillägga något på pragmatiska grunder när en sak måste
tydliggöras, till exempel för en oinitierad läsare. (Ingo 2007: 123) Exempel 1 visar hur
semantiska tillägg fungerar. När uttrycken på källspråket och målspråket jämförs, märks att
det finns ett element, hienoon (sv. i den fina ), i det målspråkliga uttrycket som inte har
någon motsvarighet i det källspråkliga uttrycket. Tillägget hienoon är något som inte uttrycks
i originaltexten och kan inte läsas ut, vilket betyder att det handlar om ett semantiskt tillägg.
Exempel 1
SL: Han satte sig försiktigt ner i sanden
TL: Hän astui varovasti hienoon santaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

kenen
syy? (sv. vems fel? ). Originaltexten tar inte ställning till skulden utan konstaterar enkelt att
filifjonka måste köpa sig en ny klänning på grund av de tidigare händelserna i boken.
Tillägget är sannolikt gjort för rytmens skull, för syy rimmar med det tidigare ordet Myy (sv.
My ), inte för att översättaren anser att det är viktigt att ta reda på vems fel det var att
filifjonka inte längre har någon klänning.
Exempel 2
SL: Nu får hon köpa sej en ny
TL: Saa ostaa uuden kenen syy?
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 16)

I exempel 3 har uttrycket ont i magen blivit ersatt med ett mer preciserande uttryck ripuli (sv.
diarré ) (Stora finsk-svenska ordboken 2004: s.v. ripuli). Ersättningen tar med sig nya
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betydelsekomponenter eftersom magont även kan innebära diarré, men gör det inte
nödvändigtvis. Orsaken till tillfogandet av en ny betydelsekomponent är diktens rytm: Sniff
har ont i magen för lök var rå. Det finska ordet för löken är sipuli, och genom förändringen
har man fått ett rimpar ripuli sipuli.
Exempel 3
SL: ont i magen
TL: ripuli
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

Tidigare i arbetet behandlades förhållandet mellan text och bild i muminböcker (se s. 22,
2.3.4. Bilder och muminböcker). Eftersom texten och bilden hör tätt ihop i muminböcker är
det viktigt att ta de båda i beaktande under översättningsprocessen. I böckerna kan man ändå
hitta några fall där tillägget som översättaren har gjort och bilden, som i översättningen är
densamma som i originalet, inte stämmer med varandra. När det handlar om konst, finns det
alltid plats för olika tolkningar, eftersom varje person tolkar bilder på sitt eget sätt. Följande är
endast mina tolkningar om texten och bildens oförenlighet och någon annan kan dra helt
andra slutsatser.
Exempel 4
SL: Och Susanna såg sin katt/ som låg och sov i trappan
TL: Ja Sannan kissa somasti/ taas nukkuu seinustalla
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 26)

Platsadverbialet på trappan har blivit ersatt med seinustalla (sv. intill väggen ) i exempel 4.
Bilden visar ändå en grå katt som sover i den blåa trappan framför Muminhusets veranda.
Därför anser jag att det handlar om ett semantiskt tillägg som strider mot bilden. När man tar
en närmare titt i översättningen, märker man att seinustalla rimmar med ordet alla (sv.
under ), som står två verser tidigare. I detta fall har översättaren satt mer värde på textens
rytm än på förhållandet mellan text och bild.
Två vänner hade stannat för att koka soppa i skyddet av en backe [min översättning], så låter
den finska versionen av den källspråkiga satsen i exempel 5 enligt min översättning. En
backe, mäki , är ett tillägg för i boken nämns endast att de satt i lä. Bilden visar att
Snusmumriken och Wimsy sitter i en grotta som även kan uppfattas som en del av en backe.
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För att man ska kunna säga om det är fråga om ett semantiskt tillägg som strider mot bilden
eller ett explicitgörande tillägg borde man först definiera vad i skyddet av en backe betyder.
För mig betyder det att någon sitter alldeles intill backen så att han eller hon blir skyddad av
backens sluttning. Därför har jag bestämt mig för att kategorisera detta fall som ett tillägg som
inte stämmer med bilden. Jag anser att orsaken till denna förändring är assonans: vokalen ä
harmoniserar med orden jäänyt, keittämään och ystävää.
Exempel 5
SL: Två trevliga kumpaner satt i lä för stormens vrål
TL: Oli keittoa jäänyt keittämään mäen suojaan ystävää kaksi;
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 18)

I exempel 6 har översättaren lagt till en hel sats, ei niistä totisesti muuta näy (sv. man kan
verkligen inte se något annat av dem [min översättning]).
Exempel 6
SL: TL:

ei niistä totisesti muuta näy

(Vem ska trösta knytte; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

Det är fråga om ludna småkryp med blänkande och bleka nattögon, och enligt översättningen
är ögonen allt som man kan se. Originaltexten uttrycker inte om de är möjliga att se eller inte,
men i bilden står tre småkryp som är nästan helt till påseende. Mellan träden i mörkret glöder
två ögon, och antagligen hänvisar översättarens tillägg till detta småkryp. Jag anser ändå att
tillägget och illustrationen inte stämmer med varandra eftersom det finns tre kryp av vilka det
är möjligt att se mer än endast deras ögon. Tillägget är förmodligen gjort för att få versen att
rimma med versen som står två rader högre uppe. Genom tillägget bildas rimparet käy näy.

3.1.2. Explicitgörande tillägg
Om ett tillägg inte innehåller nya betydelsekomponenter, är det fråga om explicitgörande
tillägg där nya ord tilläggs men informationen finns redan i texten direkt eller indirekt, det vill
person. (Ingo 2007: 123f.) I exempel 7 nedan har översättaren förtydligat vilken strand det är
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fråga om och lagt till substantivet meren (sv. havets ) för att läsaren ska veta att stranden hör
till havet, inte till exempel till en sjö eller en älv. Tillägget är inte obligatoriskt, eftersom det
blir klart i kontexten att havet kommer efter stranden. Jag anser att orsaken till detta tillägg är
huvudsakligen textens rytm, inte klargörandet av strandens typ. Genom att göra ett tillägg har
översättaren fått översättningens stavelseantal att gå ihop med originaltextens stavelseantal
eftersom båda verser har elva stavelser i den nuvarande formen.
Exempel 7
SL: på stranden
TL: meren rantaan
(Vem ska trösta knyttet; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

I exempel 8 frågar Susanna hemulen och sina vänner om de är på väg på maskerad. I
(sv.
för ni har sådana kostymer på [min översättning]). Tidigare har Susanna lagt märke till deras
märkvärdiga utseende och senare blir det klart att hon inte tror att de verkligen ser så ut.
Därför kan man dra slutsatsen att hon frågar om maskeraden på grund av deras utseende och
inte till exempel på grund av deras beteende. Detta fall är således ett exempel på
explicitgörande tillägg. Översättaren har gjort saken klarare för läsaren för att han eller hon
inte behöver undra varför Susanna plötsligt frågar om maskerad. Därtill bildar yllä (sv. på )
slutrim med ordet kävelyllä (sv. på promen

), vilket kommer i följande vers.

Exempel 8
SL: Ska ni gå på maskerad?
TL: Naamiaisiinko matka, vai, kun on tuo asu yllä?
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

Exempel 9 innehåller ett explicitgörande tillägg hameessaan (sv. i sin kjol).
Exempel 9
SL: En filifjonka klädd i rött/ sov under fönstret, matt och trött
hameessaan/ väsynyt vilivinkka on
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 15)
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I denna sats finns det ingen definition för filifjonkans klädesplagg på källspråket, men det blir
klart på nästa uppslag där filifjonkans röda kjol nämns. Även i bilden kan läsaren se vilka
slags kläder hon har på sig. Sådana tillägg som utnyttjar bilden behandlas närmare i nästa
textstycke. Det explicitgörande tillägget är gjort för rytmens skull: punahameessaan (sv. i sin
röda kjol ) rimmar nämligen med den föregående versen som slutar på ordet nukkumaan (sv.
för att sova ).
När det är fråga om bilderböcker är det meningslöst att lägga märke till endast bokens text.
När jag gick igenom mitt material observerade jag både texten och illustreringen: är det
verkligen fråga om ett semantiskt tillägg som översättaren har kommit på eller finns det
någonting i bilden som han eller hon har utnyttjat? I fortsättningen kallas sådana fall där den
tillagda informationen finns i bilden för explicitgörande genom bilden. Skillnaden mellan
semantiska tillägg och explicitgörande genom bilden är subtil: om bilden inte skulle vara
tillgänglig, skulle det explicitgörande tillägget vara ett semantiskt tillägg. För att klargöra
saken betraktas exempel 10 nedan där Lilla My är försvunnen och Mumintrollet tror att någon
skurk har gömt henne. I översättningen får läsaren veta skurkens kön för översättaren har lagt
till ordet mies (sv. en man ). Även om originaltexten inte avslöjar skurkens kön, kan läsaren
se honom på bilden och där är han illustrerad som en skäggig man. Således för tillägget ingen
ny information med sig och är därmed ett explicitgörande tillägg som hänvisar till bilden.
Därtill kan en skurk lätt associeras som en man, det vill säga en man är dess konnotation. Att
tillägga ordet mies var sannolikt en enkel lösning för att få denna vers att rimma med den
följande versen som slutar på ordet kukaties, sv. kanhända (Stora finsk-svenska ordboken
2004: s.v. kukaties).
Exempel 10
SL: någon skurk
TL: joku konnamainen mies
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)

I exempel 11 finns det ett element i målspråket som inte har någon motsvarighet på
källspråket, nämligen adjektivet harmaa (sv. grå ). Himlens färg blir klar när läsaren tittar på
illustreringen där himlen är färgad grå. Tillägget kan också räknas till allmänna kunskaper om
världen för en mulen himmel ser oftast grå ut. Anledningen till tillägget är textens rytm. Utan
tillägget skulle översättningens vers ha varit en stavelse kortare än originaltextens. Genom
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tillägget blir översättningen två stavelser längre än originalet, men översättaren har troligen
ansett att en längre vers låter rytmiskt bättre i förhållande till den följande versen som är något
kortare både i originalet och i översättningen. Därtill rimmar tillägget med ordet varmaa (sv.
säkert ) två rader senare. Jag antar att den huvudsakliga grunden för tillägget var just rytmen
och inte slutrimmet för varmaa är också ett tillägg och för den skull skulle det inte ha varit
viktigt att få just dessa två ord att rimma.
Exempel 11
SL: var hela himlen mulen
TL: taivas oli pilvinen ja harmaa
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

I boken Den farliga resan stöter Susanna på Hemulen, Tofslan, Vifslan och Hemulens lilla
hund Ynk von Jämmerlund. I originaltexten beskrivs inte den konkreta platsen för deras möte,
men i översättningen blir den klargjort för översättaren har lagt till rumsadverbialet tiellä tällä
(sv. på denna väg ). I bilden kan man se att de står på en jämn brun mark som skulle kunna
vara en väg. Man skulle kunna tänka att Susanna följer någon väg när hon strövar omkring.
Om saken är så, är tiellä tällä ett explicitgörande tillägg som baserar sig på bilden och är
allmän information om världen. Tillägget kan även tolkas som ett semantiskt tillägg för det
finns inte några säkra hänvisningar till hur Susanna går vidare: finns där en väg eller går hon
sina egna spår? Tillägget är gjort för att få slutrim med den föregående versen vars sista ord är
päivemmällä, sv. längre fram på dagen .
Exempel 12
SL: stötte på ett sällskap
TL: seurueen tapasi tiellä tällä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 10)

3.2. Utelämningar
En utelämning eller ett bortfall är motsatsen till ett tillägg, och vid den förblir en del av
originaltexten oöversatt (Huhtala 1995: 45). Översättaren kan till exempel utesluta
information som han eller hon anser vara mindre relevant. Skillnader mellan olika språk har
även inverkan på tillkomsten av utelämningar: om det är omöjligt att översätta ett uttryck till
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målspråket på ett exakt sätt, kan översättaren välja att ta bort det. Ibland kan en utelämning
vara motiverad för att frambringa en flytande text. (Heikkinen 1992: 79) En utelämning kan
förorsaka en informationsförändring, men en översättning kan trots utelämningar vara lika
innehållsligt omfattande som originaltexten (Huhtala 1995: 46).

3.2.1. Semantiska utelämningar
Ibland utelämnar översättaren sådana ord som innehåller betydelsekomponenter. Då handlar
det om semantiska utelämningar och en del av informationen försvinner helt under
översättningsprocessen. Orsaken till en semantisk utelämning kan vara till exempel textens
rytm, men utelämningar sker också på grund av slarv, förbiseende och lättja. (Ingo 2007:
124)
I exempel 13 nedan har sättsadverbialet försiktigt försvunnit. Det handlar om en semantisk
utelämning, eftersom informationen om handlingens karaktär inte överförs till översättningen.
Även om utelämningen inte har så mycket inverkan på hela bokens intrig, påverkar
utelämningen betydligt ifrågavarande situationen: Satsen går vidare med
för Susanna anser att personerna som hon möter på vägen ser lustiga ut, men hon
är lite osäker, om det är korrekt att fråga varför. Utelämningen är förmodligen gjord på grund
av brist på plats som förorsakas av ett explicitgörande tillägg på samma vers (se s. 32,
exempel 8). Översättaren har velat ha femton stavelser i varje vers i denna strof och för den
skull är utelämnandet av någonting den enda möjligheten.
Exempel 13
SL: Hon frågade försiktigt
TL: kyseli Sanna
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

I exempel 14 har uttrycket så värmde de varandra har inte blivit överfört till målspråket.
Därtill är den finskspråkiga satsens betydelse lite annorlunda än den svenskspråkiga satsens. I
originaltexten blev hemulens hund först rädd och i den följande satsen kommer han i
Susannas famn och jag tolkar dem som två enskilda händelser. I översättningen smyger
hunden ängsligt i Susannas famn, och då har de enskilda händelserna blivit en händelse. Den
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finskspråkiga satsen nämner inte att de värmde varandra och således blir en del av
originaltextens information utesluten. I originaltexten är informationen delade i tre verser,
varav två ligger på en annan strof. I översättningen ville översättaren ha de två första raderna
av nästa strof för någonting annat och har således fått informationen in i en vers. Naturligtvis
är det nästan omöjligt att ha all information i en vers och någonting måste utelämnas.
Exempel 14
SL: och skrämde nästan livet ur hemulens lilla hund/ Han kom i Susannas famn/ så
värmde de varandra
TL: ja hemulin koira hädissään hiipi Sannan syliin pakoon
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 17)

I exempel 15 har ordet mjölk fallit bort på målspråket och det ursprungliga uttrycket bull- och
mjölk-kalas har endast blivit bull-kalas

pullakestit ).

Exempel 15
SL: och gör ett bull- och mjölk-kalas!
TL: ja pullakestit pidetään!
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 22)

Maito- ja pullakestit (sv. mjölk- och bull-kalas ) låter inte lika flytande på finska som på
svenska, vilket jag anser vara den viktigaste orsaken till utelämningen. Orden mjölk och bullär enstaviga på svenska men tvåstaviga på finska, vilket skulle ha påverkat versens stavantal
om översättaren hade valt maito- ja pullakestit istället för pullakestit. I den nuvarande formen
är stavantalet detsamma i originalet och i översättningen.
Adjektiven annorlunda och förtrollande har inte fått någon motsvarighet i översättningen i
exempel 16 som står nedan. Adjektivet nytt har således blivit överfört till målspråket, ja kaikki
muuttuu uudeksi (sv. och allt blir nytt ). Därtill har översättaren lagt till bisatsen kun
seikkailukin odottaa (sv. när äventyret väntar ). Utelämnandet av de två adjektiven är
troligen följden av den tillagda bisatsen. Därför måste orsaken till tillägget tas i beaktande.
Den följande versen slutar på ordet saa (sv. får ), vilket sannolikt har påverkat formandet av
den nya bisatsen för originalorden erbjuder inte möjligheter till slutrim. På grund av tillskottet
av en bisats förekommer nu rimparet saa odottaa.
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Exempel 16
SL: och allt blir annorlunda, och förtrollande och nytt!
TL: ja kaikki muuttuu uudeksi, kun seikkailukin odottaa.
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

I exempel 17 har de mer preciserande tidsadverbialen sent och klockan två inte blivit
överförda från källspråket till målspråket. Med tanke på bokens handling är klockslaget inte
särdeles betydande, men dess utelämnande utesluter ändå en del av originaltextens
information. Därför är det i detta fall fråga om en semantisk utelämning. Översättaren har
utelämnat tidsbeskrivningarna för att få texten att låta mer flytande och för att få den i en
kärnfullare form. I samma strof finns även ett tillägg som tar plats från andra element.
Exempel 17
SL: Sent på natten klockan två
TL: yöllä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

Satsen i exempel 18 har blivit helt utelämnad i översättningen. Originaltexten ger en orsak till
varför det var godtagbart att kasta ut Sniffs juveler, vilket översättningen inte gör på grund av
utelämningen. Motivet till avlägsnandet av en hel sats är i detta fall förmodligen att det inte
fanns tillräckligt med plats. Originaltextens två föregående verser har redan tagit den hela
strofen i översättningen för översättaren har uttryckt informationen på ett längre sätt och gjort
några explicitgörande tillägg. Ibland är det omöjligt att uttrycka saker lika kort på målspråket
som på källspråket, vilket ändå inte har varit fallet i denna situation.
Exempel 18
SL: för man ansåg att det fanns/ nog fler i mumindalen
TL: (Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 24)

Exempel 19 och 20 handlar om samma fenomen: översättaren har förenklat ordet och använt
en bredare term i stället för att bestämma substantivet noggrannare. Med andra ord handlar det
om hyponymi där en hyperonym har använts i översättningen istället för en hyponym som står
i originaltexten (se s. 25, 2.4.2 Semantiska relationer). I detta arbete kallas dessa fall för
förenkling. I exempel 19 har lingonkrans blivit bara krans (fi. seppele ) och i exempel 20 är
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hallonsylt i översättningen helt enkelt sylt (fi. hillo ). Egentligen finns det inga lingon i
kransen som står i bilden, vilket betyder att översättaren har ändrat texten för att få den att gå
bättre ihop med bilden, medvetet eller omedvetet. Vid båda bortfallen är det fråga om
semantiska utelämningar eftersom det inte är möjligt att läsa ut den utelämnade
informationen, och informationen finns inte heller i illustreringarna. Översättaren kan ha
ansett att en precis sort inte behövs och att ett mer generellt uttryck räcker för läsaren. Även
textens rytm kan vara orsaken till utelämningarna. I de nuvarande formerna innehåller båda
uttryck tre stavelser (lin-gon-krans

sep-pe-le; hal-lon-sylt

hil-loi-neen) och de

motsvarande finskspråkiga varianterna för lingonkrans och hallonsylt, puolukkaseppele och
vadelmahilloineen, skulle vara dubbelt så långs som de ursprungliga orden.
Exempel 19
SL: lingonkrans
TL: seppele
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)
Exempel 20
SL: hemulen åt en stor blini med hallonsylt och smör
TL: ja iso hemuli söi ison pannukakun hilloineen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

I exempel 21 har slaget av boken blivit utelämnad och i översättningen står det endast kirjasta
(sv. ur en bok ). Eftersom boken är en bilderbok, blir det klart att man egentligen menar just
denna bok här medan sambandet med satsen och boken inte blir så tydligt i översättningen.
Även om informationsförlusten inte är högst stor, försvinner hänvisningen till den fåniga
bilderboken som representerar boken i fråga. Bilderbok och kirjasta har båda tre stavelser
(bil-der-bok; kir-jas-ta), vilket jag anser vara den största anledningen till utelämningen.
Stavelseskillnaden mellan originalet och översättningen är redan nu tre stavelser (SL 14, TL
17) och med kuvakirjasta (sv. ur en bilderbok ) skulle den finska versionen ha fått två
stavelser mer och därmed skulle skillnaden ha blivit ännu större.
Exempel 21
SL: Hon ser ju ut som nånting ur en fånig bilderbok!
TL: kuin jostain tyhmästä kirjasta se olisi tuotu tänne!
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)
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3.2.2. Implicitgörande utelämningar
Det är möjligt att avlägsna ord eller uttryck men samtidigt bevara alla betydelsekomponenter.
Vid utelämningar som inte förorsakar informationsbortfall pratar Ingo om implicitgörande
utelämningar. Den semantiska informationen kan då läsas mellan raderna men översättaren
borde beakta att det alltid finns risk för att läsaren inte hittar den utelämnade informationen.
(Ingo 2007: 124)
Översättaren har utelämnat adjektivet trötta i exempel 22. Även om det inte sägs i
översättningen att mumintrollets ben är trötta, kan läsaren dra slutsatsen att benen är trötta för
mumintrollet vill vila dem. Tidigare i boken står det att vägen är lång, vilket också implicerar
benens trötthet. Därmed händer det ingen informationsförlust och utelämningen är en
implicitgörande utelämning i stället för en semantisk utelämning. Orsaken till att översättaren
har gjort utelämningen är att han har velat bevara originaltextens stavelseantal per vers som i
originalversionen är åtta. Bevarandet av ordet väsyneitä (sv.

) skulle ha orsakat

skillnaden i stavelseantal mellan originaltexten och översättningen.
Exempel 22
SL: att vila sina trötta ben
TL: lepuuttamaan käy jalkojaan
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 5)

Det ursprungliga uttrycket julimånen har blivit förenklat till kuutamo (sv. månskenet ) i den
finska översättningen i exempel 23. Tidsbestämningen juli har således blivit utelämnad.
Skillnaden mellan denna förenkling och förenklingarna i exemplen 19 och 20 är att denna
utelämning inte utesluter någon information eftersom informationen kommer senare i boken.
Tidsbestämningen har endast blivit flyttad till en annan sats på följande sida, vilket blir klar
när uttrycken jämförs på målspråket, kun yö on heinäkuun (sv. när det är julinatt ), och på
källspråket, en sommarnatt. Jag antar att orsaken till utelämningen är hur texten låter. Orden
heinäkuu (sv.

juli ) och kuu (sv.

mån ) har en gemensam del kuu och uttrycket

heinäkuunkuu, alltså den direkta översättningen, skulle låta något konstigt.
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Exempel 23
SL: och över hela stranden lyste julimånen klar
TL: ja auttoi siinä kirkas kuutamokin kai
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

I exempel 23 ur Den farliga resan räddar Tooticki Susanna och sitt resesällskap med sin
ballong, men i översättningen beskrivs inte närmare varifrån ballongen kommer, vilket visas
av exempel 24. Om läsaren har någon kännedom om världen, kan han eller hon lätt associera
ballongen och himlen för ballonger brukar sväva i luften. Därför är det inte nödvändigt att
nämna att ballongen svävar ur himlen. Utelämningen är gjord för rytmens skull, för att få
översättningens stavantal att stämma överens med originalets stavantal.
Exempel 24
SL: ur himlen svävar hjälpen i en rödrandig ballong
TL: avuksi saapuu ilmapallo punaraidakas
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 22)

Bilderboken ger översättaren mer frihet att göra utelämningar, eftersom han eller hon kan
utnyttja bokens illustrationer för att få budskapet förmedlat utan ord. Jag förmodar att
speciellt när det gäller bilderböcker i versform känns denna möjlighet lockande för
översättaren som kan ha svårigheter med problematiska ordformer och slutrim. I exempel 25
har verbet satt blivit utelämnat i översättningen. Utan en bild skulle det förbli oklart vad
Muminmamman gör bland rosorna. Med hjälp av bilden ser läsaren genast att hon sitter där. I
den nuvarande formen har versen såväl på källspråket som på målspråket åtta stavelser.
Eftersom uttrycket bland rosorna redan har åtta stavelser i den finska översättningen, har
översättaren utelämnat sådan information som inte är särskilt viktig (i gräset) och utnyttjat
bilden för att utelämna verbet satt.
Exempel 25
SL: bland rosorna i gräset satt
TL: keskellä ruusunkukkien
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 22)

I Vem ska trösta knyttet? Talas det om homsor som sitter i sex himmelsblåa båtar. I
översättningen nämns homsor som ror, men det finns ingen information om deras båtar:
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räkneordet, adjektivet och substantivet har utelämnats. Läsaren kan ändå hitta informationen
lätt i bilden där det verkligen finns sex himmelsblåa båtar. Informationen finns således i
bilden även om den har fallit bort i texten. Informationen om båtar har troligen blivit
utelämnat på grund av längden. Räkneordet nio har uttryckts på ett längre sätt i
översättningen, nyyti laski yhdeksään (sv. knyttet räknade till nio [min översättning]), vilket
tar mycket mer plats än originaluttrycket. Genom denna förändring har översättaren ändå fått
ihop ett slutrim för yhdeksään (sv. till nio ) rimmar med ordet veneestään (sv. från sin båt )
som står på den föregående raden.
Exempel 26
SL: sex himmelsblåa båtar med nio homsor i
TL: ja homssut soutelivat

nyyti laski yhdeksään

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

I exempel 27 har adjektivet höga fallit bort i översättningen av Den farliga resan. I bilden har
Jansson målat berg som reser sig högt omkring Mumindalen. Ofta uppfattas berg som höga
och kanske har det också påverkat översättarens val att utelämna adjektivet. Den primära
orsaken är dock rytmen för översättaren har försökt få stavelseantalet att likna antalet i
originaltexten. I den slutliga versionen är skillnaden mellan stavelseantalet en stavelse för
originaltextens vers består av 14 stavelser medan översättningen har 15 stavelser. Utan
utelämningen skulle skillnaden mellan dessa två vara ännu större.
Exempel 27
SL: bland höga berg
TL: vuorten lomaan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

Exempel 28 innehåller mer än en förändring. Här koncentreras endast på den implicitgörande
utelämningen som har gjorts med hjälp av bokens illustrering, men man kan även hitta ett
semantiskt tillägg, ett explicitgörande tillägg genom bilden och en semantisk utelämning (se
bilagorna). I bilden i Vem ska trösta knyttet? ser man en hemul som sitter under ett träd och
ler. Även om verbet satt och adjektivet glad har blivit utelämnade, förekommer ingen
informationsförlust eftersom bilden ger lika mycket information för läsaren. Det är svårt att
försöka hitta motivet för just denna förändring eftersom hela satsen är full av förändringar.
Jag anser ändå att de fyra förändringarna i satsen har påverkat varandra och den yttersta
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orsaken är klangfullhet för det sista ordet hohti, (sv. lyste , bildar slutrim med ordet kohti
(sv. mot ) som är det sista ordet i versen två rader högre uppe.
Exempel 28
SL: Där satt en glad hemul med sina gäster
TL: Kas, hemuleitten puisto valaistuna hohti
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

3.3. Ersättningar
Utöver tillägg och utelämningar innehåller mitt material även fall där översättaren samtidigt
har lagt till och utelämnat något element. Eftersom kategoriseringen av sådana fall i tillägg
och utelämningar skulle vara komplicerad, har jag bestämt mig att göra en ny kategori vid
deras sida. Denna grupp kallas för ersättningar. Skillnaden mellan ersättningar och tillägg
samt utelämningar är att vid tillägg och utelämningar har ett element inte någon motsvarighet
på käll- eller målspråket medan motsvarigheten finns där i ersättningar. Motsvarigheten är
ändå inte ekvivalent med det ursprungliga ordet eller uttrycket. Således har ett element tagits
bort och blivit ersatt med något annat element som kan innehålla helt olika
betydelsekomponenter. Det finns följaktligen tre huvudgrupper i mitt arbete: tillägg,
utelämningar och ersättningar. Ersättningar markeras med en streckad linje.

3.3.1. Ersättning av ett element
Under denna rubrik behandlas fall där ett ord har blivit ersatt med ett annat ord.
Betydelseförändringen är således beroende av endast ett element. Jag har kategoriserat
exemplen vidare i tre kategorier efter ordklasser: verb, nomen och adverb. Vid nomen
behandlas substantiv och adjektiv för de var de enda nomina som hade blivit ersatta i
böckerna. För adverb har jag tre olika grupper: tidsadverb, rumsadverb och sättsadverb. Jag
har gjort kategorierna enligt mitt material och därför har alla ordklasser inte fått sin egen
kategori.
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Ersättning av ett verb
I de två följande exemplen 29 och 30 är verben som uttrycker sätt att tala olika på källspråket
och på målspråket. I det första exemplet som förekommer i Hur gick det sen? har översättaren
förmått mymlan att ropa, huus mymmeli (sv.

ropade mymlan ), även om hon i

originalversionen talar med en normal röst och endast säger. Grunden för ersättningen är
förmodligen rytmen för översättaren har velat bevara längden av det enstaviga verbet sa. Det
motsvarande finska ordet sanoi har två stavelser (sa-noi) och är därmed för långt. Det
nuvarande verbet huus skulle likaså vara tvåstavigt, huu-si, men där finns apokope, det vill
säga vokalen fattas i slutet av ordet. Apokope förekommer typiskt vid bokstaven i som hör till
böjningsändelsen och kommer efter bokstaven s som i exempel 29. (Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus 2005 [www]) På detta sätt har verbet blivit enstavig och det motsvarar ordet
sa med tanke på stavelseantalet. Vid sanoi skulle apokope inte vara möjlig för till följd av den
skulle ordets betydelse förändras.
I exempel 30 är saken omvänd: i originaltexten av Den farliga resan skriker Susanna, men
hon har blivit tystad i översättningen med uttrycket tuumi mielessään (sv. tänkte för sig
själv ). Betydelseskillnaden mellan dessa två är att det första är hörbart för alla andra och det
senare sker endast i någons huvud. Skillnaden mellan dessa två verb är även större än i
exempel 29. En sådan förändring kan kännas konstig, men orsaken kan hittas två rader längre
ner i boken. I slutet av versen står ordet jään (sv. jag stannar ) som rimmar med det sista
ordet av det förändrade uttrycket tuumi mielessään. I detta fall har översättaren valt att behålla
slutrimmet på bekostnad av betydelsen.
Exempel 29
SL: sa mymlan då
TL: säikähtäin/ huus mymmeli
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 9)
Exempel 30
SL: Jag går genast hem igen/ jag springer! Skrek Susanna
TL: On aika kotiin palata,/ hän tuumi mielessään
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)
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I exempel 31 som hör till Vem ska trösta knyttet? ber Jansson läsaren att skriva ett brev från
knyttet till skruttet eftersom knyttet har svårt att skriva. I översättningen får läsaren mer frihet
att välja om han eller hon vill skriva brevet eller inte för uppmaningen låter Jos tahdot (sv.
om du vill ). Översättaren har även mer tillit till att läsaren verkligen vill skriva brevet medan
läsaren bes i originaltexten för att försäkra att han eller hon skriver. På nästa uppslag är brevet
nämligen skrivet och om läsaren av någon anledning har låtit bli att skriva, blir situationen
förvirrande. Samtidigt med verbersättningen förändras subjektet i satsen, jag-subjektet blir du.
Sådana fall behandlas närmare i nästa avsnitt. Orsaken till denna förändring förblir oklar för
mig. Rytmen kan ha varit motivet, men den skulle gå ihop med originaltexten även om ett
annat verb skulle ha blivit använt. Förändringen står i början av satsen och således kan inte
heller slutrimmet vara orsaken till ersättningen.
Exempel 31
SL: Jag ber dig, käre läsare
TL: Jos tahdot, lukijani
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä s. 24)

Ersättning av ett nomen
I exempel 32 har substantivet mörker blivit ersatt med substantivet tuuli (sv. vind ) som inte
innehåller samma semantiska information. Ett substantiv har blivit ersatt också i exempel 33
när en rosenbuske har blivit ruusupuketti (sv. rosenbukett (Stora finsk-svenska ordboken
2004: s.v. ruusukimppu). Anledningen till dessa förändringar kan endast förmodas, men
särskilt i det första fallet kan rytmen ha påverkat förändringen från mörker till vind. Pimeys,
det finska ordet för mörker, har två stavelser på samma sätt som originalordet (mör-ker) och
det ersättande ordet (tuu-li), men i denna sats bör ordet böjas och den riktiga formen skulle
vara pimeyden (pi-mey-den) som nu har blivit trestavig. Tuuli förblir tvåstavig, tuulen (tuulen), även om ordet böjs och är därmed närmare originalet med tanke på längden. Fallet med
exempel 33 är något mer utmanande. Satsen finns i den enda strofen i boken som inte är
skriven i diktform och därför spelar rytmen eller harmonin inte längre någon roll. Jag anser att
det även kan vara fråga om en felöversättning för orden rosenbuske, rosenbukett, ruusupuketti
och ruusupensas eller ruusupuska (de två sista orden betyder rosenbuske) påminner mycket
om varandra.
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Exempel 32
SL: regn och mörker
TL: sateen sekä tuulen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)
Exempel 33
SL: man lägger brevet t.ex. i en rosenbuske
TL: Pane kirje vaikka ruusupukettiin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

I exemplen 32 och 33 har substantiven blivit ersatta med andra substantiv som inte motsvarar
varandra betydelsemässigt. Detsamma har hänt i exempel 34, men föremålet för ersättningen
är ett adjektiv. I översättningen har originaltextens djup mangrovekärr blivit ett vattnigt
mangrovekärr (fi. veteläksi mangrovesuoksi ). När man tänker närmare på saken kan man
förstå att ett djupt kärr även innehåller mycket vatten och är således vattnig. Jag anser dock
denna tanke lite för avlägsen och kategoriserar exemplet som en ersättning. Textens harmoni
kan vara den viktigaste anledningen till denna ersättning eftersom det finns assonans mellan
orden metsän (sv. skogen [genitivform]) och veteläksi (sv. till ett vattnigt ) (Stora finsksvenska ordboken 2004: s.v. vetelä). Vokalen e och ä harmonierar och därmed låter versen
mer poetisk.
Exempel 34
SL: att hon såg hela skogen som ett djupt mangrovekärr
TL: ja huomasi metsän muuttuneen veteläksi mangrovesuoksi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

Ersättning av ett adverb
Utöver verb och nomen har även några adverb blivit ersatta. I böckerna hittade jag
förändringar som gäller adverb som beskriver tid, sätt och rum. Ersättningen i exempel 35 har
inverkan på hur läsaren förstår tiden i hela boken. Översättaren har översatt tidsuttrycket
skymningen som aamun hämärä, sv. gryning (Stora finsk-svenska ordboken 2004: s.v.
aamuhämärä), vilket leder till att bokens tid på dygnet förändras: den originella boken börjar
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på kvällen och handlingarna sker under natten medan i översättningen börjar handlingarna på
morgonen och sker under dagen och natten. Tiden förenas igen på sida 15 för då är det natt i
båda versionerna. Boken slutar på soluppgången. Händelsernas varaktighet är därmed större i
översättningen: Händelserna tar ett helt dygn, från gryningen till soluppgången. I
originalversionen är tiden endast ett halvt dygn, från skymningen till soluppgången. Det är
svårt att försöka hitta grunden för denna förändring, men jag anser att det är även möjligt att
det handlar om en felöversättning. När illustreringen betraktas, skulle man först kunna missta
sig att solen på sidorna 5 och 6 går upp, fastän solen på riktigt går ned, vilket blir tydligare
senare i boken för det blir mörkare och mörkare hela tiden.
I exempel 36 nedan har översättaren använt ett mer specificerande tidsadverb arkena (sv. på
vardagarna ) och sunnuntaina (sv. på söndag ) i stället för originaltextens oftast (fi.
'useimmiten ) och ibland (fi. joskus ). Den senare förändringen i exemplet har gjorts för att
få allitteration salissa sunnuntaina, vilket jag anser vara grunden för även den första
förändringen, eftersom de båda orden är mer likadana nu: båda beskriver en viss tidpunkt och
är mer substantivartade än oftast och ibland. Man kan se att betydelsen förändrars för oftast
och ibland betyder inte nödvändigtvis på vardagarna och på söndag, fast de ofta kan bli
förståtta på detta sätt.
Exempel 35
SL: det var ej långt från skymningen
TL: yö vaihtuu aamun hämärään
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 3)
Exempel 36
SL: de festar oftast utomhus, ibland i sin salong
TL: ulkona juhlat arkena, salissa sunnuntaina
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 28)

I motsats till det föregående exemplet har det mer preciserande adverbet blivit ersatt med ett
bredare begrepp i exempel 37. I detta fall handlar det om ett rumsadverb. Översättaren har
förändrat den exakta riktningen hem till pois (sv. bort ) som inte längre beskriver vartåt
mumintrollet skulle vilja gå. När den finskspråkiga satsen i exempel 37 betraktas, kan man
märka att pois bildar ett slutrim med ordet ois i den föregående versen, vilket sannolikt är
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orsaken till förändringen. I det följande exemplet 38 har översättaren valt att använda ett mer
preciserande riktningsadverbial itään (sv. österut ) (Stora finsk-svenska ordboken 2004: s.v.
itä) istället för originaltextens kring. Itään är ett semantiskt tillägg, eftersom det inte finns
någon fingervisning i originaltexten eller i bokens bilder att fåglarna har en viss riktning.
Förändringen har förmodligen gjorts för att få ett slutrim med ordet mitään (sv. inte något )
som förekommer i den följande satsen.
Exempel 37
SL: och mumintrollet ville hem
TL: mieli ois/ jo muumipeikon päästä pois
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 10)
Exempel 38
SL: flög tysta fåglar kring
TL: lensi ääneti lintuja itään
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

Dronten lade nät i frid och ro i originalversionen av Vem ska trösta knyttet?, men i
översättningen fiskar han trallande (fi. laulellen ). Handlingens sätt, det vill säga sättsadverb,
har därmed förvandlats samma tanke ligger bakom båda versionerna. Laulellen innehåller
ändå en viss aktion som originaltexten inte förmedlar. Orsaken till förändringen kan inte vara
stavelseantal eller slutrim, eftersom översättningens stavelseantal inte stämmer överens med
originalets stavelseantal och ordet laulellen bildar inte slutrim med något annat ord.
Förändringens motiv kan vara textens klangfullhet: kalastavan laulellen låter harmoniska på
grund av bokstäverna a och l, som förekommer i båda orden, och bryter inte mot diktens
smidighet.
Exempel 39
SL: och lade ut ett nät i frid och ro
TL: kun nyyti näki kalastavan laulellen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)
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3.3.2. Subjektsförändring
Som exempel 31 i avsnitt 3.3.1. Ersättning av ett element visade, finns det även fall där
subjektet har förändrat sig under översättningsprocessen. Med subjektsförändring menar jag
sådana fall där det ursprungliga subjektet har försvunnit och blivit ersatt med något annat
subjekt. I denna grupp räknar jag även fall där det aktiva subjektet har blivit passivt (se
exemplen 42 och 43). I exempel 40 har mumintrollet försvunnit som subjekt och blivit ersatt
med adjektivet kummaa (sv. konstig ). Samma sak har hänt även i nästa exempel 41 där
utöver andra förändringar har Susannas skrik blivit ett passivuttryck silloin hurrattiin (sv. då
hurrade man ).
Motivet till den första förändringen är troligen stavelseantalet i versen som i originaltexten är
åtta. Genitivordet muumipeikon (sv. mumintrollets
skulle ha blivit använt skulle stavelseantalet i översättningen vara tio. Användningen av det
kortare ordet kummaa bevarar originaltextens stavelseantal även i översättningen. Därtill
uppstår assonans mellan orden för vokalerna u och a harmonierar med varandra. Orsaken till
subjektsförändring i exempel 41 förblir oklar. Hurrattiin (sv. hurrade man ) bildar slutrim
med ordet niin (sv. så ) som står längre ner i strofen. Niin är ändå ett utfyllnadsord som inte
nödvändigtvis borde stå där och hurrattiin förmodligen är grunden för tillskottet av niin, inte
tvärtom. Textens rytm skulle förbli samma även om originalsubjektet skulle ha bevarats.
Därför är det svårt i detta fall att försöka hitta orsaken till ersättningen av subjektet.
Exempel 40
SL: mumintrollets vrål
TL: kummaa ulinaa
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 13)
Exempel 41
SL: Havet! skrek Susanna glatt,/ nu får ballongen gunga!
TL: Jo meri näkyi edessä,/ ja silloin hurrattiin.
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 23)

Lilla my har förvandlat sig från ett aktivt subjekt till ett passivt offer i exempel 42 som
förekommer i Hur gick det sen?. I originaltexten har Lilla My lyckats fly, men i
översättningen tappar hon bort sig (fi. eksyi ) och därtill lägger man till att hon ska dö i
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skogen (fi. metsään menehtyy ). I originaltexten får läsaren uppfattningen att My är
försvunnen till följd av sin egen vilja, men översättningen ger ett klart intryck att hon inte
ville fly utan hon går vilse mot sin egen vilja. Även exempel 43 ur Den farliga resan visar
betydelseskillnaden mellan två uttryck: Susanna grälar på sin katt och enligt originaltexten det
är ju så man gör, vilket betyder att någon avsiktligt gör det. Översättningens uttryck niin
sattuu toisinaan (sv. så händer det ibland ) implicerar att händelsen är oberoende av personen
ifråga och den händer osökt.
I båda fall har förändringen gjorts för att få ett slutrim med något annat ord. I originaltexten
av Hur gick det sen? finns ett rimpar My

fly, men den finskspråkiga motsvarigheten för fly,

karata eller paeta, kan inta bilda slutrim med My (eller som namnet i den finska
översättningen är, Myy). Därför har översättaren förändrat satsen på ett sådant sätt att
slutrimmet kan bildas. Genom att tillägga ordet menehtyy

finns slutrimmet nu även

i översättningen. I Den farliga resan har översättaren velat bilda slutrim med ordet
kiukuissaan (sv. på vresigt humör ) som står två rader före. För den skull har han varit
tvungen att förändra originalsatsen och lagt till ett rimmande ord toisinaan (sv. ibland ).
Detta förklarar dock inte varför verbet gör har blivit händer. Orsaken kan helt enkelt vara att
översättaren anser sattuu toisinaan (sv. händer ibland ) låta bättre än tehdään toisinaan (sv.
gör ibland ).
Exempel 42
SL: har för en stund sen lyckats fly
TL:
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)
Exempel 43
SL: (det är ju så man gör)
TL: (niin sattuu toisinaan)
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

3.3.3. Förändringar i förhållanden
I böckerna förekommer fall där relationen mellan bokens figurer har blivit förändrad.
Förändringen kan vara från en närmare relation till en mer avlägsen relation eller tvärtom, till
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exempel relationsordet pojkvän kan bli ersatt med ordet bekant som innehåller information
om en inte väldigt nära relation. Jag kallar denna grupp för förändringar i förhållanden.
Sådana fall förekommer bland annat i Hur gick det sen? och Den farliga resan därav
exemplen 44 och 45 har tagits ut. Lilla vän och kära barn (fi. rakkaat lapset
motsvarar inte helt varandra utan kära barn innehåller information om en närmare relation än
lilla vän. Det finska uttrycket som skulle motsvara det svenskspråkiga uttrycket lilla vän är
pienet ystävät. Pienet ystävät är ett längre uttryck än rakkaat lapset och det senare låter bättre
med tanke på klangfullheten för vokalen a förenar dessa två ord och bildar assonans. Jag
anser att förändringen från lilla vän till kära barn inte förändrar betydelsen väldigt mycket
eftersom en läsare som har läst flera muminböcker kan bra föreställa sig att Muminmamman
karaktär. Hon är moderskärlekens
personifikation och alltid omtänksam och tolerant (Happonen 2012: 118ff.).
Originaltextens vän i exempel 45 är en beskrivning av en närmare relation än översättningens
tuttu (sv. bekant ). Anledningen till förändringen är inte slutrimmet, eftersom ordet med
vilket tuttu rimmar är ett explicitgörande tillägg som översättaren har gjort frivilligt. Jag antar
att översättaren först har förändrat och gjort tillägget därefter. Orsaken till förändringen kan
ha varit textens rytm: eftersom det motsvarande ordet ystävä (sv. vän ) skulle ha varit en
stavelse längre än tuttu (sv. bekant ), skulle versen ha blivit för lång i jämförelse med den
svenskspråkiga versen. Med hjälp av denna förändring är skillnaden mellan den
svenskspråkiga och den finskspråkiga versen endast en stavelse. Betydelseskillnaden är i
dessa fall inte väldigt avsevärd men förändringen tar med sig en olik nyans.
Exempel 44
SL: Kom in i huset, lilla vän!
TL: Nyt sisään, rakkaat lapset te!
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 22)
Exempel 45
SL: vän
TL: tuttu
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

50

3.3.4. Förändringar i handlingens säkerhet
Olika handlingar sker i olika grad av säkerhet: några är mer säkra och andras förverkligande
kan betvivlas. Fall där handlingens säkerhetsgrad har förändrats i en eller annan riktning
behandlas som förändringar i handlingens säkerhet i detta arbete. I de två följande exemplen
46 och 47 kan upptäckas en liten skillnad i uttryckens säkerhet. I exempel 46 yttrar man på
källspråket att lök var rå, utan tvivel. När satsen översätts till målspråket dyker en liten
tveksamhet upp, se taisi raakaa olla (sv. den kan ha varit rå ). Det är inte längre säkert att lök
verkligen var rå. Rytmen är förmodligen orsaken till denna förändring. Uttrycket tar två verser
i den finska översättningen medan den är endast en vers lång i originalversionen. Översättaren
har således gjort förändringar i uttryckets struktur. Han har velat behålla översättningens
stavelseantal per vers nära originaltextens stavelseantal och har för den skull varit tvungen att
göra den sista versen se taisi raakaa olla lite längre för att få stavelseantalet att stämma med
originalets. Konsekvensen är tillskottet av ordet som innehåller tvivlet, taisi (sv. kan ha
varit ). Därtill harmoniser a-vokalerna i orden taisi, raakaa och olla med varandra, vilket får
texten att låta mer flytande och diktartad.
I exempel 47 är tvivlet med i originaltexten när knyttet tänker på skuttet i Vem ska trösta
knyttet?. Ordet nog avslöjar tveksamheten och knyttet funderar om någon ens kan vara
räddare än vad han är. I översättningen säger man endast att hän pelkää vielä enemmän, sv.
hon är ännu räddare . Uttrycket om möjligt har blivit utelämnat och i stället har översättaren
lagt till en precisering för pronomenet hon, se pikku tuittu parka (sv. det lilla stackars
skruttet ). Detta tillägg har gjorts för att få de två sista verserna att rimma: den föregående
versen slutar på ordet arka (sv. skygg ), och parka (sv. stackars ) bildar slutrim med det
(Stora finsk-svenska ordboken 2004: s.v. arka). Därför har den osäkra aspekten av den
ursprungliga satsen inte fått någon plats i översättningen. Orsaken till utelämnandet av ordet
nog kan lätt motiveras med längden för nog är betydligt kortare än det motsvarande
finskspråkiga ordet varmaankin, som är svårare att få in i satsen på grund av dess högre antal
bokstäver och stavelser.
Exempel 46
SL: Er lök var rå!
TL: Syy on sipulin, /se taisi raakaa olla!
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)
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Exempel 47
SL: för hon är nog, om möjligt, ännu räddare än jag!
TL: Hän pelkää vielä enemmän, se pikku tuittu parka.
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

3.3.5. Förändringar i ordföljd som påverkar betydelsen
Även förändringarna i sats- och ordföljden kan ha inverkan på textens betydelse. I de flesta
fallen där element har förflyttats bevaras ändå den originala betydelsen. Det finns dock två
fall i boken där det enligt min tolkning har skett en betydelseförändring och därför har
kategorin förändringar i ordföljd som påverkar betydelsen uppstått.
I exempel 48 har översättaren omplacerat adjektivet förvånad (fi. ihmeissään
blivit överförd till målspråket. I originaltexten förekommer förvånad i samband med
mumintrollet sa som översättaren har lämnat ut och flyttat adjektivet däremot till den sista
delen av satsen. Versionen på målspråket är således samoaa rinnettä ylös ihmeissään (sv.
gav sej förvånad upp för sluttningen ), vilket inte helt stämmer med originaltexten.
Översättaren har gjort omplaceringen förmodligen för att få slutrimmet till ordet kävikään (sv.
hände ) som kommer sist i den nästa versen. Fallet är nästan likadant i exempel 49 där
adjektivet rädd har omplacerats. Skillnaden är inte stor, men satserna betonar olika saker. I
originalet gnäller knyttet skräckslaget under sin bädd medan han tänder sina ljus skräckslaget
i översättningen. I originalet sägs inte att knyttet var skräckslaget när han tände ljus utan
dessförinnan sägs att han var ensam när han tände ljus. Orsaken till omplaceringen av
adjektivet är textens harmoni. Nu bildar de sista orden av tre på varandra följande verser
slutrim med varandra: peloissaan (sv. rädd )

lamppujaan (sv. sina lampor )

vinkumaan

(sv. för att gnälla ).
Exempel 48
SL: förvånad mumintrollet sa./ Han tog ett skutt bland blommorna./ och gav sej upp för
sluttningen.
TL: Ja Muumipeikko loikahtaa/ keskeltä kukkain, samoaa/ rinnettä ylös ihmeissään
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 5)
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Exempel 49
SL: på kvällen när han tände alla ljus/ och kröp inunder täcket i sin bädd/ och gnällde
för sig själv för han var rädd
TL: Siis kaksin kerroin yksin peloissaan/ hän sytytteli yöllä lamppujaan/ ja ryömi
peiton alle vinkumaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

3.3.6. Samma sak med andra ord
Alla förändringar som behandlas i detta arbete innehåller inte semantiska förändringar. Utöver
explicitgörande tillägg och implicitgörande utelämningar, vars semantiska information inte
försvinner trots förändringen, finns det fall där översättaren har förmedlat samma idé som
originaltexten men uttryckt den på ett helt annat sätt. Denna kategori kallas för samma sak
med andra ord eller senare i arbetet med andra ord-ersättningar. Gruppen har även två
underkategorier: slutsatser och tvärtom
I originaltexten av Hur gick det sen? (exempel 50) talar man om mammas hus som
mumintrollet tror att han aldrig mer kan återse. I översättningen säger han att vägen inte
längre leder till mamman, vilket motsvarar originaltextens grundtanke även om den är skriven
med andra ord. Egentligen saknar mumintrollet inte huset där Muminmamman bor utan
mamman. Förändringen har gjorts för att få ett liknande slutrim i översättningen som
originaltextens mer

återser. Översättaren har troligen kommit till beslutet att slutrimmet

med de ursprungliga orden inte är möjlig eller tillräckligt flytande och format om satsen med
andra ord. Till sist har han fått rimparet tie (sv. vägen )

vie (sv. leder ). Fallet i exempel 51

är likadant som i exempel 50: översättaren har klätt tanken i ord på ett enklare sätt än i
originaltexten. Betydelsen förblir ändå densamma. Ei kukaan sinua huomaa ellet itse mene
mukaan (

Ingen lägger märke till dig om du inte själv går med

kan tänkas fungera som

grundtanke: knyttet borde stiga in och säga god afton om han vill att någon ser honom. En
ordagrann översättning av satsen från källspråket till målspråket skulle bli för lång och den
skulle vara svår att få låta flytande som den skulle vara i en dikt. Genom att söka tanken
bakom satsen har översättaren fått ett kortare uttryck, som trots det är längre än originalet, och
på detta sätt har man även fått ett inrim kukaan

mukaan.
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Exempel 50
SL: aldrig mer/ min mammas hus jag återser!
TL: ei koskaan vie/ nyt enää mamman luokse tie!
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 10)
Exempel 51
SL: säga som det är:/ stig in och säg godafton så de SER att du är här!
TL: ja sanoisi: ei kukaan sinua huomaa ellet itse mene mukaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

Exempel 52 ur Den farliga resan ser något komiskt ut för där talar Vifslan som har ett
gemensamt och svårförståeligt språk med Tofslan. Om jag tolkar Vifslan på ett rätt sätt, säger
den Jag tror nog att onda makter driver lömska spel och på finska Se varmaan
aikaansaannosta on pahan hengen jonkin (sv. Det är kanske verket av någon ond ande ).
Innehållet är således samma i båda uttrycken: den tror att några onda och övernaturliga andar
är ansvariga för de komiska sakerna som har hänt i boken. Orsaken till förändringarna i
uttrycket är sannolikt att den direkta översättningen skulle vara för lång och tvungen. I den
nuvarande versionen låter språket flytande och även slutrimmet bildas med ordet onkin (sv.
är ) som står på den föregående raden. Jag tror ändå inte att slutrimmet är anledningen till
förändringen eftersom ordet onkin är ett utfyllnadsord som inte nödvändigtvis borde vara där.
Exempel 52
SL: Jag trorslar nog att onda maktslor drivslar lömsksla spel
TL: Se virmaan aikaansaannista on pahan hengen jonkin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 13)

Slutsatser
I dessa fall är det egentligen inte fråga om en betydelseförändring utan översättaren har fört
tanken bakom originaltexten vidare. Situationen skiljer sig i någon mån från dem som
behandlades i exemplen 50, 51 och 52 för här har översättaren dragit slutsatser av något som
Jansson har skrivit och avkodat det. Ibland är det svårt att säga, vilket uttryck som hör till
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slutsatser och vilket som
ser förhållandet mellan grundtanke och yttrande.
I exempel 53 var mjölken sur, och då blir mjölken naturligtvis surmjölk som även
översättningen saken uttrycker, se piimäks oli muuttunut

Här

finns det ingen plats för olika tolkningar utan saken är någonting som hör till allmänbildning.
På grund av fallets tydlighet har översättaren inte varit tvungen att dra komplicerade
slutsatser. Orsaken till varför översättaren inte har skrivit att mjölken var sur är antagligen
versens flyt. Det finskspråkiga ordet för sur, hapan, kan låta något krångligt när det böjs
medan piimä är kort och låter enkelt. I exempel 54 är fallet likadant, men satsens tolkning
kräver mer tänkande för betydelsen är inte så uppenbar som i exempel 49. Översättaren har
avkodat originaltextens sats Vad gör man med en snäcka om man ej får visa den? och återgett
den i en enklare form yksinään ei kukaan nauti edes näkinkengästään
inte ens

Allena njuter man

Kan vara att översättaren anser originalsatsen vara

svår att förstå för de yngre läsarna och velat göra dess betydelse tydlig för alla.
Exempel 53
SL: för den var sur
TL: se piimäks oli muuttunut
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 24)

Exempel 54
SL: vad gör man med en snäcka om man ej får visa den?
TL: yksinään/ ei kukaan nauti edes näkinkengästään
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

Tvärtom
Till kategorin Tvärtom hör sådana fall där översättaren har uttryck saken genom att utnyttja
antonymer (se s. 2.4.2. Semantiska relationer). I exempel 55 klagar knyttet över sorglighet
medan han frågar i översättningen varför han inte kan vara glad (fi. miksi iloinen en olla
voi ). Glad och sorgesamt utgör en motsats till varandra och trots betydelseskillnaden mellan
dessa två ord har översättaren med hjälp av den riktiga formuleringen kunnat behålla
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betydelsen. Jag anser orsaken till denna förändring vara klangfullhet. Man kan upptäcka
assonans mellan ordet miksi (sv. varför ) och iloinen

som orsakas av bokstaven i.

Även orden iloinen och en bildar ett inrim tillsammans. Därmed kan det påstås att satsen har
blivit mer harmonisk genom antonymer. I exempel 56 sover katten i originalet med tassen
under kinden, men i översättningen sover den omvänt poski tassun päällä, sv. kinden på
tassen . Uttrycket har omkastats eftersom översättaren har behövt ett ord som kan bilda
slutrim med ordet täällä som hör till versen två rader längre ner. Päällä rimmar med täällä
och på detta sätt bevaras både slutrimmet och betydelsen.
Exempel 55
SL: hur kan det kännas sorgesamt
TL: miksi iloinen en olla voi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)
Exempel 56
SL: med tassen under kinden
TL: poski tassun päällä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

3.3.7. Helt förändrade fall
Under denna kategori placeras alla fall som är förändrade i sådan mån att de inte kan placeras
under någon annan kategori. Således skiljer de till största delen från varandra och förenande
faktorer finns inte.
Exempel 57 kan jämföras med exempel 53 och 54 där översättaren har uttryckt originaltextens
budskap på ett enklare sätt. I detta fall har översättaren ändå fört saken för långt så att den inte
längre motsvarar originaltextens betydelse.

auru vei (sv. att skrattet tog

helt livet av henne ), är ett starkare uttryck än i originaltexten där den skrattande lilla My inte
dör utan hon måste endast sätta sig för hon har skrattat för mycket. Förstås dör lilla My inte
heller i översättningen, men detta uttryck i översättningen skulle implicera så och strider
således mot bokens andra handlingar. Översättningens uttryck är betydligt kortare än
originaltextens för översättaren har valt att få uttrycket in i en vers medan uttrycket tar i
originaltexten nästan tre verser. Anledningen till förkortningen förekommer senare i strofen
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där översättaren har behövt mer plats för något annat uttryck. Varför uttrycket är förkortat på
detta sätt förblir oklart. Kanske är grunden slutrimmet för ordet vei rimmar med ordet hei på
följande vers.
Exempel 57
SL: skratta så/ att hon fick sätta sej ett tag/ för att hon kände sej så svag
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 13)

Den enda saken som förenar de två satserna i exempel 58 är ordet flicka, (fi. tyttö ), annars är
satserna helt annorlunda. I översättningen sägs och eftersom skruttet också var ensam och
dessutom en flicka och rädd, vilket egentligen är helt ett explicitgörande tillägg, för satsen
upprepar endast saker som läsaren redan vet om skruttet. Knyttet är nöjd att en flicka har
skrivit ett brev till honom, vilket förmedlas inte i översättningen. Orsaken till en så stor
förändring är textens klangfullhet för de sista orden av båda verser, yksinäinen (sv. ensam )
och peloissaan (sv. rädd ), rimmar med orden ensimmäinen (sv. den första ) och sopukkaan
(sv. till ett hörn) som förekommer i den första och den andra versen av strofen (Stora finsksvenska ordboken 2004: s.v. sopukka).
Exempel 58
SL: dessutom var det skrivet av en flicka/ och detta gjorde knyttet mycket gott
TL: ja koska tuittu oli myöskin yksinäinen / ja sitä paitsi tyttö sekä peloissaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä? s. 15)

Som det blev uppenbart i exempel 52, har Vifslan och Tofslan sitt eget språk som alla andra
inte kan förstå i Den farliga resan. I exempel 59 har betydelsen förändrats när originaltextens
mening har utförts till målspråket. I originalet konstateras helt enkelt att de andra inte kunde
fatta vad Tofslan och Vifslan säger till varandra medan alla andra funderar i översättningen
varför de inte kan tala tydligare. Den finskspråkiga satsen både utesluter originaltextens
betydelser och lägger till ny information: Man har utelämnat faktumet att de andra inte kan
förstå vad Tofslan och Vifslan menar och fått dem att fundera orsaken till deras otydliga
talesätt. Det sista ordet av den förändrade satsen, selkeämmin (sv. tydligare) rimmar med
ordet lämmin (sv. varm), vilket jag anser vara grunden för förändringen.
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Exempel 59
SL: Men ingen kunde fatta vad det nu var fråga om
TL: Muut kaikki miettivät miksi he eivät voi puhua selkeämmin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 16)

Det sista exemplet i detta arbete har tagits ur Den farliga resan. Där räddar Tooticki de andra
med sin varmluftsballong från ett hemskt odjur.
Exempel 60
SL: Hoppa och håll i men hårt/ och inget darr i benen. /Det är inte farligt svårt!/ Så
ropade kaptenen.
TL:

Äkkiä tänne! Toimikaa!/ kapteeni huusi heille./

Toisenne mukaan poimikaa,/

nyt noustaan ilmateille.
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 22)

På samma sätt som i exempel 58 finns det inte särskilt mycket gemensamt mellan dessa två
satser. En ordagrann översättning av den finskspråkiga satsen är Snabbt hit! Agera! ropade
kaptenen till dem. Plocka med varandra, nu lyfter vi i luften! [min översättning]. Den enda
gemensamma delen är att kaptenen ropade någonting. I detta fall är det fråga om en hel strof
och därför har översättaren inte varit beroende av vissa ord som borde bilda slutrim med
varandra. Kan vara att han först har försökt att få satsen att låta flytande med de ursprungliga
orden, men har inte lyckats. Strofen i den nuvarande formen låter ändå harmonisk. Där finns
en aning av allitteration vid orden tänne och toimikaa, huusi och heille samt nyt och noustaan.
Därtill bildas slutrim mellan orden toimikaa och poimikaa samt heille och ilmateille.
Genomgåendet av exempel visar att det finns en viss tendens varför förändringar har gjorts.
Motivet är i de flesta fallen textens rytm eller harmoni. Rytmen betyder i detta fall att
stavelseantalet i översättningen liknar stavelseantalet i originaltexten, det vill säga verser är
lika långa. Harmonin innebär att texten låter harmonisk och flytande. Dessa två orsaker känns
naturliga med tanke på mitt diktartade material. Om materialet skulle vara annorlunda, skulle
även orsakerna till förändringarna vara helt annorlunda.
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4. JÄMFÖRELSE AV FÖRÄNDRINGAR
I detta kapitel jämför jag andelarna av olika förändringar med varandra. Jag går från större
enheter till mindre enheter och betraktar först endast de tre huvudgrupperna av alla
förändringar för att få en klar helhetsbild om fördelningen av olika slags förändringar.
Därefter behandlas alla kategorier som presenterades i avsnitt 3 Semantiska förändringar och
till sist behandlas var och en av de tre böckerna enskilt. Meningen med detta avsnitt är att
jämföra olika fenomen och böcker som jag använder som mitt material och försöka hitta
orsaker och förklaringar till de annorlunda förekomstantalen.

Tillägg
23,8 % (101)
Ersättningar
41,3 % (175)

Utelämningar
34,9 % (148)
Figur 2: Fördelningen av förändringarna

Som figur 2 ovan visar, finns det i de tre böckerna Hur gick det sen?, Vem ska trösta knyttet?
och Den farliga resan sammanlagt 424 förändringar varav 101 är tillägg, 148 är utelämningar
och 175 är ersättningar av olika slag. I denna figur är endast huvudgrupperna av
förändringarna synbara, den närmare beskrivningen av olika slags förändringar kommer
senare (se Tabell på sida 72). I tillägg ingår semantiska tillägg, explicitgörande tillägg och
deras underkategorier tillägget och bilden i konflikt samt explicitgörande genom bilden. Till
utelämningar

hör

semantiska

utelämningar,

implicitgörande

utelämningar

samt

underkategorin implicitgörande genom bilden. Ersättningar omfattar flera kategorier:
Ersättning av ett element (verb, nomen eller adverb), Subjektsförändring, Förändringar i
förhållanden, Förändringar i säkerheten, Förändringar i ordföljd som påverkar betydelsen,
samma sak med andra ord och helt förändrade fall. Den största gruppen är ersättningar som
omfattar 41,3 % av alla förändringar. Den näst största gruppen är utelämningar med 34,9 %
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av alla förändringar och den minst populära gruppen är tillägg med 23,8 %. Skillnaden mellan
den största och den näst största gruppen är 27 förändringar, vilket betyder 6,4 procentenheter.
Skillnaden mellan den näst största gruppen och den minsta gruppen är större, 47 förändringar,
det vill säga 11,1 procentenheter.
Jag anser att den största anledningen till denna fördelning är materialets diktartade karaktär. I
analysdelen kom flera fall fram, där den ordagranna översättningen skulle ha varit för lång
med tanke på stavelseantalet i originaltexten, vilket beror på målspråkets egenskaper.
Målspråket i detta fall är finska och finskan har en tendens för långa ord. Även Kirsi Kunnas,
översättaren av Vem ska trösta Knyttet?, nämner att finskans långa ord förorsakar problem för
översättaren (Kunnas 1985: 88). Eftersom den finska versionen borde gå ihop med
originalversionen, är det svårt att göra tillägg i en text som redan som sådan är för lång. Med
tanke på textens längd är det lättare att utelämna någonting, men det lättaste är troligen att
ersätta ett element med något annat som kanske rytmiskt passar perfekt på detta ställe eller
rimmar med något annat ord.

Subjektsförändring
4,0 % (17)

Förhållanden
1,2 % (5)

Helt förändrade
8,2 % (35)

Säkerhet
1,2 % (5)

Ordföljd
0,5 % (2)

Semantiska
utelämningar
22,6 % (96)

Explicitgörande
9,9 % (42)

Ersättning av ett
element
12,3 % (52)

Implicitgörande
12,3 % (52)

Semantiska tillägg
13,9 % (59)

Med andra ord
13,9 % (59)

Figur 3: Fördelning av olika slags förändringar
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I figur 3 är huvudgrupperna som betraktades i figur 2 försvunna och endast deras
undergrupper finns med. Namn på kategorier förändringar i förhållanden, förändringar i
handlingens säkerhet, samma sak med andra ord och förändringar i ordföljd som påverkar
betydelsen är förkortade på grund av brist på plats. Dessa kategorier beskrivs i figurerna med
namnen förhållanden, säkerhet, med andra ord och ordföljd. Den största enskilda gruppen är
semantiska utelämningar som omfattar nästan en fjärdedel av alla förändringar som förekom i
böckerna. 96 av 424 förändringar var semantiska utelämningar, vilket betyder 22,6 %. De näst
största grupperna är semantiska tillägg och ersättningar som har samma betydelse med andra
ord. Båda förändringar förekom 59 gånger i böckerna och deras procentandel är 13,9. Utöver
dessa två har även två andra grupper samma antal förekomster med varandra, nämligen
implicitgörande utelämningar och ersättningar av ett element. De förekommer 52 gånger och
omfattar båda 12,3 % av alla förändringar. På femteplatsen står explicitgörande tillägg med
antalet 42, vilket betyder 9,9 %. Fall där elementet är helt förändrat förekommer 35 gånger,
varigenom deras andel är 8,2 %. Subjektsförändringar täcker 4,0 % av förändringarna och
antalet förekomster är 17. Förändringar i förhållanden och förändringar i handlingens säkerhet
står på den näst sista platsen med 5 förekomster. Den procentuella andelen för båda två är 1,2
%. Den minsta gruppen är förändringar i ordföljd som påverkar betydelsen. Sådana fall finns
endast två och procenttalet är 0,5. Ersättningar är delade i sju kategorier medan utelämningar
och tillägg endast omfattar två kategorier. Därför verkar deras andel vara större och de flesta
ersättningarna förblir i slutändan även om den sammanlagda andelen av ersättningar är större
än vid tillägg eller utelämningar.

4.1. Förändringar i Hur gick det sen?
Det sammanräknade antalet förändringar i Hur gick det sen är 91. Om huvudgruppernas
andelar jämförs med varandra på samma sätt som i figur 2, märks att ordningen förblir
samma, men andelarna är olika. Skillnaden mellan ersättningar och utelämningar är endast 1,2
procentenheter medan skillnaden är 6,4 procentenheter i alla böcker tillsammans.
Procentandelar och antalet förekomsten vid ersättningar är 38,5 och 35 och vid utelämningar
37,3 och 34. Däremot har gapet mellan utelämningar och tillägg blivit lite större, det har växt
från 11,1 procentenheter till 13,1 procentenheter för procentandelen i Hur gick det sen? är
24,2 %. Skillnaden mellan den största gruppen, ersättningar, och den minsta gruppen, tillägg,
är 14,3 procentenheter.
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Ersättningar
38,5 % (35)

Tillägg
24,2 % (22)

Utelämningar
37,3 % (34)
Figur 4: Semantiska förändringar i Hur gick det sen?

I boken Hur gick det sen? förekommer sammanlagt 91 förändringar. På samma sätt som i
figur 3 står semantiska utelämningar på första platsen och täcker 24,1 % av förändringarna.
Översättaren har gjort 22 semantiska utelämningar under översättningsprocessen. Jämfört
med figur 3 är deras andel i Hur gick det sen? 1,5 procentenheter större än i alla böcker
tillsammans. Semantiska tillägg och ersättningar med andra ord bildar den näst största
gruppen som även i figur 3, men deras andel har ökat från 13,9 % till 17,6 %. Båda två
förekommer 16 gånger i boken. Implicitgörande utelämningar kommer efter semantiska
tillägg och med andra ord-ersättningar och deras antal är 12, vilket sammanlagt betyder 13,2
%. Skillnaden mellan andelen av implicitgörande utelämningar i Hur gick det sen? och i alla
böcker tillsammans är 0,9 procentenheter. I alla böcker tillsammans finns det lika mycket
implicitgörande utelämningar som ersättningar av element, men i Hur gick det sen? är deras
differens 4,4 procentenheter. Hur gick det sen? har således åtta fall där ett element har blivit
ersatt, vilket utgör 8,8 %. Andelen är således 3,5 procentenheter mindre än i alla böcker
tillsammans. Andelen av explicitgörande tillägg är 3,3 procentenheter mindre i Hur gick det
sen?, för explicitgörande tillägg täcker 6,6 % av alla förändringar och förekommer 6 gånger.
Den första verkliga skillnaden mellan Hur gick det sen? och alla böcker tillsammans kommer
efter explicitgörande tillägg för i motsats till figur 3 står subjektsförändringar före helt
förändrade element i figur 4. Det finns fem subjektsförändringar, det vill säga 5,5 %, i Hur
gick det sen, vilket betyder att det deras andel i Hur gick det sen är 1,5 procentenheter större
än i figur 3 Det finns 3 helt förändrade fall och den procentuella andelen för dem är 3,3,
vilket är 4,9 procentenheter mindre än i alla böcker tillsammans. Semantiska förändringar i
ordföljd, förhållanden mellan figurer och i handlingens säkerhet formar slutändan för figuren
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med varsin 1,1 %. Varje fenomen uppträder endast en gång. Vid förhållanden och säkerhet är
skillnaden mellan Hur gick det sen? och alla böcker tillsammans försvinnande liten. Vid
ordföljd är skillnaden lite större, men även den är endast 0,6 procentenheter.

Helt förändrade
3,3 % (3)

Ordföljd
1,1 % (1)

Förhållanden
1,1 % (1)

Säkerhet
1,1 % (1)

Subjektsförändring
5,5 % (5)

Semantiska
utelämningar
24,1 % (22)

Explicitgörande
6,6 % (6)

Ersättning av ett
element
8,8 % (8)
Med andra ord
17,6 % (16)
Implicitgörande
13,2 % (12)

Semantiska tillägg
17,6 % (16)

Figur 5: Fördelning av olika slags förändringar i Hur gick det sen?

Förändringarnas fördelning i Hur gick det sen? motsvarar till största delen den sammanlagda
fördelningen av förändringarna i alla böcker. Ordningsföljden har förblivit nästan samma och
variationen koncentrerar sig på figurens ända. Andelarna varierar och den största skillnaden
mellan Hur gick det sen? och alla böcker tillsammans kan upphittas vid semantiska tillägg
och ersättningar som är uttryckta med andra ord. De mest liknande fallen är ordföljd och
förhållanden.
Semantiska tillägg i Hur gick det sen? är till största delen korta och uppfattar mestadels ett
tillagt ord. Bland dem finns även ett fall där tillägget strider mot illustreringen. De flesta
element som har tillagts är adverb eller verb. I boken förekommer endast sex explicitgörande
tillägg, varav hälften är tillägg som utnyttjar bokens illustrering. I jämförelse med semantiska
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bort. Implicitgörande utelämningar har översättaren gjort sparsamt, på samma sätt som
explicitgörande tillägg. Sex av elva implicitgörande utelämningar är gjorda med hjälp av
illustreringen. Fördelningen i gruppen Ersättning av ett element är sådan att hälften av
förändringarna i denna grupp är adverb som uttrycker tid. Två av åtta ersättningar handlar om
verb, en om ett adjektiv och en om ett rumsadverb. I boken finns med flera ersättningar där
saken uttrycks med andra ord och de utgör så gott som hälften av ersättningar. De är till
största del vanliga fall, men även ett par slutsatser och ett fall där saken är uttryckt tvärtom
finns med.
Eftersom förändringarnas fördelning i Hur gick det sen? liknar situationen i figur 3 som ger
en översikt över alla förändringarna som förekommer i de tre böckerna, sticker inget fenomen
upp. I de två följande avsnitten 3.2. och 3.3. kan märkas att Vem ska trösta knyttet? och Den
farliga resan har sina egna speciella särdrag som skiljer dem från andra, men Hur gick det
sen? har ingen uppenbar tendens när det gäller semantiska förändringar. Om ett fenomen
borde tas upp, skulle det kunna vara ersättning av tidsadverb för enligt min åsikt ligger bokens
mest betydande förändring i denna grupp.

4.2. Förändringar i Vem ska trösta knyttet?
I Vem ska trösta knyttet? är det totala antalet förändringar 158. Figur 6 nedan visar den
procentuella och numerära fördelningen av huvudkategorierna tillägg, utelämningar och
ersättningar.
Ersättningar
33,5 % (53)

Tillägg
23,5 % (37)

Utelämningar
43,0 % (68)
Figur 6: Förändringar i Vem ska trösta knyttet?
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Procenttalen i figur 6 som visar fördelningen av förändringarna i Vem ska trösta knyttet?
liknar relativt mycket fördelningen i figur 1 där alla böcker finns med. Ändå uppträder en
betydande skillnad mellan dem: Den största gruppen är inte längre ersättningar som i figur 2,
utan utelämningar står i dominerande ställning i Vem ska trösta knyttet?. Det finns 68
utelämningar i boken och deras procentandel är 43,0. Ersättningarnas andel 33,5 %.
Ersättningar förekommer 53 gånger i boken. Tilläggens andel förblir nästan samma, i Vem ska
trösta knyttet? är andelen 23,5 %, vilken är 0,3 procentenheter färre än i alla böcker
tillsammans. Skillnaderna mellan grupperna är relativt stora, mellan den största gruppen,
utelämningar, och den minsta gruppen, tillägg, finns det till och med 19,5 procentenheter.

Subjektsförändring
1,3 % (2)

Säkerhet
0,6 % (1)

Förhållanden
0,6 % (1)

Ordföljd
0,6 % (1)

Helt förändrade
7,0 % (11)

Semantiska
utelämningar
24,7 % (39)

Explicitgörande
10,8 % (17)

Med andra ord
11,4 % (18)

Ersättning av ett
element
12,0 % (19)

Implicitgörande
18,3 % (29)

Semantiska tillägg
12,7 % (20)

Figur 7: Fördelning av olika slags förändringar i Vem ska trösta knyttet?

Som figur 6 även visar, är utelämningarnas andel i förändringar i Vem ska trösta knyttet?
avsevärd också i figur 7. Till utelämningar hör två kategorier, semantiska utelämningar och
implicitgörande utelämningar, vilka även formar de två största förändringsgrupperna i boken.
Semantiska utelämningar täcker 24,7 % av alla förändringar och förekommer 39 gånger.
Procentandelen i Vem ska trösta knyttet? är något större än i alla böcker tillsammans, 2,1
procentenheter. Andelen av implicitgörande utelämningar är 18,3 % och deras antal är 29.
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Jämfört med andel av implicitgörande utelämningar i alla böcker tillsammans är skillnaden
relativt stor: andelen är 6 procentenheter större i Vem ska trösta knyttet?. Även skillnaden
mellan semantiska utelämningar och implicitgörande utelämningar är stor, 6,4 procentenheter,
vilket betyder att semantiska utelämningar verkligen dominerar i boken. Differensen mellan
utelämningar och andra förändringar i boken, det vill säga skillnaden mellan implicitgörande
utelämningar och den tredje största gruppen semantiska tillägg, är 5,6 procentenheter. Således
är andelen av semantiska tillägg 12,7 % av alla förändringar och antalet förekomster är 20.
När alla böcker betraktas tillsammans är semantiska tillägg den näst största gruppen efter
semantiska utelämningar med procentandelen 13,9. Andelen i Vem ska trösta knyttet? är 1,2
procentenheter mindre.
Den största gruppen som hör till ersättningar är ersättning av ett element med 19 förekomster,
vilket ger procentandelen 12,0 till den. I alla böcker tillsammans är den största ersättningarmed andra ord
gruppen har placerat sig högre i Vem ska trösta knyttet? än i alla böcker tillsammans, är dess
-ersättningar kommer strax efter
ersättningar av ett element. De har endast en förekomst färre, 18, vilket orsakar att
procentandelen endast är 0,6 procentenheter mindre, 11,4 %. Andelen är 2,5 procentenheter
mindre i Vem ska trösta knyttet? än i alla böcker tillsammans. Den sista tillägg-gruppen,
explicitgörande tillägg, förekommer 17 gånger i boken och täcker 10,8 % av förändringar.
Skillnaden mellan andelen i Vem ska trösta knyttet? är något större än i alla böcker
tillsammans, men differensen är ändå relativt liten.
Det fanns 11 fall där satsen eller ett element i satsen var helt förändrat. Deras andel i alla
förändringar är 7,0 %, vilket är 1,2 procentenheter mindre än i alla böcker tillsammans.
Andelen blir betydligt mindre vid subjektsförändringar som endast omfattar 1,3 % av
förändringar med sina två förekomster i boken. Deras andel i alla böcker tillsammans är 2,7
procentenheter större än i Vem ska trösta knyttet?. Grupperna Förändring i handlingens
säkerhet, Förändringar i förhållanden och Förändringar i ordföljd som påverkar betydelsen
står sist i figuren för de endast har en förekomst i boken och deras procentuella andel i
förändringarna är 0,6.
Semantiska tillägg i Vem ska trösta knyttet? har en tendens att innehålla mer än ett ord.
Tilläggen är dock relativt korta. De är till största delen bestämningar för något annat i satsen
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och därmed tar inte väldigt betydelsefulla komponenter med sig. Två av dessa tjugo tillägg är
tillägg som är i konflikt med bilden, varav ett är det längsta tillägget i boken: en hel sats.
Bland tilläggen finns även en precisering. Semantiska tillägg och explicitgörande tillägg är
likartade med tanke på tilläggens innehåll och längd. Sju av sjutton tillägg är fall där
översättaren har lagt till något som redan är synbart bilden, och dessa tillägg är mest korta.
Semantiska utelämningar är huvudsakligen betydligt längre än tillägg, även om det också
finns fall där endast ett ord har blivit utelämnat. En signifikant del av semantiska
utelämningar består av bisatser. Kortare utelämningar är oftast adjektiv. Inom gruppen
semantiska utelämningar förekommer fyra fall där översättaren har använt förenkling. Dessa
utelämningar är korta för de handlar endast om en del av ett ord (se exempel 19, 20 & 21). Nio
av nitton element som har blivit ersatta i boken handlar om verb, fem om nomen som alla är
substantiv och fem om adverb. Alla tre olika ersättningar av ett adverb förekommer:
tidsadverb tre gånger och rums- och sättsadverb båda en gång. I denna bok finns det enda
sättsadverbet

-ersättningar finns det två fall som

utnyttjar antonym och sex slutsatser.
I Vem ska trösta knyttet? har översättaren verkligen lagt märke till bilder och utnyttjat
möjligheter som de ger till översättaren. Jag anser det rikliga antalet implicitgörande
utelämningar genom bilder viktig i denna bok eftersom nästan hälften av förändringarna är
utelämningar. Trots illustreringarnas vikt i boken finns det även två fall där bilden och det
semantiska tillägget strider mot varandra, vilket jag anser vara något överraskande med tanke
på översättarens effektiva utnyttjande av illustreringar i andra situationer. Vid sidan av
utnyttjandet av illustreringar sticker slutsatser upp när jag tänker på denna bok, inte för att det
skulle finnas en stor mängd slutsatser utan för att där finns kraftiga meningar där deras
betydelse har blivit avslöjat i den finska översättningen. Bokens översättare Kirsi Kunnas
anser att varje dikt borde vara ett självlysande konstverk och att lojalitet mot originaltexten är
en av översättarens största problem. Eftersom det finska språket innehåller långa ord har
Kunnas transponerat rytmen och gjort verser längre eller kortare. (Kunnas 1985: 82, 84, 88)

4.3. Förändringar i Den farliga resan
I boken Den farliga resan förekommer sammanlagt 175 förändringar. Figur 8 nedan beskriver
deras fördelning i de tre huvudkategorierna tillägg, utelämningar och ersättningar.
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Ersättningar
49,7 % (87)

Tillägg
24,0 % (42)

Utelämningar
26,3 % (46)
Figur 8: Förändringar i Den farliga resan

Fördelningen av förändringar i Den farliga resan, som beskrivs i figur 8, ser helt annorlunda
ut än i alla andra böcker tillsammans (se figur 2 på sida 59). Där finns en grupp som verkligen
dominerar, nämligen ersättningar, medan tillägg och utelämningar delar den kvarstående
delen. Ersättningar täcker så gott som hälften av alla förändringar i boken, 49,7 %, och deras
antal är 87. När alla förändringar i alla böcker har sammanräknats, är ersättningar även då den
största gruppen, men deras andel är 41,3 %, det vill säga 8,4 procentenheter mindre än i Den
farliga resan. Det finns en synbar skillnad till den näst största gruppen, utelämningar, för de
förekommer 46 gånger i boken och deras procentuella andel är 26,3, som är 8,6
procentenheter mindre än i alla böcker tillsammans. Skillnaden mellan ersättningar och
utelämningar är således 23,4 procentenheter medan gapet mellan dem är endast 6,4
procentenheter i alla böcker tillsammans. Däremot är skillnaden mellan utelämningar och
tillägg relativt liten, 2,3 procentenheter. Skillnaden mellan utelämningar och tillägg är
betydligt mindre än i alla böcker tillsammans där skillnaden är 11,1 procentenheter. I boken
förekommer 42 tillägg, vilket betyder 24,0 % av förändringarna. Man kan grovt säga att
ersättningar täcker hälften av förändringarna och utelämningar och tillägg bildar varsin
fjärdedel.
Den mer ingående fördelningen av olika slags förändringar i Den farliga resan ser med
hänsyn till de procentuella andelarna relativt likadan ut med figur 2 som visar fördelningen i
alla böcker tillsammans. Däremot är gruppernas ordning till största delen annorlunda. Den
största gruppen i Den farliga resan är semantiska utelämningar, på samma sätt som även i alla
böcker tillsammans. Av de totala 175 förändringarna som förekommer i boken är 35
semantiska utelämningar vars procentandel är 20,0. Andelen är 2,6 procentenheter mindre än i
alla böcker tillsammans, men de ligger ändå relativt nära varandra. Ersättning av ett element
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och Med andra ord -ersättningar delar den andra platsen tillsammans. Deras procentandelar
är 14,3 och de båda har 25 förekomster i böckerna. Ersättning av ett element är i figur 3 först
den femte största gruppen, men skillnaden mellan dess andel i figur 3 och figur 9 är dock
endast 2,0 procentenheter. Med andra ord -ersättningar står på samma plats i båda figurerna
och deras skillnad är 0,4 procentenheter, på så sätt att andelen i Den farliga resan är större.
Skillnader mellan figur 3 och figur 9 syns igen vid den fjärde största gruppen som i Den
farliga resan är semantiska tillägg medan implicitgörande utelämningar står på fjärde platsen
i alla böcker tillsammans. Andelen av semantiska tillägg, 13,1 %, är nästan samma som i alla
böcker tillsammans, där andelen är 13,9 %. Semantiska tillägg förekommer 23 gånger i
boken.

Subjektsförändring
5,7 % (10)

Säkerhet
1,7 % (3)

Förhållanden
1,7 % (3)
Semantiska
utelämningar
20,0 % (35)

Implicitgörande
6,3 % (11)

Explicitgörande
10,9 % (19)

Ersättning av ett
element
14,3 % (25)
Helt förändrade
12,0 % (21)

Semantiska tillägg
13,1 % (23)

Med andra ord
14,3 % (25)

Figur 9: Fördelning av olika slags förändringar i Den farliga resan

Den femte största förändringsgruppen i Den farliga resan är helt förändrade element. Deras
andel är 12,0 % av alla förändringar och de har 21 förekomster i boken. Andelen i Den farliga
resan är 3,2 procentenheter större än i alla böcker tillsammans där helt förändrande element
ligger först på sjunde platsen. Efter helt förändrade element kommer explicitgörande tillägg.
Explicitgörande tillägg täcker 10,9 % av alla förändringar, vilket är 1,0 procentenheter mindre
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än i alla böcker tillsammans. Deras antal i boken är 19. Explicitgörande utelämningar följs av
implicitgörande utelämningar som förekommer 11 gånger i boken, vilket ger andelen 6,3 %.
Deras andel är betydligt mindre i Den farliga resan än i alla böcker tillsammans, skillnaden
mellan dem är 6,0 procentenheter. Medan andelen av implicitgörande utelämningar är mindre
i Den farliga resan än i alla böcker tillsammans, är andelen av subjektsförändringar 1,7
procentenheter större. I boken finns det sammanlagt 10 subjektsförändringar och deras andel
är således 5,7 %. De två sista grupperna, förändring i handlingens säkerhet och förändring i
förhållanden, täcker båda 1,7 % av förändringarna och förekommer i tre fall. Förändringar i
ordföljd som påverkar betydelsen förekommer inte i boken och är för den skull inte med i
figuren.
Semantiska tillägg i Den farliga resan är till största delen långa och även flera fall där
tillägget är en hel sats förekommer. Tilläggen är oftast huvudsatser eller adverb av olika slag.
Ett av de 23 semantiska tilläggen är en precisering och två fall är i konflikt med bokens
illustreringar. Explicitgörande tillägg är långa på samma sätt som semantiska tillägg, men där
finns inte så många adverb som vid semantiska tillägg utan substantiv, adjektiv, verb och
adverb förekommer nästan lika ofta. Bland explicitgörande tillägg finns det tre fall där
översättaren har gjort ett tillägg genom att använda bildens information som hjälpmedel. Även
semantiska utelämningar följer samma linje med tilläggen: utelämningar är långa och
mestadels huvudsatser. Kortare tillägg är till största delen adjektiv eller adverb. Tre av de 35
utelämningarna är förenklingar. Implicitgörande utelämningar är korta i motsats till
semantiska utelämningar och där finns tre fall som utnyttjar illustreringar för att
informationen inte faller bort trots utelämningen. De 25 ersättningarna av ett element består
av 14 verb, fem nomen varav två är substantiv och tre adjektiv, och sex adverb varav hälften
är tidsadverb och hälften är rumsadverb. Två av tio subjektsförändringar är fall där det aktiva
uttrycket har blivit passivt eller tvärtom. Med andra ord -ersättningar finns 25 stycken varav
två är slutsatser och fyra är uttryckta genom att använda motsatser.
Ersättningar spelar en stor roll i Den farliga resan som åskådliggörs i figur 8. Det finns inte
en viss grupp inom ersättningar som dominerar i boken utan de tre största
ersättningsgrupperna ligger inom tre procentenheter från varandra. Jag anser att orsaken till
det rikliga antalet ersättningar kan vara att översättaren har försökt få översättningen att
rytmiskt imitera originaltexten. För den skull har han möjligen i problematiska fall inte tillagt
eller utelämnat något utan ersatt det problematiska uttrycket med något annat som bättre går
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ihop med textens rytm. Som bokens speciella särdrag skulle jag räkna särskilt ersättningar av
verb,

satser

som

har

uttryckts

med

andra

ord,

helt

förändrade

element

och

subjektsförändringar. Även om andelen subjektsförändringar inte är så stor jämfört med andra
ersättningar som nämndes, sticker de upp på grund av deras höga antal i jämförelse med Hur
gick det sen? och Vem ska trösta knyttet?: över hälften av subjektsförändringarna förekommer
i Den farliga resan.

4.4. De tre böckerna i jämförelse
Jag har ytterligare samlat ihop figurerna 4, 6 och 8 som visar fördelningen av förändringarna i
Hur gick det sen?, Vem ska trösta knyttet? och Den farliga resan för att göra deras jämförelse
lättare. De står tillsammans i figur 10 nedan.

Hur gick det sen?
Ersättningar
38,5 %

Vem ska trösta knyttet?
Tillägg
24,2 %

Ersättningar
33,5 %

Utelämningar
37,3 %

Tillägg
23,5 %

Utelämningar
43,0 %

Den farliga resan
Ersättningar
49,7 %

Tillägg
24,0 %

Utelämningar
26,3 %

Figur 10: Sammandrag av förändringar i de tre böckerna

Som man kan märka i figur 10, finns det både likheter och skiljaktigheter mellan de tre
böckerna. Utelämningar dominerar i Hur gick det sen? och i Vem ska trösta knyttet? medan i
Den farliga resan är ersättningar den största gruppen. Den minsta gruppen i alla böcker är
tillägg. Deras andel förblir nästan samma i alla böcker för variationen är endast 0,7
procentenheter. Andelen är störst i Hur gick det sen?, 24,2 %, och minst i Vem ska trösta
knyttet?, 23,5 %. Den farliga resan ligger mellan dem med sina 24,0 %. Vid ersättningar
förekommer betydligt mer variation. Skillnaden mellan den största och den minsta andelen är
16,2 procentenheter, vilka hör till Den farliga resan (49,7 %) och till Vem ska trösta knyttet?
(33,5 %). Ersättningarna täcker 38,5 % av förändringarna i Hur gick det sen?. Skillnaderna
blir ännu större vid utelämningar. Utelämningar har den största andelen i Vem ska trösta
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knyttet? och deras andel är 43,0 %. 37,3 % av förändringarna i Hur gick det sen? är
utelämningar medan utelämningarnas andel i Den farliga resan är 26,3 %. Således är
skillnaden mellan andelarna 16,2 procentenheter, det vill säga något större än vid ersättningar.
De största skillnaderna mellan de tre grupperna finns i Vem ska trösta knyttet? där gapet
mellan såväl utelämningar och ersättningar som ersättningar och tillägg är nästan tio
procentenheter. Den största enskilda skillnaden mellan grupperna förekommer i Den farliga
resan, där skillnaden mellan ersättningar och utelämningar är över 20 procentenheter.
Tabell: Förändringar i böckerna

Hur gick det
sen?

Vem ska trösta
knyttet?

Den farliga
resan

Totalt:

Semantiska utelämningar

22

39

35

96

Semantiska tillägg

16

20

23

59

Med andra ord

16

18

25

59

Implicitgörande utelämningar

12

29

11

52

Ersättning av ett element

8

19

25

52

Explicitgörande tillägg

6

17

19

42

Helt förändrade

3

11

21

35

Subjektsförändring

5

2

10

17

Förhållanden

1

1

3

5

Säkerhet

1

1

3

5

Ordföljd

1

1

0

2

Totalt:

91

158

175

424

Tabellen ovan sammanfattar de tidigare nämnda resultaten över förändringarnas fördelning i
böckerna. Den är rangordnad i sjunkande ordning efter det totala antalet förekomster i alla
böcker tillsammans. Raderna visar förekomsterna av ett visst fenomen i alla böcker enskilda
och i högra kolumnen står det sammanräknade antalet förekomster. Var och en av böckerna
har sin egen kolumn där framkommer antalet förekomster av varje fenomen och till sist
antalet förändringar i boken. I nästa avsnitt behandlas varje fenomen enskilt.
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Högst uppe står semantiska utelämningar, vars totala antal i alla böcker tillsammans är 96.
Antalet är störst i Vem ska trösta knyttet? där semantiska utelämningar uppträder 39 gånger.
Den farliga resan har det näst största antalet, 35. Det minsta antalet förekommer i Hur gick
det sen? där det finns 22 semantiska utelämningar. Skillnaden mellan Vem ska trösta knyttet?
och Den farliga resan är inte märkbar, men antalet utelämningar är betydligt mindre i Hur
gick det sen?. De näst största grupperna är semantiska tillägg och

med andra ord -

ersättningar. Deras totala antal är 59. Vid semantiska tillägg är antalet störst i Den farliga
resan, 23. I Vem ska trösta knyttet? kan hittas 20 semantiska tillägg och det minsta antalet
förekomster är igen i Hur gick det sen? där de förekommer 16 gånger. Ordningen är samma
även vid med andra ord -ersättningar, men siffrorna är något annorlunda:

ed andra ord -

ersättningar har 25 förekomster i Den farliga resan och 18 förekomster i Vem ska trösta
knyttet?. Antalet blir detsamma, 16, i Hur gick det sen?.
Implicitgörande utelämningar och ersättningar av ett element förekommer båda 52 gånger i
alla böcker tillsammans. En bok sticker upp vid implicitgörande utelämningar: Vem ska trösta
knyttet? har 29 implicitgörande utelämningar medan antalet utelämningar är betydligt mindre
i Den farliga resan och Hur gick det sen?. I Hur gick det sen? finns 12 implicitgörande
utelämningar och denna gång förblir Den farliga resan den sista med 11 förekomster. Även
vid ersättning av ett element finns det en bok som skiljer sig från andra men på ett motsatt
sätt. I Hur gick det sen? har ersättning av ett element endast använts 8 gånger. Antalet är över
dubbelt så stort i Vem ska trösta knyttet?, 19, och även större i Den farliga resan, 25. Antalet
förekomster i Hur gick det sen? är igen det minsta vid explicitgörande tillägg som
förekommer 6 gånger i boken. Det näst största antalet explicitgörande tillägg, 17, finns i Vem
ska trösta knyttet? medan Den farliga resan har igen det största antalet som vid detta fenomen
är 19.
Fall där ett element eller en sats har blivit helt förändrade finns sammanlagt 35 i alla böcker
tillsammans, varav över hälften, 21, förekommer i Den farliga resan. Sådana fall förekommer
i Hur gick det sen? endast 3 gånger och Vem ska trösta knyttet? ligger mellan dem med sina
11 förekomster. Subjektsförändringar får antalet 10 i Den farliga resan, vilket är större än i de
två andra böckerna. Det näst största antalet förekommer i Hur gick det sen? där 5 subjekt har
förändrats. Sådana fall finns endast 2 i Vem ska trösta knyttet?. De totala antalen blir mindre
vid förändringar i förhållanden och förändringar i handlingens säkerhet. De båda förekommer
5 gånger i alla böcker tillsammans, varav 3 hör till Den farliga resan. De båda fenomenen
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uppträder en gång i Hur gick det sen? och i Vem ska trösta knyttet?. Det sista fenomenet,
förändringar i ordföljd som påverkar betydelsen, har 2 förekomster: en i Hur gick det sen?
och en i Vem ska trösta knyttet?. Fenomenet förekommer inte alls i Den farliga resan.
Fördelning av förändringarna följer nästa hela tiden ett visst mönster. I sju fall av elva är
antalet förekomster samtidigt störst i Den farliga resan och minst i Hur gick det sen?. Vem
ska trösta knyttet? placerar sig oftast mellan dessa två. Fördelningen är logisk med tanke på
antalet alla förändringar i böckerna: Den farliga resan har det största antalet, 175, och Vem
ska trösta knyttet? kommer efter med 158 förändringar. I Hur gick det sen? har förändringar
gjorts 91 gånger.
Tidigare blev det uppenbart att mest förändringar har gjorts i Den farliga resan medan antalet
förändringar är minst i Hur gick det sen?. Situationen är ändå inte så enkel, eftersom alla
böcker har olika antal ord och jämförelsen av böckerna av olika längd kan ge felaktiga
resultat. Av den anledningen räknar jag antalet förändringar i förhållande till antalet ord i
boken. Ordantalet i Hur gick det sen? är 889 och förändringar finns sammanlagt 101 stycken.
Räkneoperationen är förenklad och det antas att en förändring innehåller ett ord, även om
fallet sällan är så. På detta sätt är 11,4 % av alla ord förändringar i boken. I Vem ska trösta
knyttet? finns det 1 490 ord, betydligt mer än i Hur gick det sen?. Andelen av förändringarna i
denna bok är 10,6 %. I Den farliga resan är förändringarnas andel 11,7 %, eftersom ordantalet
är 1 496 och förändringar finns 175 stycken. Dessa utslag visat att antalet förändringar inte
berättar hur ofta översättaren har gjort förändringar i boken. Vid Den farliga resan är fallet
ändå så: denna bok har det största antalet förändringar och även dess procentuella andel
förändringar är den största, 11,7 %. På andra platsen är Hur gick det sen? med 11,4 %, även
om boken har det minsta antalet förändringar. I Vem ska trösta knyttet? är andelen av
förändringarna den minsta, 10,6 %. Dessa siffror tar ändå inte förändringarnas natur i
beaktande: fallet kan även vara att i Vem ska trösta knyttet
förändringar, det vill säga förändringar som förändrar textens betydelse mer än till exempel i
Den farliga resan där andelen var den största.
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Syftet med denna avhandling var att utreda vilka slags semantiska förändringarna har skett i
mitt material under översättningsprocessen. Mitt material består av Tove Janssons tre
muminbilderböcker som är skrivna i diktform och deras finska översättningar. De tre
böckerna är Hur gick det sen? (Kuinkas sitten kävikään?), Vem ska trösta knyttet? (Kuka
lohduttaisi nyytiä?) och Den farliga resan (Vaarallinen matka). Varje bok har en olik
översättare: Hur gick det sen? är översatt av Hannes Korpi-Anttila, Vem ska trösta knyttet? är
översatt av Kirsi Kunnas och Den farliga resan är översatt av Panu Pekkanen. Jag anser det
vara en fördel att alla böcker hade olika översättare för då blev skillnaderna mellan böckerna
större eftersom varje översättare har sitt eget sätt att lösa problem och göra förändringar.
Metoden som jag använde är kvalitatativ och deskriptiv eftersom jag intresserade mig för
beskriver företeelsena och intresserar mig för deras motiv. Metoden är delvis kvantitativ
eftersom jag räknar förekomsterna av förändringarna i mitt material. I genomgåendet av
materialet utnyttjade jag närläsning och skrev ner alla förändringar som jag hittade i böckerna.
Jag bestämde mig att placera metoden före materialet i inledningen, eftersom materialdelen
blev betydligt längre än metoden och risken var att en kort utredning av metoder skulle bli
omärklig om den skulle komma efter en lång materialöversikt. Jag anser att metoder som jag
använde tjänade bra i undersökningsprocessen: syftet blev uppfyllt på grund av dessa metoder
och de förlättjade undersökningsprocessen.
I den teoretiska delen betraktades först översättning som allmänt fenomen. Enligt Ingo (1981:
2f.) är det omöjligt att överhuvudtaget översätta en text om man inte erkänner förändringar
som sker under processen. Denna tanke var viktig med tanke på mitt forskningsämne:
förändringar finns således alltid med när någonting måste översättas. Frågan är hur stora
förändringar kan accepteras och för den skull behandlades krav som ställs på en översättning
och den ekvivalenta översättningen. Även om idén om en bra eller ekvivalent översättning
behandlades, var meningen med detta arbete inte att bedöma eller värdesätta olika
översättningar utan endast betrakta olika förändringstyper och utreda i vilken mån de görs.
Eftersom mitt forskningsmaterial består av böcker som samtidigt är barnböcker och
bilderböcker, försökte jag hitta definitioner till dessa termer. Definitionen visade sig vara
problematisk: det finns flera olika definitioner för båda begreppen. Barnböckerna brukar ändå
uppfattas som böcker som är illustrerade och som ska läsas upp (Oittinen 2000:5). Mitt
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material motsvarar denna föreställning bra för illustreringar spelar en stor roll och rytmen är
lämpling för uppläsningen. I Hur gick det sen? ser även typografin sådan ut att meningen är
att läsa boken högt: olika karaktärer har olika typsnitt och några ord är betonade med ett
dekorativt utseende. På grund av bildernas stor roll i böckerna motsvarar materialet Netterviks
(1994: 60) definition av bilderböcker enligt vilken bilder borde dominiera i bilderboken och
varje bok som innehåller bilder inte är en bilderbok. Bildernas roll i Hur gick det sen?, Vem
ska trösta knyttet? och Den farliga resan verkligen är dominerande eftersom bilderna är stora
och de fyller alla uppslagen i böckerna medan text finns inte på varje sida och dess mängd är
ställvis liten. Vid barnboköversättning och översättning av bilderböcker betonas läsbarhet
som även innefattar uppläsningen, adaption och samverkan mellan ord och bild. Därtill
nämner Klingberg (1977: 36) att en bra översättning för barn är trogen mot originaltexten men
samtidigt språkskapande.
Eftersom mitt material består av barnböcker som också är bilderböcker borde dessa regler ha
tagits i beaktande när de har blivit översätta. Detta räcker dock inte: böckerna skrivna i
diktform och därför måste även saker som gäller diktöversättning medtas. Val och försök hör
tätt till diktöversättning eftersom diktöversättning ofta är problematisk. Översättaren borde
samtidigt överföra betydelsen och versmåttet samt beakta språkens ljudstruktur och
prosodiska egenskaper, vilket ibland är omöjligt. (Ingo 2007: 66) Kirsi Kunnas, som har
översatt boken Vem ska trösta knyttet?, betonar idén framför verbalt eller sakligt innehåll vid
översättning av dikter (Kunnas via Oittinen 1997: 86). Detta kan även märkas i val som hon
har gjort i översättningen av satsen

(se

s. 55, exempel 54). Översättningens verbala innehåll är helt annorlunda, men originaltextens
grundidé kan ändå hittas bakom den annorlunda formen. Textens form är av mindre vikt i mitt
arbete och jag koncentrerar mig på ordens betydelser. Därför behandlas även begreppet
semantik som betyder studiet av betydelser. Orden har olika betydelser, som till exemepel
bibetydelser, och olika relationer till varandra. Översättarna hade utnyttjat relationer mellan
orden vid översättningsprocessen: Hyponymi, det vill säga relationen mellan ett övre bgrepp
och ett lägre begrepp, kan hittas i exempel 19, 20, och 21 (se s. 38) och antonymi, det vill
säga motsatser, är synbar i exempel 55 och 56 (se s. 56).
Ovan blir det klart att översättning är omöjlig om man inte kan förändra någonting under
processen. Jag koncentrerar mig speciellt på sådana fall där översättaren har gjort en
förändring i texten som även förändrar dess betydelse. I arbetet utnyttjade jag delvis Ingos
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(2007) kategorisering i semantiska tillägg, explicitgörande tillägg, semantiska utelämningar
och implicitgörande utelämningar. Semantiska tillägg och semantiska utelämningar innebär
tillskottet eller avlägsnandet av betydelsekomponenter medan explicitgörande tillägg och
implicitgörande utelämningar omfattar nya ord men inga nya betydelsekomponenter. I min
kandidatavhandling utnyttjade jag Ingos kategorisering som sådan, men i detta arbete var
dessa fyra kategorier inte tillräckligt omfattande för mitt material. Jag bekantade mig bland
annat med Paula Huhtalas (1995) och Lena Segler-Heikkiläs (2009) mer ingående
kategoriseringar, men på grund av karaktären av mitt material hade ingendera av dem
tillräckligt beskrivande kategorier för förändringar som jag hade upphittat. Av den
anledningen bestämde jag mig att utvidga Ingos kategorisering för att bättre beskriva mitt
material och gjorde en tredje kategori, ersättningar, vid sidan av tillägg och utelämningar.
Ersättningar är egentligen tillägg och utelämningar som sker samtidigt: något har tagits bort
och därefter ersatts med ett nytt element. Ersättningar i mitt arbete innebär sju kategorier som
är ersättning av ett element, subjektsförändring, förändringar i förhållanden, förändringar i
handlingens säkerhet, förändringar i ordföljd som påverkar betydelsen, samma sak med andra
ord och helt förändrade fall. Kategoriseringen som jag använder i detta arbete baserar sig på
mitt material och kan i denna form kanske inte bli tillämpad i andra arbeten. Även
efterspaningen av gemensamma drag bland en talrik mängd exempel var ibland svårt,
lyckades jag hitta förenande drag som jag utnyttjade i kategoriseringen. En kategori förblev
dock en brokig samling för dessa fall var så förändrade att jag skulle ha varit tvungen att
kategorisera dem i flera olika kategorier och trots det skulle kategoriseringen ha varit väldigt
svår.
I böckerna förekom olika slags förändringar, men en faktor som förenade dem var orsaken till
dem. Nästan alla hade gjorts med tanke på textens rytm eller harmoni. Jag hade förväntat
sådana resultat, eftersom rytmen och harmonin är viktiga för dikter. Överraskande var ändå att
det verkligen fanns stora förändringar som helt hade förändrat originaltextens betydelse. I
böckerna fanns sammanlagt 424 förändringar varav 175 förekom i Den farliga resan. I Vem
ska trösta knyttet? hittades 158 förändringar och i Hur gick det sen? var antalet 91. Av dessa
424 förändringar var 175 ersättningar, 148 utelämningar och 101 tillägg. När alla böcker
betraktas tillsammans var den största gruppen semantiska utelämningar. Därefter kom
semantiska tillägg och samma sak med andra ord-ersättningar. Implicitgörande utelämningar
och ersättning av ett element låg på femte platsen tillsammans. Efter dem kom
explicitgörande tillägg, helt förändrade fall och subjektsförändringar. De minsta grupperna
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var förändringar i förhållanden, förändringar i handlingens säkerhet och förändringar i
ordföljd som påverkar betydelsen.
När alla böcker betraktades enskilda kan skillnader mellan dem märkas. Den största
förändringsgruppen i Hur gick det sen? och i Den farliga resan var ersättningar medan det
fanns mest utelämningar i Vem ska trösta knyttet?. Förändringarnas fördelning i Hur gick det
sen? liknade fördelningen i alla böcker tillsammans och ingen grupp stack upp på samma sätt
som i Vem ska trösta knyttet? och Den farliga resan. I Vem ska trösta knyttet? hörde de två
största grupperna som förekom i boken till utelämningar. I Den farliga resan täckte
ersättningar nästan hälften av alla förändringar. Även om översättaren av Den farliga resan
hade gjort mest förändringar och översättaren av Hur gick det sen? minst förändringar,
berättade dessa siffror inte hur ofta förändringarna förekom i böckerna. För den skull räknade
jag det proportionella antalet förändringar i alla böcker genom att räkna antalet ord i varje bok
verefter jag delade antalet ord med antalet förändringar. På detta sätt fick jag veta hur stor
andel i böckernas alla ord är förändringar. Proportionellt mest förändringar fanns i Den
farliga resan och den minsta andelen fanns i Vem ska trösta knyttet?. Jag utnyttjade många
siffror vid jämförelsen av förändringarna, men jag anser dem viktiga, eftersom skillnadernas
storhet kan lättare uppfattas när konkreta mängder ges.
När jag betraktar undersökningsprocessen, kan konstatera att materialvalet för arbetet var
lyckat. Jag fick tillräckligt med material, vilket hjälpte mig vid analyseringen, även om
bearbetning av ett stort antal exempel var krävande. I jämförelse med min kandidatavhandling
där jag hade boken Kometen kommer som materialet hade jag mer valfrihet när det gällde
väljandet av exempel som ska analyseras. Förändringarna i min kandidatavhandling var
mestadels explicitgörande tillägg och implicitgörande utelämningar, och således hade
översättaren försökt behålla alla betydelsekomponenter i boken. I detta material var saken
annorlunda: Eftersom böckerna var skrivna i diktform, hade översättarna ofta lagt mera vikt
på formella faktorer än på betydelsen, vilket var bra med tanke på min synvinkel. Boken som
jag använde i min kandidatavhandling var i prosaform och där är till exempel rytmen och
harmonin inte så viktiga utan betydelsen spelade den största rollen, vilket syntes i stora
mängden av explicitgörande tillägg och implicitgörande utelämningar där ingen information
tillfogas eller avlägsnas. I mitt material var endast få meningar helt likadana med
originaltexten. Även många element, ord eller satser, hade flyttats, vilket krävde noggrant
genomgående av materialet.
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Ämnet skulle kunna föras vidare genom att till exempel intervjua översättarna om val som de
har gjort under översättningsprocessen. Tyvärr lever alla inte längre, men kommentarerna från
även en översättare skulle vara intressanta. Ändå råkade jag hitta en artikel av Kirsi Kunnas
där hon skriver om sina principer under översättningsprocessen. Att få veta mer om hennes
värderingar gällande översättning hjälpte mig med tolkningen av förändringarna i Vem ska
trösta knyttet?. Ett annat sätt att föra undersökningen vidare skulle handla om läsarnas
uppfattning av böckerna. Har förändringar i översättningarna förorsakat att läsaren som endast
har läst översättningen förstår boken eller dess delar på olika sätt än läsaren som har läst den
på originalspråket? Eftersom muminböcker fortfarande är populära barnböcker lägger jag
mycket vikt på undersökningen av deras översättningar: finskspråkiga barn hör först den
finskspråkiga översättningen. Om originaltexten och översättningen avviker betydligt från
varandra, finns det en risk att Tove Janssons muminvärld inte förmedlas sådan som hon har
föreställt sig när hon skrev om mumintrollens äventyr. Jag anser att varje barn borde få
uppleva den verkliga muminvärlden!
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BILAGOR
LISTA ÖVER SEMANTISKA FÖRÄNDRINGAR I MATERIALET
Förändringarna är kategoriserade i elva kategorier och böckerna har avskiljats från varandra.
Numret efter förändringen anger antalet förändringar i satsen i fråga.

TILLÄGG
Semantiska tillägg

Hur gick det sen?
SL: Från mjölkbutiken/ klockan fem,/ ett litet
mumintroll gick hem./ En kanna full med mjölk han
bar
TL: On kello viis, kun varhaiseen/ kaupasta
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 3)

SL: satt på en gammal burk av plåt
TL: vanhalla läkkipurkillaan
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)

SL: har för en stund sen lyckats fly
TL:
metsään menehtyy
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)

SL: när de på andra sidan var
TL: toisella puolen pian he on
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 7)

SL: sa mymlan då
TL: säikähtäin/ huus mymmeli
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 7)

SL: och dammsug mattorna så nöjd
TL: kepittää/ ja käyttää pölynimijää
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: då sprang de allihop sin väg/ rakt genom
fönsteröppningen
TL: Nyt loikki ulos kolmisin/ he ikkunasta
vikkelään
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 12)

SL: Men filifjonkan väcktes opp/ så grymt och
gräsligt med ett hopp/ och hojtade i himlens sky
TL: Kavahtaa pystyyn onneton/ ja surkeasti
voivottaa (2)
(Hur gick det sen? ;Kuinkas sitten kävikään?, s. 14)

SL: Nu får hon köpa sej en ny
TL: Saa ostaa uuden kenen syy?
(Hur gick det sen? ;Kuinkas sitten kävikään?, s. 15)

SL: alldeles för litet var/ det sista hålet som fanns
kvar
TL: viimeinenkin aukko on/ nyt liian ahdas
asunnon
(Hur gick det sen? ;Kuinkas sitten kävikään?, s. 23)

Vem ska trösta knyttet?
SL: på natten blir det hemska mycket värre än det
är
TL: on yöllä kamalakin kamalampi, päivällä toisin
päin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

SL: blev huset fullt av nya mycket lyckligare knytt
TL: uusi/ ja onnellinen perhe muutti taloon kello
kuusi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

SL: där var förfärligt - mörkt och kallt/ och mycket
dammigt överallt
TL: pimeää, kylmää - tukehtuu,/ vain pölyä kun
nielee suu (2)

SL: nya skor var väldigt trånga
TL: ahtaat kengät hiersi kantapään

(Hur gick det sen? ;Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: Där satt en glad hemul med sina gäster
TL: Kas, hemuleitten puisto valaistuna hohti

SL: Den lilla my på promenad/ kom där förbi, helt
lugn och glad
TL: Iloisin mieli pikku myy/ käy siitä ohi
hämmästyy
(Hur gick det sen? ;Kuinkas sitten kävikään?, s. 12)

SL: att vi räddat dej
TL: vihdoin pelastimme sun
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 12)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 8)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: han satte sig försiktigt ner i sanden
TL: Hän astui varovasti hienoon santaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

SL: och mårran var försvunnen för hon hade gått
sin väg
TL: ja kadonnut on mörön kauhistava mörköys

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

SL: flöt iland på udden frampå natten
TL: lipui rantaan, kuten arvasitkin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: och över hela stranden lyste julimånen klar
TL: ja auttoi siinä kirkas kuutamokin kai
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: jag är ett mycket litet skrutt och det är nästan
kväll
TL: on pimeää ja olen pieni tuittunen ja heikko
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: han tog ett kallt, men lyckligt månskensbad
TL: kuun alla ui ja vaipui haaveisiin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: och rodde ut på havet i den långa dyningen
TL: kun maininkien viemänä hän lähti seikkailuun
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: och allt blir annorlunda, och förtrollande och
nytt!
TL: ja kaikki muuttuu uudeksi, kun seikkailukin
odottaa.
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: Hon tittade och tittade men faktum var tyvärr
TL: Hän katsoi sinne ja katsoi tänne ja sinne tänne
juoksi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

SL: men på flykten därifrån hon sprang i stora
krokar
TL: hän pakoon alkaa laukata, ei siinä pitkään
pohdi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 7)

SL: men hade tappat riktningen för någon timme
sen
TL: vaan aikaa siten eksyimme ja se on kurja juttu
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

SL: man kan ju inte veta
TL: en tietää saa koskaan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 10)

SL: och blåbären är gula
TL: hassusti peittyy koko maa/ keltaisin mustikoin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 12)

SL: Jag är Sniff! Jag tror att svansen brinner opp!
TL: Häntäni palaa, voi, auttakaa Nipsu-raukkaa!
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 14)

SL: och knyttet sa: jag tycker absolut/ att vi har
träffats någon gång förut!
TL: Nyt nyyti tervehti ja sanoi: jossain päin/ me
varmaan tapasimme äskettäin! (2)

SL: snön den yrde ner
TL: Lumituisku - - se yltyi vain

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

SL: det är ju sommar än!
TL: tämähän on kesäretki!

SL: runt omkring är hela marken frusen
TL: jäinen maa on täynnä kammotusta
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: högg han sina tänder djupt i mårrans kalla
svans
TL: hampaat mörön häntään jotta kipunoi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: på en sten satt skruttet och såg på när knyttet
slogs
TL: siis tuittu kyynelien läpi näki nyytin voittajaksi

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 17)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 17)

SL: TL: Taivaskin pian pimeni/ ja vinkui viima jäinen
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 17)

SL: och kokade en stark buljong på lök och
brysselkål
TL:
ruusukaalista se tuli vain paremmaksi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 18)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: TL: sai siinä nuotiolla

Den farliga resan

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

SL: (det är ju så man gör)
TL: (niin sattuu toisinaan)

SL: TL: mitä jos ne jonkun syövät?!

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

SL: dessutom var den lat
TL: ja laiskin näillä main

SL: gav till ett tjut ett enda
TL: vinkaisi äänellä karmealla

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 20)

SL: ängen var fullkomligt tom
TL: niitty oli tyhjä ja aukea

SL: nu hörde de ett flåsande, de hörde tysta steg
TL: ja jossakin Jokin läähättää heidän kaikkien
kantapäillä

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 21)

Explicitgörande tillägg

SL: Landning mitt i en rabatt!
TL: Käy lasku mutkattomasti: On kukkapenkki alla

Hur gick det sen?

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 26)

SL: att sorgligt nog var hon och kitten tvungna att
gå hem
TL: on meidän kotiin mentävä kissa on väsynyt!
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 28)

Precisering

SL: och allting drogs i slangen ned
TL: sai letkuun mennä saman tien
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: En filifjonka klädd i rött/ sov under fönstret,
matt och trött
TL:
luukun nukkumaan/ ruvennut
punahameessaan/ väsynyt vilivinkka on
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 14)

Vem ska trösta knyttet
SL: alla ljus
TL: lamppujaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

Den farliga resan
SL: ont i magen
TL: ripuli
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

SL: på denna dystra väg
TL: sivuteillä synkillä näillä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 21)

Tillägget och bilden i konflikt

Hur gick det sen?
SL: Nu blev ni svarta
TL: No jopas mustiks muututtiin
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 13)

Vem ska trösta knyttet?
SL: TL: ei niistä totisesti muuta näy
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

SL: nu gungar glädjelampor över havet var man ser
TL: nyt juhlavalot valaisevat meren mustaa selkää
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

Den farliga resan
SL: Två trevliga kumpaner satt i lä för stormens
vrål
TL: Oli keittoa jäänyt keittämään mäen suojaan
ystävää kaksi;
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 18)

SL: Och Susanna såg sin katt/ som låg och sov i
trappan
TL: Ja Sannan kissa somasti/ taas nukkuu
seinustalla
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 26)

SL: rädd och vild/ sprang rakt igenom nästa bild!/
Du ser att hålet som hon gjort/ i papperet är ganska
stort
TL: vaan kauhu niin/ sen täytti, että paperiin/ jäi
moinen reikä vain, kun näin/ lens läpi pakoon
vilistäin!
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 14)

Vem ska trösta knyttet?
SL: alla ljus
TL: lamppujaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

SL: Och två små gröna ekipage med åtta homsor i
TL: Kun homssuja on kahdeksan, ei yhdet vaunut
heille riitä
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)

SL: på stranden
TL: meren rantaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

SL: och natten var så vacker som en sommarnatt
kan bli
TL: Ja kesäyö on kaunis yö, kun yö on heinäkuun
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: flög knyttet opp och stampade och sa:
TL: ryömii sieltä äkäisenä jalkaa polkien:
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

SL: Att skrämma skrutt
TL: ei pienen tuitun peloittelu
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: När skruttet läst sitt brev med mycket möda
TL: Ja tuittu ruusut sai ja kirjeen luki
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

SL: och alla homsor hurrade och skrek och bar sig
åt
TL: ja kaikki homssut hurrasivat heille pitkin yötä
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

SL: för hon är nog, om möjligt, ännu räddare än
jag!

TL: Hän pelkää vielä enemmän, se pikku tuittu
parka.

TL: ja pian purjehti se laaksoon aurinkoiseen,
somaan.

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

SL: för att han blev så svag i ben
TL: kävikin heikoksi ja mykistynyt suu

SL: blev han så till sig att det nästan var genant
TL: vaan pian se nolona vaikeni ja oli häpeissään

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

Den farliga resan
SL: och grälade på katten
TL: ja riiteli kissallensa

SL: Där vinkar muminmamman i verandans blåa
dörr
TL: Ja kuistilta vilkuttaa muumimamma yhtyen
iloon tuohon.

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 26)

SL: det tar aldrig slut
TL: ja se tylsyys on loputon

SL: gräset
TL: piharuoho

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)

SL: mossa
TL: sammalmätäs

Explicitgörande genom bilden

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

Hur gick det sen?

SL: som hos den arma katten
TL: kuin kissan äskettäin

SL: och vägen lång och kuslig var/ och vinden
suckade och ven/ i skogens alla mörka trän
TL: on pitkä taival metsätien,/ puut kolkon korven
kohisee,/ kun tuuli ähkyy, huokailee

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

SL: kanske en brontosaurus
TL: missä oli brontosaurus kai kulkenut
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

SL: Ska ni gå på maskerad?
TL: Naamiaisiinko matka, vai, kun on tuo asu yllä?
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

SL: i gräset där hon satt
TL: ruohikon vihreän
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 13)

SL: dricksla varmsla rom!
TL: siellä idottaa toti lämmin!

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 3)

SL: någon skurk
TL: joku konnamainen mies
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)

SL: Gafsan satt med ryfsigt hår/ vid stranden av en
liten älv/ och meta fiskar för sej själv
TL: Rannalla joen pörröpää/ vain istui Louska
yksikseen,/ kaloja onki itselleen
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 7)

Vem ska trösta knyttet?

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 16)

SL: Där satt en glad hemul med sina gäster
TL: Kas, hemuleitten puisto valaistuna hohti

SL: Sniff fick svansen bränd igen/ och skyllde det
på alla
TL: Ei Nipsun häntää palella,/ se tuleen syttyy
jälleen

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 18)

SL: Havet! skrek Susanna glatt,/ nu får ballongen
gunga!
TL: Jo meri näkyi edessä,/ ja silloin hurrattiin.
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 23)

SL: hemulen åt en stor blini med hallonsylt och
smör
TL: ja iso hemuli söi ison pannukakun hilloineen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: var hela himlen mulen
TL: taivas oli pilvinen ja harmaa
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

SL: Men de åkte ut med glans/ fast Sniff skrek: Jag
blir galen!
TL: Jos Nipsu kuinka huutikin/ kivien perään, niin/
toteutui käsky Tuu-tikin:/ ne alas heitettiin. (2)

SL: och stora valar blåste överallt
TL: kun valaat suihkuttivat ilokseen

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 24)

SL: och mitt i havet plaskade hemulen och hojtade:
nej fy vad det är kallt!
TL: ja hemulikin pulikoitsi: ihan varmaa, että vesi
kylmää on! se huusi varpailleen

SL: och där låg dalen full av sol och vänlighet och
färg!

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: sex himmelsblåa båtar med nio homsor i
TL: ja homssut soutelivat nyyti laski yhdeksään
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

SL: och mymlan flög/ och mjölken for
TL: Lens mymmeli/ ja maitokin
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: där sitter mårran ensam som ett berg
TL: ja mörkö niin kuin vuori tuijottaa
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

Den farliga resan
SL: de satte sig i gräset
TL: se löysi lepopaikan ruohosta rehevästä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

SL: stötte på ett sällskap
TL: seurueen tapasi tiellä tällä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 10)

SL: Den lilla my på promenad/ kom där förbi, helt
lugn och glad (2)
TL: Iloisin mieli pikku myy/ käy siitä ohi
hämmästyy
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 12)

SL: En filifjonka klädd i rött/ sov under fönstret,
matt och trött
TL:
punahameessaan/ väsynyt vilivinkka on
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 14)

SL: En var alldeles för blyg/ och två var likadana
TL: vaan kolme muuta, kainoa,/ vetäytyi
syrjemmälle

SL: Men filifjonkan väcktes opp/ så grymt och
gräsligt med ett hopp/ och hojtade i himlens sky (2)
TL: Kavahtaa pystyyn onneton/ ja surkeasti
voivottaa

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 10)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 14)

Semantiska utelämningar

SL: rädd och vild/ sprang rakt igenom nästa bild!/
Du ser att hålet som hon gjort/ i papperet är ganska
stort
TL: vaan kauhu niin/ sen täytti, että paperiin/ jäi
moinen reikä vain, kun näin/ lens läpi pakoon
vilistäin!

Hur gick det sen?
SL: och vägen lång och kuslig var/ och vinden
suckade och ven/ i skogens alla mörka trän
TL: on pitkä taival metsätien,/ puut kolkon korven
kohisee,/ kun tuuli ähkyy, huokailee

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 14)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 3)

SL: Vem tror du bor i detta hus?
TL: -

SL: och grät så klänningen var våt/ och sa:
TL: se itki:

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 15)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)

SL: bland rosorna i gräset satt
TL: keskellä ruusunkukkien

SL: Gafsan satt med ryfsigt hår/ vid stranden av en
liten älv
TL: Rannalla joen pörröpää/ vain istui Louska
yksikseen

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 21)

SL: Nu tar vi varsitt litet glas
TL: Me lasit saadaan kaikille

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 7)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 21)

SL: det blåste med ett gräsligt gny/ det tjöt och
drog ur alla vrår (2)
TL: vaan tuuli kaikkialta käy/ ja ulvoo

SL: och gör ett bull- och mjölk-kalas!
TL: ja pullakestit pidetään!

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 9)

SL: och dammsug mattorna så nöjd
TL: kepittää/ ja käyttää pölynimijää
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: och allting drogs i slangen ned
TL: sai letkuun mennä saman tien
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: där var förfärligt - mörkt och kallt/ och mycket
dammigt överallt (2)
TL: pimeää, kylmää - tukehtuu,/ vain pölyä kun
nielee suu

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 21)

SL: När mjölken skulle hällas ur
TL: (Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 22)

Vem ska trösta knyttet?
SL: alla stackars skrämda djur
TL: kaikki mönkijäiset
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

SL: Därute gick hemulerna med stora tunga steg/
långt borta hördes mårrans tjut på nattens mörka
väg

TL: Kun kuului hemuleitten tassuttelu tiellä/ ja
mörkö huusi pitkään pimeässä siellä
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

SL: blev så modig, stark och glad
TL: tuli rohkeaksi niin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: Men nästa morgon innan dagen grydde/ och
dimman låg kring huset grå och kall
TL: Kun aamun harmaa usva kaiken peitti/ ja valo
vielä nukkui hämärässä

SL: han tog ett kallt, men lyckligt månskensbad
TL: kuun alla ui ja vaipui haaveisiin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

SL: nya skor var väldigt trånga
TL: ahtaat kengät hiersi kantapään

SL: och rodde ut på havet i den långa dyningen
TL: kun maininkien viemänä hän lähti seikkailuun
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 8)

SL: nån kappsäck har han aldrig haft och aldrig
trånga skor,/ han vandrar på den gröna äng där inga
sorger bor (2)
TL: Ja laukkua ei muikkusella ollut, eikä koskaan
tule olemaan/ ja kenkiä ei viheriän niityn poika
tunne ollenkaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 8)

SL: och natten var så vacker som en sommarnatt
kan bli
TL: Ja kesäyö on kaunis yö, kun yö on heinäkuun
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: när någon måste tröstas och beskyddas av ett
knytt
TL: kun joku jotakuta kohta lohdutella saa
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: så ensam som ett knytt kan bli
TL: yksin oli, yksin, yksin niin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: Där satt en glad hemul med sina gäster
TL: Kas, hemuleitten puisto valaistuna hohti

SL: och allt blir annorlunda, och förtrollande och
nytt!
TL: ja kaikki muuttuu uudeksi, kun seikkailukin
odottaa.
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: hemulen åt en stor blini med hallonsylt och
smör
TL: ja iso hemuli söi ison pannukakun hilloineen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: men ingen såg att knyttet kom
TL: -

SL: tre vilda berg där skrymt och mårror bo,
TL: nuo villit asuinsijat mörköjen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)

SL: det vete mårran, men jag tror att hon var
gräsligt rädd
TL: sen mörkö tietäköön, kai tietääkin, niin arvelen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: och mårran var försvunnen för hon hade gått
sin väg
TL: ja kadonnut on mörön kauhistava mörköys

SL: nu vill jag lägga nät
TL: kalastelen vaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

SL: mårrans hemska rop
TL: mörön mörinää

SL: namnet hade havet tvättat bort
TL: vesi oli tuhrannutkin sen

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: men knyttet satt och tydde ut det lilla som
fanns kvar (2)
TL: vaan nyyti tavasi ja luki, selvän sai

SL: nu är jag mera arg än rädd och det är ganska
bra
TL: en melkein yhtään pelkää nyt kun olen
kiukkuinen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: jag har ingen vän,/ jag känner mig så övergiven
nu i skymningen
TL: hämärässä olen ihan ilman ystävää

SL: högg han sina tänder djupt i mårrans kalla
svans
TL: hampaat mörön häntään jotta kipunoi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: försök att lite trösta mig om du är stark och
snäll
TL: siis lohdutathan minua, jos olet kiltti peikko
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: att hon skrek och sprang till skogs
TL: juoksi pakoon yksi kaksi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: de faller lätt i gråt

TL: (Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: för att han blev så svag i ben
TL: kävikin heikoksi ja mykistynyt suu
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

SL: om funderingar på havet och om hur rädd han
blev
TL: ajatuksistaan ja peloistaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

SL: Men de var bara ute på en liten promenad
TL: Ei, me vain olemme kävelyllä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

SL: Allt är fel, nu säger jag rent ut
TL: Täällähän kaikki nyt on aivan väärin mennyt
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 12)

SL: fånigheter var jag ser/ de är rent ohemula
TL: (Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 12)

SL: När skruttet läst sitt brev med mycket möda
TL: Ja tuittu ruusut sai ja kirjeen luki
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

SL: stopp
TL: (Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 14)

SL: att samla vackra snäckor är en underbar idé
TL: ja kauniit näkinkengät joita poimitaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

SL: och alla homsor hurrade och skrek och bar sig
åt
TL: ja kaikki homssut hurrasivat heille pitkin yötä

SL: och skrämde nästan livet ur hemulens lilla
hund/ Han kom i Susannas famn/ så värmde de
varandra
TL: ja hemulin koira hädissään hiipi Sannan syliin
pakoon
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 17)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

Den farliga resan
SL: igår, idag, imorgon
TL: niin tänään kuin huomennakin

SL: Två trevliga kumpaner satt i lä för stormens
vrål (2)
TL: Oli keittoa jäänyt keittämään mäen suojaan
ystävää kaksi;
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 18)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

SL: inte minsta lilla gran
TL: ei yhtään kuusipuuta
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

SL: Hon tittade och tittade men faktum var tyvärr
TL: Hän katsoi sinne ja katsoi tänne ja sinne tänne
juoksi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

SL: som hos den arma katten
TL: kuin kissan äskettäin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

SL: djupa spår av något väldigt djur (2)
TL: jäljet hirmuiset
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

SL: Jag går genast hem igen/ jag springer! Skrek
Susanna
TL: On aika kotiin palata,/ hän tuumi mielessään
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

SL: En av dem var stor och dryg/ han sade: Hej
Susanna!
TL:
tälle
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 10)

SL: Hon frågade försiktigt
TL: kyseli Sanna
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

SL: Sniff fick svansen bränd igen/ och skyllde det
på alla
TL: Ei Nipsun häntää palella,/ se tuleen syttyy
jälleen
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 18)

SL: Sent på natten klockan två (2)
TL: yöllä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

SL: Jag känner mig bedragen!
TL: (Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

SL: Sniff ville sova lite till och det blev nästan gräl
TL: Toki Nipsua hieman töykkiä sai miten
muutamat nukkuvatkaan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 20)

SL: nu hörde de ett flåsande, de hörde tysta steg
TL: ja jossakin Jokin läähättää heidän kaikkien
kantapäillä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 21)

SL: Havet! skrek Susanna glatt,/ nu får ballongen
gunga!
TL: Jo meri näkyi edessä,/ ja silloin hurrattiin.
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 23)

SL: Det är juveler! gallskrek Sniff, och de är
väldigt små!
TL: Voi, minun jalokiveni! kiljahti Nipsu tähän

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 24)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 21)

SL: Men de åkte ut med glans/ fast Sniff skrek: Jag
blir galen! (2)
TL: Jos Nipsu kuinka huutikin/ kivien perään, niin/
toteutui käsky Tuu-tikin:/ ne alas heitettiin.

SL: Och pappan står med kikare på husets
takbalkong.
TL: ja muumipappakin katoltaan sen kiikarillaan jo
näki.

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 24)

SL: för man ansåg att det fanns/ nog fler i
mumindalen
TL: (Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 24)

SL: ruskade sin mössa vilt
TL: heilutti myssyänsä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

SL: skällde i diskant
TL: yltyi haukkumaan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

SL: Där vinkar muminmamman i verandans blåa
dörr
TL: Ja kuistilta vilkuttaa muumimamma yhtyen
iloon tuohon.
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 26)

SL: Landning mitt i en rabatt!/ Låg gå! Hej hå!
skrek pappan
TL: Käy lasku mutkattomasti: On kukkapenkki alla

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 26)

SL: Hon ser ju ut som nånting ur en fånig
bilderbok!
TL: kuin jostain tyhmästä kirjasta se olisi tuotu
tänne!
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)

Implicitgörande utelämningar
Hur gick det sen?
SL: Från mjölkbutiken/ klockan fem,/ ett litet
mumintroll gick hem./ En kanna full med mjölk han
bar (2)
TL: On kello viis, kun varhaiseen/ kaupasta
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 3)

SL: att vila sina trötta ben
TL: lepuuttamaan käy jalkojaan
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 5)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 26)

SL: fick lilla mumintrollet fatt
TL: nielaisi muumipeikon sen

SL: att sorgligt nog var hon och katten tvungna att
gå hem
TL: on meidän kotiin mentävä kissa on väsynyt!

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 28)

Förenkling

Vem ska trösta knyttet?
SL: lingonkrans
TL: seppele
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)

SL: hemulen åt en stor blini med hallonsylt och
smör
TL: ja iso hemuli söi ison pannukakun hilloineen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: atlanten
TL: valtameri
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: och sommarmånen sken
TL: kuutamossa kuu
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

Den farliga resan
SL: jag kräks
TL: vatsani ei tätä kestä

SL: då sprang de allihop sin väg/ rakt genom
fönsteröppningen
TL: Nyt loikki ulos kolmisin/ he ikkunasta
vikkelään
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 12)

SL: Kom in i huset, lilla vän!
TL: Nyt sisään, rakkaat lapset te!
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 21)

Vem ska trösta knyttet?
SL: Därute gick hemulerna med stora tunga steg/
långt borta hördes mårrans tjut på nattens mörka
väg
TL: Kun kuului hemuleitten tassuttelu tiellä/ ja
mörkö huusi pitkään pimeässä siellä
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

SL: än stanna kvar i huset nästa natt
TL: kuin vietän täällä seuraavankin yön
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

SL: med att säga sanningen
TL: ja sanois vaikka näin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)

SL: med trötta ben

TL: uuvuksissa

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: det lilla knyttet
TL: nyyti
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

SL: flöt iland på udden frampå natten
TL: lipui rantaan, kuten arvasitkin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: och över hela stranden lyste julimånen klar (2)
TL: ja auttoi siinä kirkas kuutamokin kai
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: kom ludna småkryp fram på alla håll
TL: nuo karvamönkijäiset esiin käy
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

SL: Han satte sig att skriva om sin stora ensamhet/
om hemulen och om snäckan som var så vit och slät
TL: Hän tahtoi kirjoittaa näkinkengästään ja
hemulista ja kuinka yksinään/ hän oli
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

SL: Jag längtar efter havet
TL: on meri
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

Den farliga resan
SL: i gräset där hon satt
TL: ruohikon vihreän
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

Implicitgörande genom bilden

Hur gick det sen?
SL: och vägen lång och kuslig var/ och vinden
suckade och ven/ i skogens alla mörka trän
TL: on pitkä taival metsätien,/ puut kolkon korven
kohisee,/ kun tuuli ähkyy, huokailee
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 3)

SL: satt på en gammal burk av plåt
TL: vanhalla läkkipurkillaan
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)

SL: de klättrade och kröp bland dem/ och
mumintrollet ville hem
TL: he ryömii, kiipee mieli ois/ jo muumipeikon
päästä pois
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 9)

SL: dammsugarns stora hemska tratt
TL: imurin kita hirmuinen
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: Men stormen vid en ensam strand/ slår vågorna
högt upp på land/ och kvällen kom
TL: rannalle autiolle yö/ jo saapuu, myrskyaallot
lyö
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?,s. 15)

SL: bland rosorna i gräset satt
TL: keskellä ruusunkukkien
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 21)

SL: Lilla katt, jag ångrar mig
TL: Kissa, suo anteeksi minulle

Vem ska trösta knyttet?

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 5)

SL: Och två små gröna ekipage med åtta homsor i
TL: Kun homssuja on kahdeksan, ei yhdet vaunut
heille riitä

SL: det hemskaste jag vet
TL: se on hirmuisinta

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 7)

SL: himlens röda moln
TL: pilvien verenkarvaisten
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

SL: under bergets brant
TL: jyrkän seinämän alta
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 9)

SL: En mumrik spelar på sin flöjt i sömnig
sommarvik
TL: Kun muikkunen se kesän poukamassa musisoi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 8)

SL: Där satt en glad hemul med sina gäster
TL: Kas, hemuleitten puisto valaistuna hohti
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: Det mullrar, åskar, brakar
TL: jyly, jyrinä kajahtaa

SL: och tände på ett stort fyrverkeri
TL: ja raketteja siellä ammuttiin

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 13)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: ur himlen svävar hjälpen i en rödrandig ballong
TL: avuksi saapuu ilmapallo punaraidakas

SL: varenda en bar blommor i sin svans
TL: -

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 22)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: Varmt kaffsla för Susannsla!
TL: Kahvia saakin Sanni!

SL: och fyra karuseller åkte runt med spel och
sång/ där satt de tretton homsorna med varsin röd
ballong (2)
TL: On karusellit täynnä homssuja (kolmetoista
kaikkiaan/ sai nyyti lasketuksi) ja heidän
ilmapallojaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

TL: jo pakoon tiensä suori
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 14)

SL: Och Susannas spegelbild/ i kärrets svarta
vatten
TL: Ja Sannan kuva täytti nyt/ suon mustan pinnan
näin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

SL: flöt iland på udden frampå natten
TL: lipui rantaan, kuten arvasitkin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: och över hela stranden lyste julimånen klar
TL: ja auttoi siinä kirkas kuutamokin kai

ERSÄTTNINGAR
Ersättning av ett element

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

Ersättning av ett verb

SL: och stora valar blåste överallt
TL: kun valaat suihkuttivat ilokseen

Hur gick det sen?

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

SL: sa mymlan då
TL: säikähtäin/ huus mymmeli

SL: och mitt i havet plaskade hemulen och hojtade:
nej fy vad det är kallt!
TL: ja hemulikin pulikoitsi: ihan varmaa, että vesi
kylmää on! se huusi varpailleen

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 7)

SL: Välkomna! sa hon. Hej!
TL: Hei tervetuloa, hän huus

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 21)

SL: sex himmelsblåa båtar med nio homsor i
TL: ja homssut soutelivat nyyti laski yhdeksään

Vem ska trösta knyttet?

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

SL: svarta berg vid horisonten
TL: vuoret takaa horisontin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)

SL: tre vilda berg där skrymt och mårror bo,
TL: nuo villit asuinsijat mörköjen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)

SL: där sitter mårran ensam som ett berg
TL: ja mörkö niin kuin vuori tuijottaa
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: på en sten satt skruttet och såg på när knyttet
slogs
TL: siis tuittu kyynelien läpi näki nyytin voittajaksi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: i filifjonkas båt
TL: vilijaanan myötä
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)
SL: En festklädd filifjonka åkte vinkande förbi
TL: Kas, vilijaana siinä vilkutteli veneestään
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

Den farliga resan
SL: bland höga berg
TL: vuorten lomaan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

SL: flyr sin väg i karavan

SL: stack knyttet ut en ängslig nos och gnydde
TL: hän huolestuneen katseen ulos heitti ja tuumi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

SL: Jag ber dig, käre läsare
TL: Jos tahdot, lukijani
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

SL: så att skruttet kan förstå
TL: niin tuittu kirjeen saa
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

SL: men knyttet satt och tydde ut det lilla som
fanns kvar
TL: vaan nyyti tavasi ja luki, selvän sai
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: Det har hon visst, sa dronten glatt, ett skrutt
med trassligt hår
TL: On, lauloi rontti, - tuittu hiukset valloillaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)

SL: piggade har upp sig med en arg och krigisk
dans
TL: ensin hurja sotatanssi rohkeutta toi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: som tror/ att han är mycket stark och mycket
stor
TL: kai koetti olla suuri eikä yhtään heikko
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

SL: han satte sig försiktigt ner i sanden
TL: Hän astui varovasti hienoon santaan

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

TL: käy huutamaan laakson väki
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 26)

SL: Han satte sig att skriva
TL: Hän tahtoi kirjoittaa
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

SL: Den lilla My förklarade:
TL: Vaan silloin huudahti pikku Myy:
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)

Den farliga resan
SL: Susanna sade genast
TL: vaan Susanna tokaisi: Hyi

SL: Vifslan sade:
TL: Jo kuului Viuhdin vikinä:
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

SL: att hon såg hela skogen som ett djupt
mangrovekärr
TL: ja huomasi metsän muuttuneen veteläksi
mangrovesuoksi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

Ersättning av ett nomen

Hur gick det sen?
SL: ett vänligt ljus
TL: valon tuikkivan
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 15)

SL: förresten vill jag glömma bort hur otäckt jag
ser ut
TL: jopa ulkonäköni kamalan minä unohdan tällä
kertaa
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 7)

Vem ska trösta knyttet?
SL: stack ut en ängslig nos
TL: huolestuneen katseen ulos heitti
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

SL: Jag går genast hem igen/ jag springer! Skrek
Susanna
TL: On aika kotiin palata,/ hän tuumi mielessään

SL: jag lät regn och mörker flytta in i mina rum
TL: sateen sekä tuulen päästi taloon pesimään

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

SL: det var ett rent spektakel men förskräckligt
intressant
TL: se näytti hurjalta mutta myös niin kamalan
kiinnostavalta

SL: inte mycket kvar av knyttets ben
TL: ei ollut varpaistakaan enää mihinkään
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 8)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 9)

SL: man lägger brevet t.ex. i en rosenbuske
TL: Pane kirje vaikka ruusupukettiin

SL: beslöt hon resolut
TL: Sanna tuumi

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 10)

SL: allt det roliga
TL: kaikki kauneus ja ihanuus

SL: Vifslan sade
TL: Viuhti vinkui

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 13)

SL: Sla! skrek Tofslan, hettsla hu!/ Och Vifslan:
Storsla brasla
TL: Voi polttivaistaa valkiaa! hädissään ähkyi
Tiuhti
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 14)

SL: Han kände
TL: Hän pelkäsi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 21)

SL: sade Vifslan nöjd
TL: Viuhti voivoitti
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

SL: Tofslan pep i himlens höjd
TL: siihen Tiuhti toivotti

Den farliga resan
SL: att hon såg hela skogen som ett djupt
mangrovekärr
TL: ja huomasi metsän muuttuneen veteläksi
mangrovesuoksi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s, 6)

SL: himlens röda moln
TL: pilvien verenkarvaisten
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

SL: det var ett rent spektakel men förskräckligt
intressant
TL: se näytti hurjalta mutta myös niin kamalan
kiinnostavalta
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 9)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

SL: Ovem kan vägen finna!
TL: Ken löytää kotiin enään!?

SL: Nu kommer alla springande

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 16)

SL: och där låg dalen full av sol och vänlighet och
färg!
TL: ja pian purjehti se laaksoon aurinkoiseen,
somaan.

SL: flög tysta fåglar kring
TL: lensi ääneti lintuja itään
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 25)

SL: det hände just idag
TL: se sattui äsken vasta

Ersättning av ett adverb

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 13)

Hur gick det sen?

SL: ifall de inte bodde åt alldeles annat håll
TL: (vai asuivatko he kaakossa ja sattuikohan nyt
erhe?)

SL: det var ej långt från skymningen
TL: yö vaihtuu aamun hämärään

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 15)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 3)

SL: har för en stund sen lyckats fly
TL:
eksyi, metsään menehtyy

SL: de festar oftast utomhus, ibland i sin salong
TL: ulkona juhlat arkena, salissa sunnuntaina
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 28)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)

SL: och mumintrollet ville hem
TL: mieli ois/ jo muumipeikon päästä pois
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 9)

SL: som trodde att det snart var jul
TL: kai luullessaan/ jo joulun tulleen
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: och kvällen kom
TL: rannalle autiolle yö
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 15)

Vem ska trösta knyttet?
SL: på kvällen när han tände alla ljus
TL: hän sytytteli yöllä lamppujaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

SL: att vi har träffats någon gång förut!
TL: me varmaan tapasimme äskettäin!
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

SL: och lade ut ett nät i frid och ro
TL: kun nyyti näki kalastavan laulellen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)

SL: inne mellan bergen
TL: vuorten takaa
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

SL: De reste redan samma natt
TL: He lähtivätkin heti matkaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

Den farliga resan
SL: där viskade blott vinden
TL: tuuli vain kuiski täällä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

SL: mer än högst en halv minut
TL: edes puolen minuutin vertaa
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 7)

Subjektsförändring
Hur gick det sen?
SL: men Mamman var på annat håll
TL: ei ääni kanna mamman luo
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: mumintrollets vrål
TL: kummaa ulinaa
(Hur gick det sen? ;Kuinkas sitten kävikään?, s. 12)

SL: Nu blev ni svarta
TL: No jopas mustiks muututtiin
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 12)

Vem ska trösta knyttet?
SL: Jag ber dig, käre läsare
TL: Jos tahdot, lukijani
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

Den farliga resan
SL: Havet! skrek Susanna glatt,/ nu får ballongen
gunga!
TL: Jo meri näkyi edessä,/ ja silloin hurrattiin.
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 23)

SL: trött på allt er bråk
TL: väsyin jo meteliin tähän
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 16)

SL: Ynk var hundens första namn/ von Jämmerlund
det andra
TL: Se koira sanoi: Nimeni/ on Surku Yniäinen
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 17)

SL: Sla! skrek Tofslan, hettsla hu!/ Och Vifslan:
Storsla brasla
TL: Voi polttivaistaa valkiaa! hädissään ähkyi
Tiuhti
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 14)

SL: ville inte se ett skvatt och minst av allt sin katt
TL: ei halua nähdä hän ja kissa vieläkin vähemmän

Den farliga resan

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

SL: hälsa på en gammal vän
TL: tavata vanha tuttu

SL: när näsan börjar rinna
TL: kun nuha kiusaa nenää

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 16)

SL: två trevliga kumpaner
TL: ystävää kaksi

SL: Lilla katt, jag ångrar mig
TL: Kissa, suo anteeksi minulle

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 18)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 5)

SL: Den där är inte klok
TL: Ihan pöhkö on ystävänne

SL: de satte sig i gräset
TL: se löysi lepopaikan ruohosta rehevästä

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

Aktiivi-passiivi

Hur gick det sen?
SL: har för en stund sen lyckats fly
TL:
eksyi, metsään menehtyy
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 6)

SL: Men filifjonkan väcktes opp/ så grymt och
gräsligt med ett hopp
TL: Kavahtaa pystyyn onneton
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 14)

Vem ska trösta knyttet?

Förändringar i handlingens säkerhet
Hur gick det sen?
SL: ni stör
TL: häiritä ei saa
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 7)

Vem ska trösta knyttet?
SL: för hon är nog, om möjligt, ännu räddare än
jag!
TL: Hän pelkää vielä enemmän, se pikku tuittu
parka.
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

SL: och tände på ett stort fyrverkeri
TL: ja raketteja siellä ammuttiin

Den farliga resan

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: Jag är Sniff! Jag tror att svansen brinner opp!
TL: Häntäni palaa, voi, auttakaa Nipsu-raukkaa!

Den farliga resan
SL: Det hände något annat lite senare idag
TL: Ja vielä muutakin kokea sai Sanna
päivemmällä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 10)

SL: (det är ju så man gör)
TL: (niin sattuu toisinaan)
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 14)

SL: i riktning mot sydväst
TL: kohti lounaista tietenkin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 15)

SL: Er lök var rå!
TL: Syy on sipulin, /se taisi raakaa olla!
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

Förändringar i förhållanden

Förändringar i ordföljd som påverkar
betydelsen

Hur gick det sen?

Hur gick det sen?

SL: Kom in i huset, lilla vän!
TL: Nyt sisään, rakkaat lapset te!

SL: förvånad mumintrollet sa./ Han tog ett skutt
bland blommorna./ och gav sej upp för sluttningen.
TL: Ja Muumipeikko loikahtaa/ keskeltä kukkain,
samoaa/ rinnettä ylös ihmeissään

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 21)

Vem ska trösta knyttet?
SL: blev huset fullt av nya mycket lyckligare knytt
TL: uusi/ ja onnellinen perhe muutti taloon kello
kuusi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 5)

Vem ska trösta knyttet?
SL: på kvällen när han tände alla ljus/ och kröp
inunder täcket i sin bädd/ och gnällde för sig själv
för han var rädd

TL: Siis kaksin kerroin yksin peloissaan/ hän
sytytteli yöllä lamppujaan/ ja ryömi peiton alle
vinkumaan

SL: Vi är för stora
TL: Niin käy kun liiaks kehittyy
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 23)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

Samma sak med andra ord
Hur gick det sen?
SL: och runt omkring dem, vart man såg,/ hemskt
stora bummelstenar låg
TL: ja täynnä maa/ kauheita järkäleitä niin/ on
silmänkantamattomiin
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 9)

SL: aldrig mer/ min mammas hus jag återser!
TL: ei koskaan vie/ nyt enää mamman luokse tie!
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 9)

SL: fort ut i solskenet igen
TL: pois täältä päivään heleään
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 9)

SL: men Mamman var på annat håll
TL: ei ääni kanna mamman luo
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: rädd och vild/ sprang rakt igenom nästa bild!/
Du ser att hålet som hon gjort/ i papperet är ganska
stort
TL: vaan kauhu niin/ sen täytti, että paperiin/ jäi
moinen reikä vain, kun näin/ lens läpi pakoon
vilistäin!

Vem ska trösta knyttet?
SL: Han var nog långt mer ensam än han trodde
TL: Siis kaksin kerroin yksin
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 2)

SL: Men nästa morgon innan dagen grydde/ och
dimman låg kring huset grå och kall
TL: Kun aamun harmaa usva kaiken peitti/ ja valo
vielä nukkui hämärässä
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

SL: jag lät regn och mörker flytta in i mina rum
TL: sateen sekä tuulen päästi taloon pesimään
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 5)

SL: och knyttet gick och gick men inget hände/ fast
det fanns fullt av folk på alla håll/ Han såg ej till en
enda som han kände/ för knyttet var ett mycket
ensamt troll
TL: Ja nyyti kulki vain ja kulki maailmalla/ ei
nähnyt missään tutun tuttua. / Ja vaikka kansaa oli
paljon kaikkialla/ ei nyyti aloittamaan päässyt juttua
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)

SL: och alldeles för blyg att säga hej,/ kan jag få
tala några ord med dej?
TL: Kun sanomaan ei kyennyt: Kas heipä hei!/ Nyt
juteltaisko hiukan vaiko ei?

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 14)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)

SL: till Mamma vill jag gå/ med mjölken som hon
väntar på!
TL: tahdon Mamman luo, ken muutoin maidon
hälle tuo!

SL: springer undan
TL: ken kääntää selän muihin päin

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 15)

SL: De är eletriska som känt
TL: Se sähköä on, tiedäthän

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)

SL: Han satte sig på kappsäcken och sa:/ den är nog
ändå rysligt bra att ha
TL: On laukku sentään hyvä, eipä uskoiskaan/ niin
hyvin sille sopii nyyti istumaan

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 17)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 8)

SL: allihop sprang ut igen
TL: kuin lentäin karkuun kiidetään

SL: och stod där utanför
TL: oli taaskin ihan yksikseen

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 18)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: Nu stormade det ändå mer
TL: Vain yltyi raivo myrskyn sen

SL: säga som det är:/ stig in och säg godafton så de
SER att du är här!
TL: ja sanoisi: ei kukaan sinua huomaa ellet itse
mene mukaan

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 20)

SL:
TL:
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 20)

SL: är allt farligt slut för dem
TL:
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 21)

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 10)

SL: Tänk om man finge stanna för att prata lite
mer,/ men vem ska trösta skruttet om jag sällskapar
med er?
TL: Niin mielelläni seurassanne viivähtäisin,/ vaan
kuka lohduttaisi tuittua, jos tänne jäisin?
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 16)

Den farliga resan
SL: på fasansfullt humör
TL: ihan kauhean kiukuissaan

SL: Där gled en skugga snabbt förbi en enda hemsk
sekund
TL: Tuolla varjo hirmuinen häivähti ja hävisi kuin
maan rakoon
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 17)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

SL: och allt blev mindre tjatigt
TL: se tylsyyden loppumaan saisi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 3)

SL: helt plötsligt kom de bort
TL: niistä ei näy jälkeäkään
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

SL: märklig sort
TL: oudot näöltän
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

SL: ingenting såg ut som hon var van
TL: kaikki nyt oli siellä jotain muuta
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 6)

SL: kan man bara tänka sig
TL: kuka olisi uskonut laisinkaan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 9)

SL: En var alldeles för blyg/ och två var likadana
TL: vaan kolme muuta, kainoa,/ vetäytyi
syrjemmälle
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 10)

SL: vad de sa varandra
TL: mitä tarkoitti puhe moinen
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 11)

SL: mitt landskap stämmer inte alls med vad det
var förut
TL: ovat maisemat muuksi muuttuneet, minä tunne
niitä en nyt
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 12)

SL: slog följe med Susanna för att prata bort en
stund
TL: nyt jäivät Sannan luokse kun saivat
juttukumppanin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 12)

SL: Jag trorslar nog att onda maktslor drivslar
lömsksla spel
TL: Se virmaan aikaansaannista on pahan hengen
jonkin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 13)

SL:
TL:
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 13)

SL: Det är sorgligt rätt och slätt
TL: On olo ihan lamassa
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 16)

SL: och skrämde nästan livet ur hemulens lilla
hund/ Han kom i Susannas famn/ så värmde de
varandra
TL: ja hemulin koira hädissään hiipi Sannan syliin
pakoon
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 17)

SL: kanhända mindre artigt än naturligt eller hur
TL: ei kohteliasta ollut se kai, vaan minkäpä sille
mahtoi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 19)

SL: först gick de lite snabbare, sen sprang de alla
sex
TL: Ja silloin kulku vauhtia saa, nyt ei juoksua
mikään estä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 21)

SL: Då såg de sin förföljare, han var för hemsk för
ord!
TL: Tosi hirmun kynsistä päästiin näin, sen kaikki
näkivät heti.
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 23)

SL: Hon fick aldrig reda på/ om allting var på
riktigt
TL: Oliko missään järkeä?/ Ei tienneet sitä hekään
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 28)

Slutsatser

Hur gick det sen?
SL: för städning var hans högsta fröjd
TL: Noin riemuin siivoo parhaillaan
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: skräck var stor
TL: pelko sai sekaisin
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 11)

SL: för den var sur
TL: se piimäks oli muuttunut
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 22)

Vem ska trösta knyttet?
SL: kappsäcken var tung och solen sken
TL: Kun matkalaukku painoi, nousi kuuma hiki
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 8)

SL: vad gör man med en snäcka om man ej får visa
den?
TL: yksinään/ ei kukaan nauti edes
näkinkengästään
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 24)

SL: inne i den låg ett litet brev
TL: pullopostipulloks paljastui
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

SL: Den där är inte klok
TL: Ihan pöhkö on ystävänne
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)

SL: jag är ett mycket litet skrutt och det är nästan
kväll
TL: on pimeää ja olen pieni tuittunen ja heikko

Helt förändrade fall

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 14)

Hur gick det sen?

SL: och satte sig i den
TL: sen teki veneekseen

SL: som pryddes av en liten knopp
TL: nuppupää

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: Nu tystnar allt, nu slocknar alla ljusen
TL: On tienoo äkkiä niin hiljainen ja musta
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

Den farliga resan
SL: vulkanen höll sig vaken
TL: vuori jyrisi ja hetken tulta syöksi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 15)

SL: Men ballongen vek sig matt,
TL: Vaan kohta ollaan vedessä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 23)

Tvärtom

Hur gick det sen?
SL: tills solen äntligen gick opp/ och värmde
hennes lilla kropp
TL: vaan yö kun vihdoin häviää, / pian päivä
pienen lämmittää
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 20)

Vem ska trösta knyttet?
SL: hur kan det kännas sorgesamt
TL: miksi iloinen en olla voi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

SL: som tror/ att han är mycket stark och mycket
stor
TL: kai koetti olla suuri eikä yhtään heikko
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 20)

Den farliga resan
SL: med tassen under kinden
TL: poski tassun päällä
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

SL: jag ber dig om att stanna
TL: kunhan et karkaisi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 5)

SL: Hemulen väger mycket mer, det är jag säker
på!
TL: Ne verrattuna hemuliin painavat perin vähän

(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 3)

SL: skratta så/ att hon fick sätta sej ett tag/ för att
hon kände sej så svag
TL:
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 12)

SL: sånt fnatteri
TL: kärventyy
(Hur gick det sen?; Kuinkas sitten kävikään?, s. 18)

Vem ska trösta knyttet?
SL: och syntes inte alls
TL: oli hiljaa yksikseen
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 7)

SL: och förklara att en sång/ är bättre än en
kappsäck ifall vägen är för lång
TL: on laulun mahti/ suurempi kuin laukun. Siitä
askeleelle tahti!
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 8)

SL: och tänkte, o så skönt att jag kom hit
TL: ja tuumi: löysin ihmeellisen maailman
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 13)

SL: dessutom var det skrivet av en flicka / och detta
gjorde knyttet mycket gott
TL: ja koska tuittu oli myöskin yksinäinen / ja sitä
paitsi tyttö sekä peloissaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 15)

SL: var hon sist blev sedd
TL: sitä tiedä en
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 18)

SL: det värsta jag har sett
TL: niin kamala etten luullutkaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 22)

SL: jag skriver vad jag menar
TL: kirje vois kai kaiken selvittää
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

SL: men hur han än förklarade så blev det inget
brev
TL: Hän yritti ja yritti, ei päässyt alkuunkaan
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 24)

SL: hon hade särskilt svårt med knyttets namn
TL: ja nimenkin hän tarkkaan tavasi

TL: Muut kaikki miettivät miksi he eivät voi puhua
selkeämmin

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 16)

SL: blev buskens vita rosor plötsligt röda
TL: Ah, posken punaruusut häntä puki

SL: men Susanna släckte den/ och saken fick
förfalla
TL: saa Sanna vettä valella/ hännälle ystävälleen

(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 18)

SL: och skruttet flög helt glatt i knyttets famn
TL: ja nyytille hän sylin avasi
(Vem ska trösta knyttet?; Kuka lohduttaisi nyytiä?, s. 27)

SL: reste ragg på en sekund/ och ville genast vända
TL: ja heti pakoon pinkaisi/ kuin tuli hännän alla
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 20)

Den farliga resan
SL: tog ett varmt farväl
TL: oli kaikki valmiita matkaan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 20)

SL: Det kravlade i gyttjan som av annalkande fjät
TL: Nyt kuului kun jokin lähestyi ja litisi liejun
pinta
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 7)

SL: som under en kravall
TL: ja kaikki valtaa lamaus
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 13)

SL: blir det väldiga för stort
TL: kauhistaa kaikki suuri
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 22)

SL: from
TL: raukea
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 4)

SL: Lite tröst i någon mån att det var bara snokar
TL: ja vaikka häntä haukata ei rantakäärmeet tohdi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 7)

SL: Men jag har likasom på känn
TL: vaan turha sitä salata
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 8)

SL: allt vatten hade runnit ut, den saken tycktes
klar
TL: vesi kaikki pois oli virrannut, ties minne
rakoon maan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 9)

SL: allt det här beror på mig/ det är ju klart som
dagen!
TL: mitä näin aikaan saisinkaan,/ on maailma kuin
uusi!
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 9)

SL: när vulkaner bråkat slut/ så somnar de på saken
TL: sitten se hiljaa hyrisi/ ja vaipui uneen yöksi
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 15)

SL: Men ingen kunde fatta vad det nu var fråga om

SL: Titta! Nu är sagan all / snart slutar vi att
TL:
tääkö jo:
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 21)

SL: de står inför ett vattenfall
TL: Viekö tuo koski mukaan?
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 21)

SL:
gjort?!
TL:
juuri!

Vad illa har de

(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 22)

SL: Hoppa och håll i men hårt/ och inget darr i
benen. /Det är inte farligt svårt!/ Så ropade
kaptenen.
TL: Äkkiä tänne! Toimikaa!/ kapteeni huusi
heille./ Toisenne mukaan poimikaa,/ nyt noustaan
ilmateille.
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 22)

SL: ni tycks ha sten i fickorna, vi flyger nätt och
jämt
TL: taskuista kivet viskatkaa pois kaikki, viime
hiukkaan
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 24)

SL: Hon tyckte att det var ett stort högtidligt
ögonblick
TL: Oli tunnelma ylen juhlallinen, kuin keskellä
kuninkaan hovin
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)

SL: Tröstsla dej/ för Myslan är en stollska/ Hejsla
Homsla! Mymsla, hej!/ Hej hejsla mumintrollsla!
TL: Mii höpsi kiusaa meitä./ Hei kaikki! Luulin,
ikinä en inää näe teitä!
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 27)

SL: Det är juveler! gallskrek Sniff, och de är
väldigt små!
TL: Voi, minun jalokiveni! kiljahti Nipsu tähän
(Den farliga resan; Vaarallinen matka, s. 24)

