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Abstract
Diese Masterarbeit untersucht, wie sich die gesprochene Sprache im fiktiven Dialog aus dem
Deutschen ins Dänische übersetzen lässt. Demzufolge beabsichtigt diese Arbeit, die
Fragestellung zu beantworten, in welcher Weise die fiktive Sprache der Comics in der
Übersetzung bewahrt werden kann und gleichzeitig eine Übersetzung zu produzieren, die sich
an die erwachsene dänische Zielgruppe anpasst. Der Fokus liegt auf Partikeln
(Onomatopoetika,

Interjektionen

und

Modalpartikeln)

und

phonetischen

Aspekten

(Assimilation, Elision und Enklise).
Als Empirie dient der deutsche Comic Kinderland (2014) von Markus Witzel (Mawil)
sowie meine Übersetzung dieses Comics. Durch eine diskutierende Übersetzungsanalyse
werden die übersetzungsrelevanten Herausforderungen, die mit gesprochener Sprache sowie
mit Comics verbunden sind, hervorgehoben. Die theoretische Grundlage dieser Untersuchung
bildet die Übersetzungstheorie der gesprochenen Sprache bzw. des Comics sowie die
linguistische Theorie. Darüber hinaus wird die Übersetzungsstrategie von Lawrence Venutis
Domestizierung sowie von Katharina Reiß und Hans J. Vermeers Skopostheorie
miteinbezogen, um dem dänischen Leser Kinderland sprachlich und kulturell leicht
zugänglich zu machen.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass beim Übersetzen des fiktiven Dialogs
Elemente der gesprochenen Sprache mit den Regeln der Schriftsprache in Konflikt geraten.
Das liegt daran, dass die gesprochene Sprache im fiktiven Dialog sowohl eine Nachahmung
der authentischen gesprochenen Sprache als auch eine schriftliche Darstellung ist.
Infolgedessen wird die Bewahrung der gesprochenen Sprache in der Übersetzung von der
Standardisierung begleitet. Damit wird eine karikierte und unverständliche Sprache
vermieden, die das häufige Vorkommen von gesprochener Sprache ergeben kann. Außerdem
erfordert die Übersetzung von Comics, die meistens von gesprochener Sprache geprägt sind,
die Berücksichtigung der visuellen Dimension, weshalb die Übersetzung zwischen
Inskriptionen und Sprechblasen unterscheidet.
Darüber hinaus regt die Masterarbeit zu zukünftigen Arbeiten an. Mögliche
Untersuchungsgegenstände könnten die Übersetzung der gesprochenen Sprache in Comics
auf einer größeren empirischen Basis, die Auswirkung von Venutis Verfremdung als
Übersetzungsstrategie oder eine kontrastive Analyse der gesprochenen Sprache im Deutschen
und im Dänischen sein.
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1. Indledning
1.1 Problemfelt og motivation
Fiktivt talesprog defineres som både en fiktiv repræsentation af autentisk talesprog og et
fænomen, der manifesterer sig skriftligt i en litterær tekst. Således placerer fiktivt talesprog
sig mellem det mundtlige og skriftlige medium. Dette betyder, at fiktivt talesprog udtrykker
sig multimodalt, og det er netop i denne forbindelse, at oversættelse af fiktivt talesprog volder
problemer. Med tanke på dette opstår først og fremmest spørgsmålet om, hvordan forholdet
mellem skriftsproget og talesproget er.
Afstanden mellem skriftsproget og talesproget er forskellig på tysk og dansk. Mens der
på tysk er en stor forskel mellem skriftsproget og talesproget, er forskellen mindre på dansk.
Af denne årsag er det interessant at undersøge, med hvilke sproglige midler fiktivt talesprog
frembringes på tysk, og om det overhovedet kan lade sig gøre at oversætte det til dansk.
I denne forbindelse og ud fra et oversættelsesvidenskabeligt synspunkt udgør
tegneseriegenren en interessant undersøgelsesgenstand, da der i denne genre traditionelt
optræder en særlig form for fiktivt talesprog. Tegneserien er nemlig en polysemiotisk tekst,
der består af et samvirke mellem skriftliggjort lyd og tale samt billeder. Som følge heraf er det
ikke længere blot det mundtlige og skriftlige medium, der er i spil i oversættelsen af fiktivt
talesprog, men også det visuelle medium.
Historisk er oversættelse af såvel fiktivt talesprog som tegneserier et mindre udforsket
område i forskningen i modsætning til hhv. skriftsprog og andre litterære genrer. Dette
område vil nærværende speciale derfor adressere.

1.2 Problemformulering
Enhver tekstoversættelse indebærer en omsætning af en tekst på ét sprog til en tekst på et
andet sprog. Sprog er imidlertid indrettet forskelligt, og der kan derfor aldrig være tale om et
en-til-en-forhold mellem to sprog. Derudover involverer oversættelse en overførsel af noget
fra én kultur til en anden kultur, der også altid vil være forskellige. Disse forhold medfører
oversættelsesvanskeligheder, og det er derfor interessant, om det er muligt at udtrykke det
samme mellem sprog og kulturer og i givet fald hvordan.
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Med dette udgangspunkt ønskes det i nærværende speciale undersøgt, hvordan fiktivt
talesprog kommer til udtryk sprogligt-stilistisk i den tyske tegneserie Kinderland (2014) af
forfatteren Markus Witzel (Mawil), og hvorledes det fiktive talesprog kan oversættes
adækvat1 til dansk under særlig hensyntagen til tegneseriens genremæssige træk. Dette skal
gennem min egen oversættelse undersøges i lyset af en kombination af tegneserieorienteret
teori, oversættelsesteori, talesprogsteori og lingvistisk teori.
Således er specialets formål at undersøge, hvilke udfordringer det fører med sig, når
fiktivt talesprog oversættes, og hvilke løsningsmuligheder der er. I så henseende er en
udfordring, hvordan talesprogselementer overføres adækvat uden at skabe et resultat, der
virker karikeret og utroværdigt – dvs. så oversættelsen (målteksten) både har respekt for den
oprindelige tekst (kildeteksten) og er læservenlig. Det er i denne forbindelse, at jeg som
oversætter kan styre måltekstens virkningspotentiale.

1.3 Afgrænsning
Specialet foretager en lingvistisk undersøgelse af fiktivt talesprog i oversættelse, som det
forekommer i et skriftligt medium, nemlig den talesprogsprægede tegneserie. Specifikt
undersøges fiktivt talesprog på et tekstuel-pragmatisk niveau (partikler) og et fonologisk
niveau (fonetiske aspekter). Til dette formål er der som følge af specialets omfang udvalgt et
37 sider langt uddrag af Kinderland (side 11-47) som analysemateriale. I min oversættelse af
Kinderland har jeg benyttet en måltekstorienteret tilgang.
Undersøgelsens hovedfokus ligger på partikler (onomatopoietika, interjektioner og
modalpartikler), der er et af talesprogets leksikalske træk. Endvidere gør fiktivt talesprogs
placering mellem det mundtlige og skriftlige medium det muligt at undersøge forholdet
mellem den lydlige og den ortografiske side, hvorfor undersøgelsen tilmed undersøger
fonetiske aspekter (assimilation, elision og enklise). Disse er et lydligt træk ved talesproget,
om end fiktivt talesprog er skriftliggjort.
Undersøgelsen er en kvalitativ analyse af partikler og fonetiske aspekter, idet
undersøgelsen er baseret på repræsentative eksempler fra Kinderland. Således er der ikke tale
om en kvantitativ analyse, der dækker over en fuldstændig opgørelse over talesprogstræk i
tegneserier.
1

I nærværende speciale anvendes begrebet adækvat ud fra skoposteoriens definition, der modstiller adækvathed
og ækvivalens, jf. også afsnit 2.2.
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Da tegneserieoversættelse imidlertid ikke kan foregå udelukkende lingvistisk, må
undersøgelsen undervejs ligeledes forholde sig til forholdet mellem sproglige og visuelle
elementer, idet billedet netop er det, der adskiller tegneserien fra andre litterære genrer med
fiktivt talesprog. En yderligere ekstralingvistisk dimension, som oversættelsen af Kinderland
tager hensyn til, er den tilgængelige plads til tekst.
Oversættelsen af Kinderland forudsætter desuden en kortere tekstanalyse, hvor
tekstgenre, forfatterens hensigt, målgruppe og kontekst fastslås. På baggrund af
undersøgelsens afgrænsning indeholder specialet dog hverken en gennemgang af
tegneseriegenrens og oversættelsesteoriens historiske udvikling, en fremlægning af den
litteraturteoretiske og -historiske kontekst eller en litterær analyse af Kinderland. Disse
områder befinder sig i periferien af, hvad der er relevant for undersøgelsen.

1.4 Specialets opbygning
Specialet er opdelt i fire overordnede afsnit, der består af teori, metode, diskuterende analyse
og konklusion. Hertil indgår oversættelsesproduktet, der danner baggrund for analysen, som
en del af specialet. Da oversættelsen af Kinderland involverer et større billedmateriale, er
oversættelsen placeret umiddelbart efter litteraturlisten, men skal dog læses inden analysen.
I den teoretiske del, der indleder specialet, indgår først en karakteristik af
tegneseriegenren (afsnit 2.1), der efterfølges af en præsentation af udvalgte grundlæggende
oversættelsesstrategier (afsnit 2.2). Dernæst spores der ind på talesprogsforskningen, hvilket
indledes med en introduktion til teori om konceptuel mundtlighed og skriftlighed (afsnit 2.3)
samt en ganske kort beskrivelse af sprogvariationernes diasystem (afsnit 2.4). Herefter
præsenteres oversættelsesteori om talesprog (afsnit 2.5). Den teoretiske del afsluttes med
lingvistisk teori om partikler (afsnit 2.6) og fonetiske aspekter (afsnit 2.7).
Metodedelen fremlægger fremgangsmåden for specialets undersøgelse, dvs. hvordan
teorien anvendes til systematisk, reflekteret og kritisk at undersøge empirien med hensyn til
udfordringer og problemstillinger i oversættelsen. Fremgangsmåden tager udgangspunkt i den
hermeneutiske metode (afsnit 3.1). Yderligere fremlægges valget af empiri (afsnit 3.2), valget
af teori (afsnit 3.3) og de anvendte oversættelsesstrategier ved oversættelsen af Kinderland
(afsnit 3.4).
Analysedelen indeholder en diskuterende oversættelsesanalyse, der er baseret på min
oversættelse af Kinderland. Omdrejningspunktet for analysen er oversættelse af partikler, dvs.
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onomatopoietika (afsnit 4.2.1), interjektioner (afsnit 4.2.2) og modalpartikler (afsnit 4.2.3),
hvorefter oversættelse af fonetiske aspekter (afsnit 4.3) behandles. Herudover behandles andre
relevante oversættelsesproblematikker kort (afsnit 4.4). Analysen rundes af med en kobling af
analysens resultater til konceptuel mundtlighed og skriftlighed (afsnit 4.5).
I konklusionen bliver undersøgelsens resultater sammenfattet med henblik på specialets
problemstilling. Afslutningsvis gives mulige forskningsperspektiver.

2. Teori om tegneseriegenren, oversættelse og talesprog
I de følgende afsnit præsenteres den i specialet anvendte teori, dvs. såvel tegneserieorienteret
teori, oversættelsesteori, talesprogsteori som lingvistisk teori. Hermed gennemgås de
teoretiske problemstillinger, der gør sig gældende ved oversættelse af fiktivt talesprog og
tegneserier. Teoriafsnittet indledes med en karakteristik af tegneseriegenren, hvorefter der
følger en præsentation af udvalgte oversættelsesstrategier på makro- og mikroniveau. Dernæst
introduceres teori om konceptuel mundtlighed og skriftlighed (konzeptionelle Mündlichkeit
und Schriftlichkeit), sprogvariation samt fiktivt talesprog i oversættelse. Som afslutning
fremlægges lingvistisk teori om partikler og fonetiske aspekter på tysk.

2.1 Tegneseriegenren
Da specialets empiri, Kinderland, hører til tegneseriegenren, er det centralt at indlede
specialets teoriafsnit med en karakteristik af tegneseriegenren. Formålet med dette afsnit er at
give et indblik i kildetekstens litterære genre og således skabe indsigt i, hvilke genremæssige
aspekter der er relevante i tegneserieoversættelse, da kendskab hertil er en forudsætning for
oversættelsen af Kinderland.
I første omgang skal det nævnes, at tegneseriegenren kan inddeles i forskellige
subgenrer. Således skelner Alexander Schwarz mellem funnies, superheltetegneserier og real
life-tegneserier, 2 der kan målrettes forskellige målgrupper og publiceres i forskellige
formater, herunder som tegneseriebøger, tegneseriemagasiner, i aviser og på internettet.3

2

Schwarz, Alexander: ”Sprachwissenschaftliche Aspekte der Übersetzung von Comics” i Kittel, Harald et al.
(red.): Übersetzung: Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, vol. 1, Walter de Gruyter,
Berlin/New York 2004, s. 676
3
Kaindl, Klaus: ”Comics in translation” i Gambier, Yves et al. (red.): Handbook of Translation Studies. Volume
1, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2010, s. 36
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Tegneseriegenren er endvidere karakteriseret af sekventialisering, der indebærer en
sammenstilling af minimum to paneler. 4 Et panel består af ét indrammet billede, og i
Kinderlands tilfælde er der således fire til otte paneler på hver side. Tegneseriens sekventielle
billeder, der kan fremgå både med og uden ord, adskiller genren fra blandt andet illustrationen
samt satire- og vittighedstegningen. Herudover består de prototypiske træk ved tegneserien af
talebobler, dialog, regibemærkninger, onomatopoietika, narrative billedsekvenser og grafiske
tegn.5
Som Schwarz påpeger, er et karakteristisk træk ved tegneserien hermed, at der er tale
om en tekst, hvor tegning, skrift og grafiske symboler arbejder sammen.6 Tegneserien er med
andre ord en polysemiotisk tekst, idet anvendelsen af det verbale medium kombineres med
anvendelsen af det visuelle medium. Ifølge Klaus Kaindl kan de verbale elementer i
tegneserien udtrykkes i talebobler, regibemærkninger og indskrevet i billedet, dvs. som
talesprog, narrativ tekst og onomatopoietika, mens de visuelle elementer er repræsenteret i
billedillustrationer, typografi, piktogrammer og ideogrammer.7
Denne kombination og sammenblanding af semiotiske systemer (det verbale og det
visuelle) gør forholdet mellem tekst og billede til et centralt aspekt i tegneserieoversættelse. I
tegneserien fremgår de forskellige semiotiske midler, dvs. tekst og billede, nemlig simultant
og skaber dermed mening i samspil med hinanden. Denne narrative forbindelse mellem de
lingvistiske og billedlige dele må oversætteren nødvendigvis være bevidst om.8
Ved tegneserieoversættelse spiller funktionen af de lingvistiske dele ligeledes en
væsentlig rolle. Hertil har Kaindl påpeget fem lingvistiske kategorier, der bidrager med hver
deres funktion til tegneseriens samlede fortælling: titel, dialogtekst, fortælletekst,
inskriptioner og onomatopoietika.9 Da der i oversættelsen af Kinderland sættes særligt fokus
på talesprog, er undersøgelsen af dialogtekst, onomatopoietika og inskriptioner af særlig
relevans i specialet.
Også Schwarz formulerer ni oversættelsesrelevante egenskaber, der må tages med i
betragtning ved tegneserieoversættelse. Disse er den begrænsede plads, billedet, der påvirker
4

Zanettin, Federico: ”Comics in Translation: An Overview” i Zanettin, Federico (red.): Comics in Translation,
St. Jerome Publishing, Manchester 2008, s. 13
5
Ibid., s. 18
6
Ibid., Schwarz, s. 676
7
Ibid., Kaindl, s. 36
8
Celotti, Nadine: ”The Translator of Comics as a Semiotic Investigator” Zanettin, Federico (red.): Comics in
Translation, St. Jerome Publishing, Manchester 2008, s. 34 og s. 47
9
Ibid., Kaindl, s. 38
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teksten, ordspil, hentydninger og kulturspecifikke elementer, læsevaner, onomatopoietika,
dialogregistret skrevet i talesprog, tekstproduktionens tempo samt genrens tvivlsomme
renommé.10 Heraf fremhæver han dialogregistret, kulturspecifikke elementer og proprier som
de mest oversættelsesproblematiske aspekter.11 Af disse tre er særligt dialogregistret i fokus i
oversættelsen af Kinderland.

2.2 Oversættelsesstrategier
Ligesom kendskab til den litterære genre er en forudsætning for oversættelsen af Kinderland,
forudsætter oversættelsen, at der forinden anlægges en overordnet oversættelsesstrategi, der
gælder den samlede tekst. Dette indebærer, at der træffes et valg på makroniveau med hensyn
til, hvordan kildeteksten skal oversættes. Ved oversættelsen af Kinderland tager
makrostrategien udgangspunkt i Lawrence Venutis oversættelsesteori samt i Katharina Reiß
og Hans J. Vermeers skoposteori, hvortil ækvivalensbegrebet set fra Eugene Nidas og Werner
Kollers synspunkt inddrages. Disse teorier bliver præsenteret i det følgende.
Når Venuti beskæftiger sig med oversættelse, er det for at udfordre den gængse
oversættelsespraksis. I denne praksis vurderes en oversættelse acceptabel, når den er flydende
at læse og uden lingvistiske og stilistiske særheder. En sådan flydende oversættelse medfører,
at oversættelsen ikke fremstår som en oversættelse, men derimod som en original, hvilket gør
både oversættelsen og oversætteren usynlige.12 Denne usynlighed har Venuti til hensigt at
bekæmpe, hvorfor han argumenterer for at bevare og fremhæve kildetekstens lingvistiske og
kulturelle særpræg i målteksten.13 Dette er kun er muligt, når oversættelsen ikke lægger skjul
på at være en oversættelse.14
I forlængelse af Friedrich Schleiermacher anvender Venuti begreberne domesticering og
eksoticering 15 til at beskrive to overordnede oversættelsesstrategier, hvor førstnævnte
refererer til den såkaldt flydende oversættelse. Her er formålet at gøre målteksten forståelig og
letlæselig for den nye læser via en måltekstorienteret tilgang, idet kildetekstens lingvistiske og
kulturelle særpræg fjernes. Gennem eksoticering, som Venuti advokerer for, og som har et
10

Ibid., Schwarz, s. 676
Ibid., Schwarz, s. 681
12
Venuti, Lawrence: The Translator’s Invisibility: A History of Translation, Routledge, London 1995, s. 1-2
13
Ibid., s. 39 og s. 41
14
Venuti, Lawrence: The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference, Routledge, London 1998, s.
11
15
I nærværende speciale benyttes de oversatte begreber domesticering og eksoticering for Lawrence Venutis
engelske begreber domestication og foreignization.
11
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kildetekstorienteret udgangspunkt, fremhæves derimod kildetekstens fremmedartethed, idet
kildetekstens fremmede elementer bevares i målteksten.16
Med skoposteorien, der er en funktionel oversættelsesteori, fremsætter Reiß og Vermeer
en teksttypetilgang til oversættelse, hvor tekstformålet er i fokus. Det altafgørende er dermed,
at en oversættelse er betinget af sit formål (skopos). Måltekstens formål kan dog være
forskelligt fra kildetekstens, da kildeteksten eksisterer i kildekulturen, ligesom målteksten
optræder i målkulturen. Således indgår oversættelsen i en ny lingvistisk og kulturel kontekst,
der medfører en ny målgruppe og funktion. Der skal derfor oversættes med hensyntagen til
oversættelsens formål og funktion i målkulturen.17
Skoposteorien efterstræber med andre ord en oversættelse, der er funktionelt adækvat
med måltekstens formål. Således vægter skoposteorien adækvathed tungere end ækvivalens,
hvor funktionen er den samme for både kildetekst og måltekst.18 Skoposteorien er derfor en
måltekstorienteret oversættelsestilgang.
En mere systematisk tilgang til oversættelse, der bidrager til at analysere betydningerne
i teksten, kan opnås ved at undersøge ækvivalens. Ækvivalensbegrebet kan dog defineres på
forskellige måder, hvilket er tilfældet med Nida og Koller. Nida opstiller to typer af
ækvivalens, nemlig formel og dynamisk ækvivalens. Med formel ækvivalens skal kildesproget
gengives så præcist som muligt i målsproget, hvad angår både form og indhold. 19 Denne
ækvivalens er orienteret mod kildeteksten. Den dynamiske (funktionelle) ækvivalens, som
Nida efterstræber, er derimod måltekstorienteret, idet kildeteksten skal tilpasses målsproget
og målkulturen. Dette indebærer, at kildetekstens effekt på kildelæseren (læseren af
kildeteksten) skal stemme overens med den effekt, som målteksten har på mållæseren
(læseren af målteksten).20
Mens Nida opdeler ækvivalens i to typer, skelner Koller mellem fem typer af
ækvivalens, nemlig denotativ, konnotativ, tekstnormativ, pragmatisk og formel ækvivalens.21
Den denotative ækvivalens relaterer til tekstens ekstralingvistiske indhold; den konnotative
orienterer sig mod tekstens stilniveau samt den sociale og geografiske dimension; den
16

Ibid., Venuti, 1995, s. 19-20
Reiß, Katharina & Hans J. Vermeer: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Max Niemeyer
Verlag, Tübingen 1984, s. 100-101
18
Ibid., s. 139-140
19
Nida, Eugene: Toward a Science of Translating, E. J. Brill, Leiden 1964, s. 159
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tekstnormative vedrører teksttyper og -genrer; den pragmatiske retter sig mod, hvordan
teksten skal tilpasses modtagerens forforståelse; og den formelle refererer til form og æstetik.
Hvilken makrostrategi jeg konkret har valgt til oversættelsen af Kinderland, vil blive
udfoldet i metodegennemgangen i afsnit 3.4. Når makrostrategien først er fastsat, er næste trin
at se på, hvilke kategorier der hører til mikrostrategierne. Makrostrategien påvirker nemlig
valget af mikrostrategierne, der berører oversættelse på ord-, frase- og sætningsniveau. Derfor
skal Kirsten Marie Øveraas’ kategorisering af mikrostrategier her kort præsenteres.
Ved oversættelse på mikroniveau fremfører Øveraas 12 mikrostrategier: direkte
overførsel, kalke, direkte oversættelse, indirekte oversættelse, eksplicitering, omskrivning,
kondensering, tilpasning, tilføjelse, erstatning, udeladelse og ombytning. 22 Med inspiration
fra Jean-Paul Vinay og Jean Darbelnet23 kan Øveraas’ strategier direkte overførsel, kalke og
direkte oversættelse kategoriseres som hørende under den kildetekstorienterede makrostrategi,
som Vinay og Darbelnet benævner direkte oversættelse. Derimod er de øvrige mikrostrategier
en del af makrostrategien indirekte oversættelse,24 der er måltekstorienteret.

2.3 Konceptuel mundtlighed og skriftlighed
Da tegneseriegenren – og dermed Kinderland – som nævnt i afsnit 2.1 er præget af talesprog,
er det relevant at kende til udfordringerne ved at oversætte talesprog. Til dette formål skal
både mundtlighed, sprogvariation og fiktivt talesprog klarlægges. Således præsenteres en
definition af mundtlighed (og dens modsætning, skriftlighed) i dette afsnit, mens
sprogvariation (jf. afsnit 2.4) og fiktivt talesprog i oversættelse (jf. afsnit 2.5) efterfølgende
undersøges.
Når Peter Koch og Wulf Oesterreicher i deres sprogteori beskæftiger sig med
mundtlighed og skriftlighed, foregår dette med udgangspunkt i begreberne medium og
konception. Hertil har Koch og Oesterreicher udformet et skema, der skelner mellem det
mediale aspekt, hvor en sproglig ytring realiseres via en grafisk eller en fonisk kode, og det
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Øveraas, Kirsten Marie: Ti faldgruber – oversættelse for ikke-oversættere, Samfundslitteratur, Frederiksberg
2014, s. 37-43
23
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udfoldelse af Vinay og Darbelnets metoder.
24
Vinay, Jean-Paul & Jean Darbelnet: ”A Methodology for Translation” i Venuti, Lawrence (red.): The
Translation Studies Reader, Routledge, London 2000, s. 19
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konceptuelle aspekt, hvor en sproglig ytring udtrykkes gennem talt eller skrevet sprog. 25
Hermed er der fire kombinationsmuligheder, blandt hvilke kombinationerne fonisk kode og
talt sprog samt grafisk kode og skrevet sprog er de foretrukne, selvom også andre
kombinationer er mulige.
Et eksempel på kombinationen fonisk kode og talt sprog er en mundtlig samtale mellem
venner, mens kombinationen grafisk kode og skrevet sprog eksempelvis viser sig ved en
akademisk tekst. Et helt tredje eksempel er et mundtligt interview trykt i en artikel, hvor
grafisk kode og talt sprog optræder sammen.
Mens der kan trækkes en skarp linje mellem den grafiske og foniske kode, er polariteten
mellem talt og skrevet sprog et kontinuum med flere konceptionsmuligheder. Dette
konceptuelle kontinuum med talt sprog i den ene yderpol og skrevet sprog i den anden
repræsenterer hhv. konceptuel mundtlighed og konceptuel skriftlighed.26
Ifølge Koch og Oesterreicher kan enhver ytring placeres i det konceptuelle kontinuum
ved hjælp af nogle universelle kommunikationsbetingelser. Disse kan undersøges gennem
følgende ti parametre, der er af ekstralingvistisk karakter: grad af offentlighed, grad af
intimitet, grad af følelsesmæssigt engagement, grad af kontekstafhængighed, referentiel
nærhed eller distance, fysisk nærhed eller distance, grad af samarbejde, grad af dialogicitet,
grad af spontanitet og grad af emnebundethed.27 Jo højere grad (undtagen ved offentlighed og
emnebundethed) og ved forekomst af fysisk nærhed og referentiel nærhed, jo tættere er
ytringen på talt sprog og konceptuel mundtlighed.
Da alle parametrene er af ekstralingvistisk art, skal disse som følge af specialets
problemstilling anvendes sammen med en lingvistisk model. Derfor præsenteres også
lingvistisk teori om partikler (jf. afsnit 2.6) og fonetiske fænomener (jf. afsnit 2.7).
Herudover anvender Koch og Oesterricher begreberne kommunikativ nærhed og
kommunikativ distance om en ytring i hhv. talt sprog og skrevet sprog.28 Det konceptuelle
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Koch, Peter & Wulf Oesterreicher: ”Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und
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kontinuum kan som følge heraf forklares som et rum, hvor nærheds- og distancesproglige
komponenter blandes og danner en bestemt ytring.29

2.4 Diasystematisk sprogvariation
Når man beskæftiger sig med talesprog, er det uundgåeligt ikke også at beskæftige sig med
sprogvariation. Talesprog er nemlig ofte præget af sproglig variation. I denne forbindelse skal
Eugenio Coserius diasystem introduceres, der kan være et nyttigt redskab til beskrivelse af
sprogvariation.
Coseriu taler om et sprogs diasystem, der udgøres af tre dimensioner: den diatopiske,
den diastratiske og den diafasiske variation.30 Mens diatopien indebærer geografisk variation,
er den diastratiske variation betinget af sociale faktorer, hvis udtryk bevæger sig mellem høj
og lav stil. Den diafasiske variation vedrører de situationelle aspekter og kommer til udtryk i
et formelt eller uformelt register.31 Som en fjerde dimension i diasystemet tilføjer Koch og
Osterreicher den diamesiske variation, der har fokus på kommunikationsmidlet og dermed
forskellen på talesprog og skriftsprog.32

2.5 Fiktivt talesprog i oversættelse
For at danne sig en forestilling om fiktivt talesprog må talesprog først defineres. Talesprog
består af fem grundlæggende enheder, nemlig lyden, ordet, den funktionelle enhed,
samtalebidraget og samtalen. 33 Herudover er det særegne ved talesprog, at det indeholder
både kropslig kommunikation, iagttagelses- og inferensbaseret kommunikation samt mundtlig
kommunikation, hvor sidstnævnte vedrører det sagte, stemme og prosodi.34
I nærværende speciale er det ordet og det sagte, dvs. den verbalsproglige
kommunikation, der er i fokus, og som kan optræde i en lydlig, syntaktisk, grammatisk og
leksikalsk udformning. Den lydlige udformning kan vedrøre udeladelse af vokaler og
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konsonanter, assimilation samt sammensmeltning, 35 mens der syntaktisk blandt andet ses
placering af det finitte verbum i sætningens forfelt frem for slutfeltet efter en hypotaktisk
konjunktion. 36 Herudover optræder der grammatisk blandt andet ellipser, mens der i den
leksikalske udformning eksempelvis findes partikler.37
Endvidere kan talesprog identificeres ved at sætte det i relation og modsætning til
skriftsproget. Mens skriftsproget manifesteres rumligt, er talesproget nemlig temporalt og
flygtigt. Dette medfører, at der er ringe planlægningstid til den talte ytring, samtidig med at
det talte må forstås umiddelbart efter, at det ytres. 38 I fiktivt talesprog forholder dette sig
imidlertid delvist anderledes.
For det første skal fiktivt talesprog ganske vist forestille at indeholde samme
komponenter som reel tale, men fiktivt talesprog er netop et forestillet talesprog (udtrykt via
replikker i en dialog), der er skabt af en forfatter eller oversætter.39 Der er således tale om et
efterlignet, kunstigt talesprog. Dette kalder Paul Goetsch fingeret mundtlighed (fingierte
Mündlichkeit), hvilket refererer til, at talesprog i skrevne tekster altid er en del af forfatterens
skrivestil. Af denne grund er det nødvendigt at tage hensyn til det fiktive talesprogs
forbindelse til skriftlighed og dets betydning som en del af den skrevne tekst.40
For det andet er fiktivt talesprog nedskrevet, hvorfor det kan beskrives som skriftligt
konciperet og konstitueret talesprog, 41 der modtages gennem læsningen. 42 Dette placerer
fiktivt talesprog mellem det mundtlige og skriftlige medium, hvilket Michael Gregory
rammende beskriver som skrevet til at blive læst, som om det var hørt.43 Fiktivt talesprog er
på denne måde både rumligt og temporalt, hvilket dermed gør talesprogets flygtighed varig.
Med andre ord er fiktivt talesprog en illusion om det faktiske og autentiske talesprog,
hvis efterligning i en litterær tekst kan opnås gennem fremkaldelse af elementer fra mundtlige
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kommunikationssituationer og gennem simulering, der indebærer, at det talte sprog imiteres.44
Hermed skaber den fiktive dialog et indtryk af autenticitet i den samlede tekst.45
Når fiktivt talesprog skal oversættes, er det væsentligt at være bevidst om talesprogets
kendetegn og funktioner. 46 Her skal der skelnes mellem kendetegn på det syntaktiske,
fonologiske, semantisk-leksikalske og tekstuel-pragmatiske niveau. De syntaktiske kendetegn
kan vise sig som eksempelvis korte sætninger, syntaktisk simpelhed og ufuldstændige
sætninger. Fonologisk er der blandt andet tale om lydreduktion og -bortfald (fx elision),
assimilation, koartikulation samt lydforstærkning. Herudover vedrører de semantiskleksikalske kendetegn eksempelvis ekspressive udtryksmåder og lav leksemvariation, mens
tekstuel-pragmatiske fænomener blandt andet er følelsesmæssige udtryk (fx interjektioner),
modalpartikler og kontaktsignaler.47
Yderligere er en særlig udfordring ved oversættelse af fiktivt talesprog opnåelsen af en
plausibel måltekst, der ikke forstyrrer læseren, og som samtidig imødekommer måltekstens
litterære konventioner og forfatterens intentioner. 48 Man skal derfor være varsom med at
overtræde målsprogets syntaktiske og ortografiske normer samt leksikalske adækvathed.
Dette kan nemlig resultere i en uforståelig og ulæselig tekst, der trætter læseren.49

2.6 Partikler
Som nævnt i foregående afsnit er forekomst af partikler et særligt kendetegn ved talesprog og
er således med til at fingere talesprog i litterære tekster. Partikler er desuden en ubøjelig
ordklasse, der kan inddeles i forskellige subkategorier, herunder onomatopoietika,
interjektioner og modalpartikler. Disse tre typer partikler og deres funktion bliver defineret i
de følgende afsnit.
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2.6.1 Onomatopoietika
Onomatopoietika er lydmalende ord, som har til formål at frembringe bestemte indtryk. Dette
opnås gennem lydefterligning (fx wau, wau, der gengiver en hunds gøen). Herudover er
onomatopoietika syntaktisk uafhængige enheder, der i sig selv kan udgøre en hel sætning,50
og deres vigtige funktion er at involvere lytteren i det, der sker og fortælles.51 Derudover er
der i tegneserier en høj forekomst af onomatopoietika, hvor de spiller en vigtig rolle, idet de
anvendes til at visualisere den akustiske dimension.52 Således repræsenterer onomatopoietika
egenskaberne ved den lyd eller det ord, der er afbildet.53
Efter Friederike Wienhöfers kategorisering findes der fire typer onomatopoietika, der
fremgår i tegneserier. Disse er kommandoord (fx hurra), derivationer af substantiver, verber
og nydannelser af verber (fx klang og klingel), rene tegneserieonomatopoietika (fx klonk) og
lydgestus i form af enstavelsesinterjektioner og konsonantklynger (fx iiih og Zzz). 54
Kategoriseringen af disse fire grupper er hierarkisk opbygget, således at kommandoord er
tættest knyttet til konventionel sprogbrug samt til en historisk, grammatisk og leksikalsk
forklaring.55

2.6.2 Interjektioner
Under interjektioner, der ligeledes er syntaktisk uafhængige enheder, forstås ord, som
udtrykker spontane følelser og vurderinger. Af denne grund kaldes de ligeledes
udtrykspartikler. De prototypiske interjektioner er derfor også ekspressive (fx au, der
udtrykker smerte), mens få andre har et opfordrende udtryk (fx pst, der opfordrer til ro).56
Interjektioner er med andre ord direkte reaktioner på en umiddelbar situation, hvormed
talerens følelser og mentale tilstand afspejles.57
50
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Ifølge Duden kan interjektioner inddeles i simple og komplekse interjektioner. Mens
førstnævnte ikke ligner andre ord (fx ach), kan der i sidstnævnte spores en leksikalsk struktur,
men ingen leksikalsk betydning (fx Mensch! i et udtryk af irritation). Til de komplekse
interjektioner findes ligeledes en type, der udgøres af en verbalstamme uden fleksionsendelse
(fx seufz).58
Interjektioner har til formål at organisere og styre samtalen.59 Foruden dette og deres
evne til at vise talerens følelser kan interjektioner i litterære tekster afspejle forfatterens
skrivestil eller fungere som et middel til at fremstille karaktererne. Interjektioner kan
yderligere være med til at skabe en bestemt følelsesmæssig stemning. I forbindelse med
oversættelse af interjektioner nævner Brigitte Schultze og Elżbieta Tabakowska, at det altså
ikke er interjektionernes form, men deres funktion, der skal tages hensyn til.60

2.6.3 Modalpartikler
Modalpartikler dækker over ord, der giver udtryk for talerens indstilling, modtagelse,
vurdering og forventning med hensyn til det, der ytres.61 Et eksempel er denn, der i sætningen
Kannst du denn tanzen? udtrykker tvivl, eller ja, der i Das Buch ist ja interessant! udtrykker,
at taleren har forventet en kedelig bog. Således refererer modalpartikler til hele sætningen,
hvilket giver ytringen en supplerende betydning. Samtidig kan modalpartikler tilkendegive
talerens forventning til lytteren, idet de fungerer som signaler til lytteren om, hvordan denne
skal modtage og reagere på den information, taleren udsender.62
Som Duden påpeger, kan modalpartikler have forskellige funktioner, afhængigt af om
de

optræder

i

deklarative

sætninger,

eksklamative

imperativsætninger eller interrogative sætninger.

63

sætninger,

ønskesætninger,

Hertil understreger Inge Voller, at

modalpartikler skal forstås ud fra deres kontekst. Fælles for alle modalpartikler gælder dog, at
de er kontaktskabende og kommunikationsstyrende, hvilket tildeler dem en vigtig
kommunikativ-pragmatisk rolle. 64 Derudover er modalpartikler i skriftsproget i stand til at
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udtrykke det, der optræder i talesproget, nemlig blandt andet intonation og mimik.65
Som Luise Liefländer-Koistinen formulerer det, formidler modalpartikler med andre ord
det uudtalte i kommunikationen og er samtidig i litterære tekster et middel til at karakterisere
figurerne.66 Som følge heraf er det ved oversættelse af modalpartikler deres betydning, der
skal overføres til oversættelsen.67

2.7 Fonetiske aspekter: Assimilation, elision og enklise
Foruden partiklerne, hvis egenskaber og funktion er beskrevet i de foregående afsnit, er
fonetiske fænomener et særligt kendetegn ved talesprog. Ligesom partiklerne imiterer de
fiktivt talesprog, når de optræder i en litterær tekst, og således skal de fonetiske fænomener
ganske kort præsenteres her.
Ved artikulation kan lyden af et ord påvirkes. Denne lydændring indebærer, at enkelte
lyde bliver sprunget over, eller nye lyde bliver produceret. 68 Det er således det fonetiske
aspekt, der gør sig gældende, og som kan resultere i fænomenerne assimilation, elision og
enklise, der også kan gengives ortografisk.
Assimilation opstår, når en lyd tilpasses (assimileres) den efterfølgende lyd, hvilket
eksempelvis er tilfældet, når udtalen af bogstavet n i anbinden udtales som et m. Elision
beskriver derimod lydudeladelse i begyndelsen af et ord (prokope), i midten af et ord
(synkope) eller i slutningen af et ord (apokope). Således er udeladelse af første stavelse i eine
(ne) et eksempel på prokope, mens udeladelse af vokalen i sidste stavelse i fahren (fahrn) er
en synkope, og udeladelse af slutvokalen i verbet i ich gehe (ich geh) er et eksempel på
apokope. Herudover indebærer enklise ligeledes lydudeladelse, idet et tryksvagt ord
sammensmeltes med det foregående trykstærke ord. Et eksempel herpå er auf dem (aufm).69

3. Metode
I de følgende afsnit vil nærværende speciales metodiske grundlag kortlægges. Dette tager
udgangspunkt i hermeneutiske principper, hvorfor den hermeneutiske metode som det første
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65
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præsenteres. Herefter fremlægges fremgangsmåden for specialets undersøgelse, hvilket
indebærer en præsentation af udvælgelsen af empiri, teori og oversættelsesstrategier.

3.1 Hermeneutisk metode
For at undersøge og besvare de spørgsmål, der udgør specialets problemstilling fremlagt i
indledningen, er den hermeneutiske metode anvendt. Hermeneutikken, der danner humanioras
og filologiens videnskabsteoretiske fundament, er læren om fortolkning og forståelse.
Grundprincippet i denne disciplin betegnes den hermeneutiske cirkel, der indebærer, at
fortolkning opnås gennem forståelsen af både helhed og del. Således er det nødvendigt at
forstå helheden for at forstå delene, samtidig med at helheden kun kan forstås ud fra de dele,
den er sammensat af.70
Som følge af denne vekselvirkning og sammenhæng mellem helhed og del spiller
specialets problemstilling en vigtig rolle for udvælgelsen af empiri, ligesom problemstillingen
igen, men også empirien afgør udvælgelsen af teori. Omvendt har den udvalgte teori også
indflydelse på valget af empiri. Med andre ord beror udvælgelsen af den anvendte litteratur på
et kriterium for relevans og kvalitet, hvor empiri og teori gensidigt skaber en fuldendt
forståelse af hinanden.
Specialet baserer sig på udvalgte teorier (jf. afsnit 2), der giver indblik i eksisterende
viden om specialets emne. På baggrund af den teoretiske ramme udføres en litterær
oversættelse af Mawils tegneserie Kinderland og en diskuterende oversættelsesanalyse (jf.
afsnit 4) med henblik på talesprog.

3.2 Udvælgelse af empiri
At der er en klar sammenhæng mellem problemformulering, formål og empiri, viser sig ved,
at empirien, Kinderland, er udvalgt på baggrund af dens brug af fiktivt talesprog i dens
talebobler, der er et prototypisk træk ved tegneseriegenren. Samtidig er det væsentligt, at den
direkte tale i Kinderland ytres i uformelle sammenhænge og dermed i uformel stil (jf.
samtalerne mellem børnene i skolegården). Der er således en forventning om hyppig
forekomst af talesprog i Kinderland.
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Som følge af specialets omfang udvælges et uddrag til oversættelse. Dette består af de
første 37 sider af Kinderland (side 11-47), da dette sammenhængende tekststykke giver et
klart billede af tegneserien. Sammen med Kinderland udgør oversættelsen empirien. Den
praktiske fremgangsmåde for oversættelsen indebærer en indsættelse af oversættelsen i selve
tegneserien. Oversættelsen er altså uadskillelig fra tegningerne og skal derfor læses i denne
sammenhæng.
Oversættelsesanalysen tager først og fremmest udgangspunkt i Kaindls og Schwarz’
tegneserieteorier (jf. afsnit 2.1), hvis begreber skal anvendes som en ramme til at beskrive
analysens fokusområder. I tråd med Kaindls lingvistiske kategorier beskæftiger analysen sig
med blandt andet dialogtekst, onomatopoietika og inskriptioner. Disse tre kategorier har som
følge af specialets problemfelt et større fokus end de to øvrige, titel og fortælletekst. Af
Schwarz’ oversættelsesrelevante egenskaber er det særligt dialogregistret og onomatopoietika,
der behandles i analysen, men også den begrænsede plads, billedet og kulturspecifikke
elementer undersøges undervejs. Da ordspil ikke præger Kinderland, og da læsevaner,
tekstproduktion og renommé, som er af ekstratekstuel karakter, ikke indgår i specialets
undersøgelsesfelt, vil disse ikke blive behandlet.
Forud for analysen er der foretaget en optælling af partikler og fonetiske fænomener,
der fremgår i bilag 2 og 3, og som har til formål at skabe overblik. I analysen undersøges de
partikler og fonetiske fænomener, der har skabt særlige oversættelsesvanskeligheder.
Herudover undersøges partiklerne hver for sig, hvor der ved onomatopoietika og
interjektioner først fokuseres på dem, som optræder som inskriptioner, og dernæst på dem,
der findes i talebobler. Ved både modalpartikler og fonetiske elementer er der ikke behov for
denne skelnen, da de alle optræder i talebobler.

3.3 Udvælgelse af teori
Som en del af hermeneutikken findes ikke blot et sammenspil mellem del og helhed, men
også mellem tekst og kontekst samt mellem det, der skal forstås, og fortolkeren.71 Således er
det teksttolkerens opgave at finde frem til forfatterens hensigt med sin tekst og tekstens
oprindelige betydning.72 I denne henseende er det i nærværende speciale nødvendigt at tage
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Ibid., s. 75
Ibid., s. 78
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hensyn til empiriens art og karakter, hvorfor teori om Kinderlands litterære form, nemlig
tegneseriegenren, inddrages som det første forud for analysen (jf. afsnit 2.1).
Dernæst bliver det af hensyn til specialets problemfelt relevant i første omgang at
inkludere teori om mundtlighed og skriftlighed (jf. afsnit 2.3), som i øvrigt skaber indsigt i,
hvorfor den udvalgte empiri er relevant at undersøge i forbindelse med problemstillingen.
Koch og Oesterreichers teori skal anvendes til i analysen at afklare, hvordan det nedskrevne
talesprog i Kinderland forholder sig med hensyn til mundtlighed og skriftlighed.
I anden omgang skal forskellige oversættelsesteoretiske perspektiver på fiktivt talesprog
inddrages (jf. afsnit 2.5), hvortil specialets problemstilling nødvendiggør en supplering af
lingvistisk teori om partikler og fonetiske aspekter (jf. afsnit 2.6 og 2.7), der således
indkredser problemfeltet. Såvel oversættelsesteori som lingvistisk teori skal muliggøre en
undersøgelse af, hvordan det fiktive talesprog (i form af partikler og fonetiske fænomener)
optræder i Kinderland, og hvordan talesproget kan oversættes adækvat i målteksten.

3.4 Anvendte oversættelsesstrategier
Ved oversættelsen af Kinderland tages der udgangspunkt i udvalgte oversættelsesteoretikere,
der med deres teorier har haft indflydelse på grundlæggende oversættelsesstrategier. Disse
teoretikere er Venuti, Reiß og Vermeer, Nida samt Koller, hvis teoretiske perspektiver er
forklaret i afsnit 2.2.
Inden oversættelsen fastslås kildetekstens målgruppe, formål, kontekst og ophav,
således at måltekstens ditto kan findes herudfra (jf. afsnit 4.1). Ud fra dette er der truffet et
bevidst valg om at oversætte Kinderland med afsæt i makrostrategien domesticering – dvs. så
oversætteren bliver usynlig og teksten flydende. Således er hensigten at gøre målteksten let
forståelig for læseren (den voksne danske læser med begrænset kendskab til tysk sprog og
kultur) via tilpasninger til målsproget og målkulturen, særligt hvad angår talesprogsprægede
karakteristika og kulturspecifikke fænomener. Dertil skal funktion bevares frem for form for
at give den danske læser en læseoplevelse, der er ækvivalent med den tyske læsers oplevelse.
Samtidig oversættes Kinderland med hensyntagen til måltekstens nye skopos, der er at
give den danske læser et let forståeligt indblik i en lille del af tysk kultur og historie, alt imens
talesprogsregistret gengives i målteksten. Dermed har bevarelsen af talesprogstræk største
prioritet i oversættelsen. Disse aspekter skal opnås i henhold til domesticeringen, dvs. uden at
give mållæseren lingvistiske og kulturelle forstyrrelser, samtidig med at Kinderland gengives
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så troværdigt og realistisk som muligt. Herudover skal kildetekstens livlige og underholdende
karakter så vidt muligt bevares i målteksten.
Da valget af makrostrategi, der udtrykker det overordnede mål for oversættelsen,
påvirker valget af mikrostrategier, er det nødvendigt at inddrage et begrebsapparat, der
beskriver strategierne på mikroniveau. Mikrostrategierne er med andre ord den praktiske
implementering af makrostrategien. I oversættelsesanalysen anvendes derfor Nidas og Kollers
ækvivalensbegreber samt Øveraas’ oversættelsesmetoder til at identificere, beskrive og
begrebsliggøre de oversættelsesvalg, jeg har foretaget i forbindelse med fiktivt talesprog og
tegneseriegenren. Mens Kollers ækvivalenstyper skal bidrage til at skabe en måltekst, der har
respekt for kildeteksten, skal Nidas dynamiske ækvivalens bidrage til at opnå skoposteoriens
funktionelle adækvathed.

4. Diskuterende oversættelsesanalyse af Kinderland
Dette afsnit indeholder en diskuterende oversættelsesanalyse af Kinderland med
udgangspunkt i primært partikler og sekundært fonetiske aspekter. Analysen er udarbejdet
således, at oversættelsen af Kinderland, der som nævnt i indledningen er placeret umiddelbart
efter litteraturlisten, skal læses før analysen.
Som en del af oversættelsesprocessen må kildetekstens kontekst (herunder ophav,
formål og målgruppe) indledningsvist fastlås, da denne danner baggrund for valget af
måltekstens målgruppe og formål. Dernæst følger oversættelsesanalysen af onomatopoietika,
interjektioner og modalpartikler, hvorefter analysen beskæftiger sig med oversættelsen af
assimilation,

elision

og

enklise.

Afslutningsvis

behandles

først

relevante

oversættelsesproblematikker (hovedsageligt kulturspecifikke fænomener) kort, og dernæst
sættes Kinderland på baggrund af analysen i relation til Koch og Oesterreichers
kommunikationsmodel.

4.1 Præsentation af Kinderland
Om Kinderland kan som det første nævnes, at der er tale om en humoristisk og realistisk
fortælling, der derfor med Schwarz’ terminologi kan underordnes subgenren real lifetegneserier (jf. afsnit 2.1). Kinderland er desuden et prototypisk eksempel på
tegneseriegenren, da den blandt andet indeholder paneler, talebobler (som gengiver replikker i
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en dialog) og inskriptioner. Til gengæld er Kinderland helt uden regibemærkninger, hvorfor
de verbalsproglige elementer udelukkende optræder som inskriptioner og i talebobler. Dette er
en indikation på, at talesprog dominerer sproget i Kinderland.
Kinderland henvender sig til et tysk publikum, der i høj grad har kendskab til tysk
historie og kultur. På grund af dens længde og romanformat retter Kinderland sig mod et ungt
og voksent, hvorfor den også kan defineres som en graphic novel. Graphic novels defineres
imidlertid ikke entydigt, og for at undgå forvirring holder nærværende speciale sig til
begrebet tegneserie til at beskrive Mawils publikation.
Fortællingen i Kinderland er situeret i Østberlin i sommeren 1989, og i kraft af både
sproget og billederne skildres et livligt billede af DDR i de sidste måneder før Murens fald.
Hovedpersonen, mønstereleven Mirco Watzke, er skildret som en stakkels, lille, ængstelig
dreng fra 7. klasse, som plages af de store elever. Forfatteren selv, Mawil (1976-), er ligeledes
født og opvokset i Østberlin, hvilket giver fortællingen et personligt og næsten autobiografisk
præg. Med hensyn til uddraget, der er udvalgt til oversættelse, foregår handlingen primært på
skolen.
Retter man opmærksomheden mod målteksten, er der først og fremmest en forskel i
målgruppe. Måltekstens målgruppe er nemlig den danske læser (både den voksne og den unge
voksne), hvis kendskab til tysk historie og kultur (herunder kommunismen i Østberlin) er
begrænset. Dette ændrer tekstens skopos, således at måltekstens skopos er at give den danske
læser et let tilgængeligt indblik i livet som barn under kommunismen i Østberlin, der skildres
i en fiktiv fortælling, som tegneseriegenren danner ramme om. Med hensyn til
oversættelsesstrategien er der som nævnt i metodegennemgangen (jf. afsnit 3.4) truffet et
bevidst valg om at oversætte Kinderland ud fra domesticeringsprincippet. Dette skal give den
danske læser en ubesværet læseoplevelse ækvivalent med den tyske læsers læseoplevelse.

4.2 Oversættelse af partikler
I de følgende afsnit om oversættelse af onomatopoietika, interjektioner og modalpartikler vil
Kaindls kategorier dialogtekst, onomatopoietika og inskriptioner være i fokus, mens
kategorien titel ganske kort berøres i afsnit 4.4. Den sidste kategori, fortælletekst, behandles
ikke, da Kinderland ikke indeholder fortælletekst. Med Schwarz’ begreber arbejdes der med
egenskaberne dialogregister og onomatopoietika, hvortil den begrænsede plads, billedet og
kulturspecifikke elementer ligeledes undersøges undervejs.
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Mens onomatopoietikaene og interjektionerne i de følgende afsnit primært citeres
isoleret fra deres sætning, citeres modalpartiklerne sammen med deres sætning, da disse
refererer til hele sætningen. Derudover bliver alle partikler analyseret og oversat ud fra deres
betydning,

som

defineres

i

de

monolingvale

ordbøger

hhv.

Duden.

Deutsches

Universalwörterbuch og Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk/ddo).
Endvidere optræder partiklerne

undertiden

i

forskellige ortografiske former

(eksempelvis fordobling af vokal og/eller konsonant samt versaler). I nærværende speciale
bliver de behandlet som én form, og de ortografiske forskelle behandles derfor ikke. En mere
udførlig optælling af og oversigt over alle partiklerne fremgår af bilag 2.

4.2.1 Onomatopoietika
At Kinderland er præget af onomatopoietika, fremgår allerede af tegneseriens første sider, der
foruden

tegningerne

blot

består

af

onomatopoietika.

Herudover

forekommer

onomatopoietikaene på de øvrige sider både ofte og i en bred repræsentation. I tabel 4.1
præsenteres alle Kinderlands onomatopoietika, som her er typeinddelt efter Wienhöfers
kategorisering af onomatopoietika (se også optælling og oversigt i bilag 2.1):

Kommandoord Derivationer
Der er ingen
forekomst af
kommandoord.

klapp
klopp
knips
nok nok
schlürf
Triller
riiing
klirr
knirsch
raschel

Rene tegneserieLydgestus
onomatopoietika
vroom
klomb
vroam
room
vik vik vik
flotch
pof
ping
pong
pock
pang
zing
plonk
baf
bof
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pschh
hihi
haha
brrk
krrk

urghl
bonk
paf
poff
pitch
pok
zip zip
krrak
Tabel 4.1 Onomatopoietika i Kinderland

Inden funktionen og oversættelsen af disse onomatopoietika undersøges, skal det nævnes, at
onomatopoietikaene i Kinderland fortrinsvist forekommer i paneler og på sider, hvor der
enten ingen eller meget lidt tale er (jf. eks. side 11, 15 og 25). Dette medfører, at handlingen
navnlig skildres gennem lyde i kombination med billedet frem for gennem det verbale sprog
(jf. afsnit 2.6.1), ligesom sprogligt ”tomme” og ”lydløse” billeder hermed undgås eller
begrænses. Onomatopoietikaene spiller dermed en væsentlig kommunikativ rolle.
Herudover optræder onomatopoietikaene på forskellige måder i panelet, idet nogle
findes i talebobler (jf. eks. side 23, 33 og 40), mens andre indgår som en integreret del af
tegningen, dvs. som inskriptioner (jf. eks. side 24, 36 og 45). I sidstnævnte tilfælde må der
først og fremmest tages stilling til, hvorvidt onomatopoietikaene overhovedet kan eller skal
oversættes. En sådan oversættelse vil nemlig indebære en ændring af selve tegningen, hvilket
i praksis både er bekosteligt og tidskrævende. Samtidig kan ændringen risikere at ødelægge
eller forstyrre tegningens æstetiske udtryk. Hermed understreges billedets afgørende
betydning i tegneserieregi (jf. afsnit 2.1).
For at undgå æstetiske forstyrrelser er der i oversættelsen af Kinderland truffet det valg,
at onomatopoietiske inskriptioner kan forblive uændret og uoversat, såfremt disse er
forståelige for mållæseren. Med andre ord er oversættelsesstrategien så vidt muligt at bevare
æstetikken, hvilket skal ske ved at anvende direkte overførsel. Her er det dog vigtigt at være
opmærksom på, at måltekstens oversættelseskvalitet kan forringes, da oversættelsen kan
synes ufærdig eller ukvalificeret. Derimod må onomatopoietiske inskriptioner, der er helt
uforståelige for mållæseren, nødvendigvis oversættes. Dertil tages direkte oversættelse,
indirekte oversættelse eller ortografisk tilpasning i brug. Oversættelsen afhænger således af
mållæserens forståelse af de tyske onomatopoietika.
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Med hensyn til begge typer onomatopoietika (dvs. i talebobler og som inskriptioner) er
det desuden vigtigt, at onomatopoietikaene fremgår som sådan og ikke mindst er forståelige
for mållæseren. Igennem denne bevarelse er det nemlig muligt at opnå tekstnormativ
ækvivalens i oversættelsen, eftersom onomatopoietika er et af de prototypiske træk ved
tegneseriegenren (jf. afsnit 2.1). I henhold til dette skal mikrostrategierne kalke, erstatning og
udeladelse undgås.

4.2.1.1 Onomatopoietika som inskriptioner
I Kinderland optræder hovedparten af onomatopoietikaene som inskriptioner, og som nævnt
kan nogle af disse bevares i målteksten. Her skal eksempelvis de to engelsksproglige
interjektioner VRRROOOOOOOOOMMM (side 11) og ZINNNNG (side 26) nævnes, der er
universelle og derfor let forståelige for mållæseren. Således er direkte overførsel anvendt, der
desuden medfører konnotativ ækvivalens, idet det engelsksproglige særpræg bevares i
målteksten. En anden løsningsmulighed kunne være en ortografisk tilpasning af
VRRROOOOOOOOOMMM, der ville føre til en variant af vruum eller wroom. Dette ville dog
kræve en større ændring af tegningen.
I en taleboble på et senere tidspunkt optræder ZINNNG (side 39) desuden igen, hvor
direkte overførsel ligeledes anvendes. Dette er muligt, da det på målsproget er vanskeligt at
gengive denne susende lyd som et onomatopoietikon, og da ZINNNG er let forståeligt for
mållæseren. Hermed opnås endnu en gang konnotativ ækvivalens.
I

modsætning

til

VRRROOOOOOOOOMMM

og

ZINNNNG

kræver

særligt

inskriptionerne FLOTCH! (side 23) og RASCHEL (side 45) en oversættelse til målsproglige
ækvivalenter. FLOTCH! og RASCHEL er nemlig ikke forståelige for den danske læser. Med
hensyn til FLOTCH! må betydningen først og fremmest tolkes ud fra billedet (jf. afsnit 2.1),
hvilket fører til den indirekte oversættelse SPLAT!. Ved RASCHEL anvendes til gengæld
direkte oversættelse, der resulterer i oversættelsen RASLE.
Inskriptionen PITCH (side 39) må ligeledes oversættes til et onomatopoietikon, hvis lyd
er mere naturlig for mållæseren. Således er denne onomatopoietiske inskription oversat til
PFFF, der skal gengive lyden af en flyvende bold, der undervejs snitter et bord. Ved POCK
(side 25) kræves det derimod, at der modificeres til POK for at følge målsprogets ortografi.
Således finder dynamisk ækvivalens sted.
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4.2.1.2 Onomatopoietika i talebobler
Vender man blikket mod onomatopoietikaene, der findes i Kinderlands talebobler, er det
interessant som det første at se nærmere på tilfælde af paneler med ingen eller lidt tale, men
med forekomst af onomatopoietika. Her fremgår særligt side 11 og 18 relevante at undersøge.
På side 11 består panelerne – ud over tegningerne – nemlig blot af onomatopoietika,
hvilket tildeler lydene en vigtig betydning for handlingen. Således spiller allitterationen – og
bevarelsen af denne – i de tre onomatopoietika KLAPP, KLOPP og KLOMB en stor rolle. Af
denne grund oversættes onomatopoietikaene til KLAP, KLAP og KLONK, selvom en
oversættelse af KLOPP til BANK kunne have været semantisk mere passende og skabt
variation. Med oversættelsen til KLAP bevares imidlertid kildetekstens stilistiske træk, hvilket
efter oversættelsens hensigt skaber formel ækvivalens.
På side 18 er det til gengæld særligt interessant, at en efterligning af det engelske knock
knock, nemlig Nok Nok, er benyttet. For at undgå forvirring hos mållæseren er dette dog
oversat til den alment anvendte danske ækvivalent, Bank bank, i målteksten. Dette stemmer
desuden overens med oversættelsens måltekstorienterede tilgang og mål om dynamisk
ækvivalens.
Endnu et interessant onomatopoietikon, der til gengæld optræder på sider med megen
tale, er knirsch (side 44 og 45). At billedet spiller en vigtig rolle for oversættelsen (jf. afsnit
2.1), afspejles nemlig i oversættelsen af netop dette onomatopoietikon. Uden en teksttolkning
ved hjælp af billedet og handlingen ville det ikke være muligt at vide, at der er tale om lyden,
der opstår ved at træde på glasskår. Den denotative betydning af knirsch, der stammer fra
verbet knirschen, er nemlig både ’knirke’, ’knage’ og ’knase’, og med en direkte oversættelse
til det ækvivalente Knas opnås dermed denotativ ækvivalens.

4.2.1.3 Onomatopoietika og mundtlighed
Betragter man alle onomatopoietikaene i Kinderland ud fra Wienhöfers typeinddeling, bliver
det tydeligt, at de fleste onomatopoietika afviger fra konventionel sprogbrug: Mens der ingen
eksempler på kommandoord er, fordeler onomatopoietikaene sig nemlig hovedsageligt som
rene onomatopoietika og dernæst som derivationer og lydgestusser. Dette indikerer, at lydene
i sig selv og ikke den leksikalske betydning kommer i forgrunden i Kinderland. På denne
måde bidrager Kinderlands onomatopoietika, der visualiserer den akustiske dimension (jf.

27

afsnit 2.6.1), til en fremhævelse af det mundtlige aspekt, som anvendelsen af fiktivt talesprog
medfører.

4.2.2 Interjektioner
Ligesom det er tilfældet med onomatopoietikaene, er der i Kinderland en høj frekvens af
interjektioner, der ligeledes fremgår i en bred vifte. I tabel 4.2 er interjektionerne, der
forekommer i Kinderland (se også optælling og oversigt i bilag 2.2), præsenteret ud fra
Dudens kategorisering af interjektioner:

Simple interjektioner

Komplekse interjektioner

hm
ähm
na
ah
na gut
oooch
hallo
aha
ey
hey
jippie
olé olé olé
hoho
orrr
äh
höhö
ph
och
auja
whoha
au
aua
ach so
wuahaha
pst

Manno
Kacke
Mann
buh
Scheisse

Tabel 4.2 Interjektioner i Kinderland
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Interjektionerne i Kinderland har desuden det til fælles med onomatopoietikaene, at de er at
finde både i talebobler (jf. eks. side 25, 26 og 44) og som inskriptioner (jf. side 33 og 35). Her
er det igen inskriptionerne – selvom der kun er meget få af disse – der kan volde
oversættelsen særlige vanskeligheder, hvilket er en gennemgående udfordring ved
tegneserieoversættelse (jf. afsnit 2.1). Dette kræver nemlig mere grafisk arbejde og en større
økonomisk omkostning. Som følge heraf benyttes undertiden direkte overførsel som
oversættelsesmetode. Ofte er det dog nødvendigt at oversætte inskriptionerne på grund af
forståelsesvanskeligheder, hvorfor direkte oversættelse eller indirekte oversættelse anvendes.
For at opnå tekstnormativ ækvivalens i målteksten er det i forbindelse med
oversættelsen af begge typer interjektioner (dvs. i talebobler og som inskriptioner) væsentligt
at bevare disse talesprogstræk, der forekommer i tegneseriegenren (jf. afsnit 2.1). Dette
indebærer, at interjektionerne i målteksten skal være forståelige for mållæseren, hvorfor
hverken kalke, erstatning eller udeladelse anvendes som oversættelsesmetode.

4.2.2.1 Interjektioner som inskriptioner
Sammenlignet med interjektionerne i taleboblerne er der langt færre interjektioner som
inskriptioner i Kinderland. Alligevel er disse interessante at undersøge, da det viser sig, at alle
nødvendigvis må oversættes. I denne forbindelse skal Jippieh! (side 33) først nævnes, der
stammer fra den engelske interjektion yippee. Denne engelske form er ganske vist
genkendelig for mållæseren, men bruges ikke på målsproget og vil derfor skabe undren hos
mållæseren. Dermed er den engelske interjektion ikke adækvat i målteksten, hvorfor den
oversættes til det danske Juhuu! via direkte oversættelse. Dette skaber hermed pragmatisk
ækvivalens.
Også interjektionen Höhö (side 35) kræver en oversættelse. Selvom denne interjektion i
højere grad end Jippieh! er genkendelig for mållæseren, er en ortografisk tilpasning til
målsproget nødvendig, således at interjektionen optræder som Høhø i målteksten. Denne
direkte oversættelse, der tilpasser sig målsprogets ortografi, skaber desuden dynamisk
ækvivalens.
Endnu en inskription er Scheisse (side 33), der refererer til noget dårligt og
ubehageligt. 73 Denne interjektion er ved hjælp af direkte oversættelse oversat til Lort, der
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ligeledes udtrykker væmmelse og ærgrelse.74 En anden mulig oversættelse kunne være Pis
eller måske endda det engelske Shit, der ligeledes opererer inden for det latrinære. Disse to
muligheder har dog et for kraftfuldt udtryk i forhold til kildetekstens sprog og udtryk, hvorfor
den valgte mulighed skaber konnotativ ækvivalens.

4.2.2.2 Interjektioner i talebobler
Ser man nærmere på de interjektioner, der optræder i talebobler, er blandt andet Olé olé olé
(side 26 og 36) værd at bemærke. Denne taktfaste råben, hvis funktion er at ytre en
begejstring blandt andet i forbindelse med sportsudøvelse, stammer igen fra et andet sprog
end kildesproget – denne gang fra spansk. Da interjektionen dog bruges på andre sprog og
således fremgår som universel, bibeholdes den i målteksten via direkte overførsel. Dermed
bidrager interjektionen til at skabe en sportslig kontekst i målteksten, hvilket medfører
konnotativ ækvivalens.
En anden interjektion, der i øvrigt forekommer hyppigt, er Mann eller Manno, der er et
udbrud af forbavselse, forskrækkelse eller beundring. 75 Når Mann oversættes via direkte
oversættelse til mand, er interjektionen efterstillet på dansk. Således oversættes sætningen
Mann, das is’ne Betonplatte! (side 41) til Det’ en betonplade, mand!. I et enkelt tilfælde
beholder interjektionen dog sin foranstillede position, idet både direkte oversættelse og
tilføjelse anvendes. Hermed oversættes Mann, det war’n 3-Sterner! (side 40) til Ej mand, det
var en 3-stjernet!, hvor tilføjelsen af ej forstærker talerens irritation.
Særligt ved Manno, der er en variant af Mann, springer det i øjnene, at oversættelsen er
afhængig af, hvem taleren er. Således oversættes Manno! (side 26) til Årh, mand! via direkte
oversættelse og tilføjelse, hvorimod Manno! (side 16) og Manno (side 33), der begge ytres af
hovedpersonen, oversættes til hhv. Åh nej! og Øv via indirekte oversættelse. Da
hovedpersonen er mindre kraftig i sit udtryk, stemmer de to sidstnævnte oversættelser overens
med hovedpersonens karakteristik, hvorfor der hermed skabes formel ækvivalens. Det samme
er tilfældet med Mann (side 43), der oversættes til Ej. Hermed demonstreres det, at
interjektionerne er med til at skildre karaktererne og deres følelsesmæssige særpræg (jf. afsnit
2.6.2).
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Endnu en interessant interjektion er Ey (side 23, 25, 35, 36 og 37), der er en variant af
den engelske interjektion hey, og som udtrykker forbavselse, overraskelse eller forargelse på
kildesproget.76 En oversættelse til Ej vurderes for svag i sit udtryk, og Hey, der på målsproget
udtrykker overraskelse, irritation og ærgrelse,77 synes derfor mere passende. Med denne form
for direkte overførsel bevares interjektionens effekt, og konnotativ ækvivalens opnås.
I andre talebobler ses Orrr (side 27, 30, 31, 34 og 44) og Ooooch (side 20), der minder
om interjektionen ach, hvis funktion blandt andet er at udvise utilfredshed.78 Af denne årsag
oversættes begge interjektioner via direkte oversættelse til en variant af Årh, der udtrykker
irritation, ærgrelse og skuffelse.79 Ved Och nö! (side 40) er oversættelsesmulighederne både
Øh nej og Som om!, der begge udtrykker mistro til den andens ytring. I målteksten er
sidstnævnte variant valgt, da denne er mere ekspressiv og derfor i overensstemmelse med
billedet (jf. talerens sure ansigt). Som det nævnes i afsnit 2.1, er det altså nødvendigt at tage
hensyn til den narrative forbindelse mellem tekst og billede.
Ved interjektionerne Au! og Aua! (side 41) fremgår igen to varianter af samme
interjektion. En mindre betydningsforskel mellem de to varianter ses ved, at Aua! i højere
grad tilhører barnets sprog end Au!. På målsproget findes der imidlertid ikke to varianter af
det ækvivalente danske av, hvorfor det ikke er muligt at demonstrere samme forskel i
målteksten. Af denne grund må begge interjektioner oversættes via direkte oversættelse til
Av!.

4.2.2.3 Interjektioner og mundtlighed
Som foregående analyse af interjektionerne i Kinderland viser, er det blot Kacke, Scheisse,
Manno, Mann og buh, der optræder som komplekse interjektioner. De øvrige interjektioner er
således karakteriseret som simple. Ligesom ved onomatopoietikaene er det dermed ikke det
leksikalske indhold, der er fremtrædende, men derimod det følelsesmæssige indhold. Dette
stemmer desuden overens med interjektionens ekspressive træk (jf. 2.6.2), idet blot ey, hey og
pst er opfordrende.
Disse resultater fortæller dermed, at der i Kinderland er en høj grad af følelsesmæssigt
engagement (jf. Koch og Oesterreichers parametre i afsnit 2.3), der særligt skyldes den høje
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forekomst af interjektioner, der giver udtryk for talerens følelser (jf. 2.6.2). Det
følelsesmæssige indhold og engagement gør desuden sproget uformelt, hvilket betoner det
mundtlige aspekt i teksten.

4.2.3 Modalpartikler
I Kinderland optræder også modalpartiklerne hyppigt (se også optælling og oversigt i bilag
2.3), men i en mindre variation end onomatopoietikaene og interjektionerne (jf. bilag 2.1 og
2.2). Modalpartiklerne, der forekommer i Kinderland, er ja, aber, doch, mal, schon, denn,
eben, halt, einfach og noch, som i modsætning til onomatopoietikaene og interjektionerne
udelukkende optræder i talebobler og ikke som inskriptioner. Til gengæld spiller
sætningstypen, som den pågældende modalpartikel indgår i, en rolle for oversættelsen (jf.
afsnit 2.6.3). I tabel 4.3 er modalpartiklerne derfor inddelt efter de af Dudens påpegede
sætningstyper:

Deklarative
sætninger

Eksklamative
sætninger

Ønskesætninger

Imperativsætninger

Interrogative
sætninger

schon
ja
doch
mal
halt
einfach
eben
aber
noch

schon
doch
ja

Der er ingen
forekomst af
ønskesætninger.

doch
mal
schon

doch
mal
denn
schon

Tabel 4.3 Modalpartikler i Kinderland

Da forekomst af modalpartikler er et af talesprogets træk (jf. afsnit 2.5) – og dermed
tegneseriegenrens – er det væsentligt, at modalpartiklerne ikke udelades i målteksten. Med
bevarelsen af modalpartikler opnås således tekstnormativ ækvivalens.
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4.2.3.1 Doch, mal og denn
Da det navnlig er modalpartiklerne doch, mal og denn, der forekommer i Kinderland, er
oversættelsen af netop disse modalpartikler interessant at undersøge som det første. Særligt
ved doch er det tydeligt, at der er forskellige funktioner i spil ved samme modalpartikel. I
eksklamative sætninger udtrykker doch nemlig forargelse, utilfredshed eller forundring, mens
doch i interrogative sætninger tilkendegiver talerens forventning om, at lytteren kender til det,
der bliver sagt.80
Et eksempel på forargelse ses i den eksklamative sætning Orrr, nich doch der Watzke!
(side 27), hvor doch er oversat til da i sætningen Århh, da ik’ Wagner!. En anden eksklamativ
sætning, hvor doch til gengæld udtrykker utilfredshed, fremgår af Der fliegt doch eh gleich!
(side 27). Her oversættes modalpartiklen til jo i sætningen Han ryger jo alligevel snart ud!.
Hermed er direkte oversættelse anvendt i begge sætninger.
I den interrogative sætning Du bist doch auch vonne TaBu oder? (side 17) oversættes
doch via direkte oversættelse til da i sætningen Du går da også på Bunke, ik’?. Her ser man
desuden, at billedet spiller en særlig rolle i oversættelsen, hvilket er almindeligt for
tegneseriegenren (jf. afsnit 2.1). TaBu er nemlig en forkortelse af Tamara Bunke, der både er
navnet på en østtysk kommunistisk oprører og en del af skolens navn, der er afbildet i et andet
panel på samme side. TaBu er dog et for mållæseren svært genkendeligt kulturspecifikt
element. For at opnå pragmatisk ækvivalens oversættes TaBu derfor til det ligeledes korte
Bunke, der kan genkendes fra panelets inskription.
Ved modalpartiklen mal, der virker forstærkende i deklarative og interrogative
sætninger samt imperativsætninger,81 viser det sig i nogle tilfælde vanskeligt at oversætte til
en modalpartikel. Således udelades mal i den deklarative sætning Ich will auch mal! (side 20),
der oversættes til Jeg vil også!. Dette skyldes pladsmangel i taleboblen, som er en
gennemgående udfordring ved tegneserieoversættelse (jf. afsnit 2.1). Med mere plads ville
oversættelsen Jeg vil også lige prøve! være mulig med modalpartiklen lige. Den begrænsede
plads kræver dog kondensering af sætningen.
I imperativsætningen Zeig mal! (side 40) er en omskrivning, der igen udelader
modalpartiklen, nødvendig for at gøre sætningen mundret på målsproget. Her fungerer den
interrogative sætning Må jeg se? bedre end den direkte oversættelse Vis det lige!. Ved den
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interrogative sætning Kannick ooch ma? (side 22) er det til gengæld nødvendigt med en
bevarelse af modalpartiklen i oversættelsen. Derfor lyder oversættelsen Ka’ jeg også lige
prøve?, hvor ma, der er den ortografiske transskribering af en måde at artikulere mal på, er
oversat til lige via direkte oversættelse.
Modalpartiklen denn optræder gerne i interrogative sætninger, hvor funktionen er at
udtrykke talerens deltagelse, interesse, utålmodighed eller tvivl.82 I denne forbindelse kan den
interrogative sætning

Wie lang

ist

sie denn

(side 28)

nævnes,

der som

et

talesprogskarakteristikum i øvrigt er ufuldstændig, idet resten af sætningen er overdækket af
en taleboble. Her oversættes denn, der udtrykker talerens interesse, ved hjælp af direkte
oversættelse til da i sætningen Hvor længe har hun da.
I en anden interrogativ sætning, Orrr, wer hat denn schon wieder das Netz geklaut?
(side 34), må omskrivning anvendes. Dette medfører udeladelse af modalpartiklen, der her
markerer talerens utålmodighed. En direkte oversættelse til enten dog eller da vil nemlig gøre
sproget for formelt, og udeladelsen skaber derfor formel ækvivalens. Oversættelsen kommer
dermed til at lyde Århh, hvem er det, der har nakket nettet igen?. Dette resulterer i
konstruktionen sætningskløvning, der i øvrigt er typisk for dansk talesprog. Hermed
kompenseres der samtidig for nogle af kildetekstens talesprogstræk, der må udelades i
målteksten.

4.2.3.2 Andre modalpartikler
Undersøger man andre modalpartikler i Kinderland end de hyppigt forekomne doch, mal og
denn, er ja for eksempel interessant, da ja viser sig at kræve forskellige oversættelsesmetoder.
Et eksempel på dette er den eksklamative sætning Geht ja gleich los! (side 37), hvor ja
refererer til noget bekendt.83 Sætningen fordrer omskrivning, således at oversættelsen lyder Så
er den gal igen!. Dette medfører udeladelse af modalpartiklen, men ikke desto mindre lykkes
det at formidle lærerens frustration over elevernes tilbagevendende plageri af hinanden. Med
andre ord opnås der konnotativ ækvivalens.
I Wennde schwänzen würdest, würdste ja nich flenn! (side 17) er ja i den deklarative
sætning oversat til jo via direkte oversættelse. Dermed lyder oversættelsen Hvis det var, du
pjækkede, ville du jo ik’ flæbe!. Da den konditionelle ledsætning i den danske sætning i øvrigt
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lægger sig tæt op ad talesprog, er sætningen tilpasset målsprogets måde at udtrykke sig på i
talt sprog, hvorfor dynamisk ækvivalens opstår. Således kompenseres der for kildetekstens
andre talesprogstræk, der ikke kan gengives på målsproget.
Ved modalpartiklen eben er der tale om en forstærkning af udsagnet,84 hvilket kommer
til udtryk i den deklarative sætning Nehm ich ebend deine! (side 37), der oversættes til Så ta’r
jeg bar’ dit!. Her er eben direkte oversat til bar’. Den tyske sætning indeholder i øvrigt
talesprogstrækket ellipsen (jf. afsnit 2.5), nemlig udeladelsen af det sætningsindledende
adverbium dann, der dog på dansk må tilføjes for at gøre sætningen mundret og forståelig for
mållæseren.
En sætning, hvor der til gengæld ikke optræder en modalpartikel, men hvor en sådan er
nødvendig i oversættelsen, er Kannste erst mal ausgeborgt haben (side 42). Denne oversættes
til Det ka’ du bare låne indtil videre, der ved tilføjelsen af modalpartiklen bare er gjort mere
mundret. Samtidig kompenserer tilføjelsen for andre talesprogstræk, der er udeladt.
Herudover optræder modalpartiklerne i kombination med hinanden. Dette ses
eksempelvis i ich bin halt einfach nich gut in Sport … (side 33), hvor halt og einfach
udtrykker, at udsagnet er en åbenlys og uforanderlig kendsgerning. 85 Halt er i øvrigt
interessant, da den er en i talesproget hyppigere variant af den mere skriftsproglige
modalpartikel eben. I målteksten oversættes halt og einfach til modalpartiklerne bar’ og
virkelig via indirekte oversættelse, således at sætningen lyder jeg er bar’ virkelig ik’ go’ til
sport ….

4.2.3.3 Modalpartikler og mundtlighed
Forekomsten af modalpartikler i Kinderland resulterer i et komprimeret sprog, eftersom en
enkel modalpartikel kan overflødiggøre eksplicitte ytringer af talerens indstilling, forventning
m.m. (jf. afsnit 2.6.3). I skriftsproget går modalpartiklerne samtidig ind og erstatter
intonation, der tilhører talt sprog, og som ligeledes gør eksplicitte ytringer overflødige. Disse
aspekter indikerer, at sproget i Kinderland er præget af mundtlighed.
Hvad angår graden af samarbejde (jf. Koch og Oesterreichers parametre i afsnit 2.3), er
der en stor samarbejdsmulighed mellem samtalepartnerne i Kinderland. Dette skyldes særligt
den hyppige forekomst af modalpartikler, med hvilke taleren sender signaler til lytteren (jf.
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afsnit 2.6.3). Derudover medfører modalpartiklerne med Koch og Oesterreichers terminologi
en høj grad af intimitet, da modalpartiklerne i kraft af deres kontaktskabende egenskab skaber
en tæt forbindelse mellem karaktererne.

4.3 Oversættelse af fonetiske aspekter
I de følgende afsnit om oversættelse af assimilation, elision og enklise arbejdes der i henhold
til Kaindls kategorier og Schwarz’ egenskaber med hhv. dialogtekst og dialogregister, mens
også den begrænsede plads berøres. Ligesom partiklerne forekommer de fonetiske aspekter i
Kinderland både ofte og i en stor variation. Dette gælder både assimilation, elision (prokope,
synkope og apokope) og enklise, der alle optræder i talebobler, men ikke som inskriptioner. I
tabel 4.4 er de fonetiske fænomener inddelt efter type (se også bilag 3 for en mere udførlig
optælling af og oversigt over alle de fonetiske aspekter):

Assimilation
kleenen
ham

Elision
Prokope

Synkope

Apokope

rausgehaun
was
reinkommen
raus
'n

flenn
Heuln
solln
grad
rausgehaun
stehngeblieben
hättst
verliern
druff
drin
andern
sehn
wolln
meim

nich
heul
is
wa
grad
hab
nehm
ma
do
seh
heut
jetz
geh
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Enklise
vonne
wennde
würdste
anna
kommste
hatta
brauchste
hastn
wos’n
gibse
biste
inne
kannste
son
stinkts
haste
gibts
gehts
habick

hattick
kriegich
wusstick
hast’n
schaffste
fürs
war’n
is’ne
kriegt’n
macht’n
jemandn
Tabel 4.4 Fonetiske aspekter i Kinderland

Da de fonetiske fænomener er et kendetegn ved talesprog (jf. afsnit 2.7), er det hensigten at
gengive disse fænomener i målteksten. På denne måde opnås tekstnormativ ækvivalens. Ofte
er lydændringerne og lydudeladelserne i Kinderland dog på grund af de to sprogs forskellige
opbygning og leksikalitet vanskelige at gengive på målsproget. I disse tilfælde må udeladelse
og kompensation anvendes som oversættelsesmetode. Således tilpasses talesprogstrækkene til
målsproget, hvilket skaber dynamisk ækvivalens.
Kompensationen indebærer konkret, at et nyt fonetisk fænomen tilføjes et andet sted i
teksten. Hensigten med denne metode er at opretholde et sprog i målteksten, der ligesom i
kildeteksten signalerer mundtlighed. Således opnås formel ækvivalens i målteksten. Hertil er
elision oftest anvendt, da denne type nemmere lader sig danne på målsproget end de øvrige
fonetiske fænomener. Målet er at tilføje elision de steder, hvor målsprogets struktur tillader
det, og hvor en mundrethed og naturlighed kan bevares. Hermed skal tilføjelserne afspejle den
autentiske sprogbrug, således at sproget hverken lyder karikeret eller bliver vanskeligt at læse.
Selvom det er at foretrække, er det imidlertid ofte ikke muligt at danne et nyt fonetisk
fænomen i samme sætning, som det udeladte fænomen optræder i. Derfor må kompensationen
fremgå i andre replikker og paneler på samme eller andre sider.

4.3.1 Assimilation
Ved de

to

tilfælde

af

assimilation

i

Kinderland

er udeladelse anvendt

som

oversættelsesmetode, da assimilationen i såvel ham som kleenen ikke kan gengives på
målsproget. Således oversættes Die ham dich sicher längst vergessen! (side 42) til De har
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sikkert glemt alt om dig!. I sætningen Die kleenen mauern hier … (side 26), der i målteksten
lyder De små ka’ også spille …, kan der til gengæld kompenseres for udeladelsen ved hjælp
af den tilføjede elision ka’.

4.3.2 Elision (prokope, synkope og apokope)
Når det kommer til elision i Kinderland, er det oftest ikke muligt at overføre samme type
elision til målteksten. Dette fører til udeladelse, hvilket eksemplificeres i Ich hab eh was
Besseres vor! (side 45), hvor apokopen hab og prokopen was udelades i oversættelsen Jeg har
alligevel bedre ting at lave!. I nogle tilfælde, hvor udeladelse forekommer, er det muligt at
tilføje en ny type elision i samme sætning. Dette illustreres i Mit dir kann man ja nu verliern!
(side 33), der oversættes til Med dig ka’ man jo kun tabe!. Her er synkopen verliern udeladt,
mens apokopen ka’ til gengæld er tilføjet. Således optræder både den tyske og den danske
elision i et verbum, hvilket dermed bevarer et aspekt ved den tyske elision.
Som kompensation, dvs. tilføjelse af elision, i andre sætninger eller paneler anvendes
primært apokoperne ik’ og ka’, så ofte det er muligt. Dette kommer eksempelvis til udtryk i
oversættelserne af Hatta sich verlaufen? (side 19) og Und ob wir das können! (side 36), der i
målteksten lyder Ku’ han ik’ finde vej? og Selvfølgelig ka’ vi det!. Herudover er eksempelvis
synkopen ta’r anvendt ved Nehmt ihr uns mal mit? (side 43), der er oversat til Ta’r I os med
engang?.

4.3.3 Enklise
Ved tilfælde af enklise benyttes udeladelse endnu en gang som oversættelsesmetode. Et
eksempel herpå er sætningen Warum hastn nich gefangen? (side 33) med enklisen hastn, der
udelades i oversættelsen Hvorfor greb du den ik’?. I en anden sætning, Brauchste doch jetzt
nich mehr! (side 27), kompenseres der derimod for udeladelsen af enklisen brauchste med
tilføjelsen af elisionen mer’ i oversættelsen Du har da ik’ brug for det mer’!. Her er det
desuden nødvendigt at tilføje et objekt (det) for at gøre sætningen mundret på dansk.
Endnu et eksempel med udeladelse er Wusstick doch, dass der Watzke sich nich traut
(side 45), hvor både enklise (Wusstick) og elision (traut) indgår. I oversættelsen Tænkte nok
at Wagner ik’ turde kompenseres der til gengæld ikke med et andet fonetisk fænomen, men
med en ellipse, dvs. udeladelse af subjektet (jeg), der ligeledes er et talesprogskarakteristikum
(jf. afsnit 2.5).
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4.3.4 Fonetiske aspekter og mundtlighed
De fonetiske fænomener i Kinderland tydeliggør, at det på kildesproget falder mere naturligt
at anvende disse fænomener end på målsproget, og at det derfor er vanskeligt at undgå en
standardisering af sproget, når fænomenener oversættes. Dermed fjernes nogle af de
talesprogstræk, der frembringer mundtlighed. Til gengæld undgås et utroværdigt og
ugenkendeligt sprog, samtidig med at mundtligheden bliver genskabt og opretholdt af de
nydannede fonetiske fænomener i målteksten. Da fænomenerne afviger fra standardsprogets
ortografi, identificeres de nemlig tydeligt og hurtigt som talesprogstræk, hvilket skaber et
indtryk af mundtlighed i Kinderland.

4.4 Andre relevante oversættelsesproblematikker
Foruden partikler og fonetiske aspekter er der i Kinderland andre afgørende fænomener, der
skaber oversættelsesvanskeligheder. Nogle af disse skal ganske kort behandles i de følgende
afsnit, der beskæftiger sig med oversættelse af kulturspecifikke elementer, titel, diasystemet
og den visuelle dimension. Hermed arbejdes der med Kaindls kategorier titel og dialogtekst
samt Schwarz’ egenskaber kulturspecifikke elementer, dialogregister og billedet, der påvirker
teksten.

4.4.1 Kulturspecifikke elementer
Kulturspecifikke fænomener kan skabe oversættelsesvanskeligheder, da der ved oversættelsen
mellem sprog altid vil være forskellige kulturer indblandet. Oversættelse indebærer med
andre ord ikke blot et sprogligt arbejde, men også et kulturarbejde. 86 Et eksempel på et
kulturspecifikt element i Kinderland er det drillende skolerim Cheri Cheri Lady / Ramona
kriegt’n Baby / Mach doch kein Theater / Mirco is der Vat (side 43), hvis tekst og melodi
refererer til det tyske band Modern Talkings sang ”Cheri, Cheri Lady” fra 1985. For
mållæseren er sangen ugenkendelig, hvorfor der oversættes til Under den hvide bro / Sejler en
båd med to / Båden den vipped’, og Randi hun skreg: / Åh Mikkel, jeg elsker dig!. Denne tekst
og melodi kendes nemlig fra dansk børnesangstradition.87
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Herudover er titlen Kinderland interessant, da denne refererer til DDR’s kommunistiske
ungdomsorganisation Freie Deutsche Jugends tidligere børnegruppe, Kinderlandbewegung.
Da denne reference dog ikke kan gengives på målsproget, oversættes titlen til det neutrale
Børneland.
Også ved proprier er der forskelle kulturerne imellem. Således er det nødvendigt at
ændre størstedelen af karakterernes navne i Kinderland, der både er af tysk (fx Kranz), slavisk
(fx Mirco Watzke og Sascha) og romansk afstamning (fx Ramona), til proprier, der er let
genkendelige for den danske læser. På denne måde opnås dynamisk ækvivalens. Proprierne
oversættes derfor enten til en dansk ækvivalent (fx Enrico, der oversættes til Henrik) eller til
et dansk proprium, der så vidt muligt har samme antal stavelser, samme længde og samme
forbogstav som det i kildeteksten (fx Mirco Watzke, der oversættes til Mikkel Wagner, og som
i øvrigt minder om navnet Markus Witzel. Wagner er ganske vist af tysk afstamning, men
ikke desto mindre almindeligt på dansk). En konnotation, der dog hermed går tabt, er, at der i
DDR var en præference for udenlandske navne, hvilket ikke kan overføres til målteksten.

4.4.2 Sprogvariation
En oversættelsesudfordring, der i særdeleshed opstår ved talesprog, er sprogvariationer. For at
undersøge, hvordan dette påvirker oversættelsen af Kinderland, skal det fiktive talesprog i
Kinderland kort placeres inden for det i afsnit 2.4 præsenterede diasystem.
I den diatopiske dimension optræder berlinsk dialekt i form af eksempelvis habick,
jedacht, Koofi, kannick, ick, watt, ditt, det, nix, jetze og ooch. Da den berlinske dialekt dog
ikke kan gengives på målsproget, og en særskilt dansk hovedstadsdialekt ikke eksisterer, er
disse ord oversat til standardsproglige og -ortografiske ord. Inden for den diastratiske
dimension anvendes der elementer af ungdomssproglig sociolekt, nemlig geil, astrein og
krass. For at bevare sprogets ungdommelige præg, der tydeliggør, at karaktererne er børn, er
de ungdomssproglige slangord fedt, sejt og blæret anvendt i målteksten.
Med hensyn til den diafasiske dimension viser der sig et familiært, uformelt register
blandt børnene, idet de er dus med hinanden, fx Bist du neu anna Schule? (side 17), hvilket
dog ikke på samme måde kan genskabes på målsproget. Derudover er brugen af
interjektioner, modalpartikler og fonetiske aspekter med til at gøre sproget uformelt. Ved den
diamesiske dimension er det særlige, at sproget er skriftligt fremstillet, men med adskillige
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elementer af talesprog, hvilket er fremvist i specialets analyse. Denne modsætning uddybes i
afsnit 4.5 i forbindelse med begreberne konceptuel mundtlighed og skriftlighed.
Med andre ord viser undersøgelsen af den diasystematiske sprogvariation i Kinderland,
at
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kommunikationssituationen og de fiktive figurers sprogadfærd.

4.4.3 Den visuelle dimension
Da tegneseriegenren består af visuelle indtryk (jf. afsnit 2.1), tages der i oversættelsen af
Kinderland – foruden tegningerne – hensyn til det typografiske design. Typografien har
nemlig kommunikative funktioner, idet prosodi og intonation kan vises gennem valg af
skrifttype, skriftstørrelse, farve, skriftsnit og versaler. Af denne grund er der til målteksten
valgt en skrifttype så tæt på den i kildeteksten, der formodentlig er Mawils egen håndskrift,
ligesom de øvrige grafiske fremhævninger bevares.

4.5 Mundtlighed
I dette afsluttende afsnit af analysen er formålet at vurdere, hvordan det fiktive talesprog i
Kinderland efterligner autentisk talesprog ud fra Koch og Oesterreichers begreber (jf. afsnit
2.3). Som det første kan nævnes, at Kinderland udtrykker sig i den grafiske kode, idet der er
tale om en skriftlig tekst. Hvad der dog er interessant, er, at sproget efterligner den foniske
kode via brugen af partikler, fonetiske fænomener og typografi. Disse afspejler nemlig
autentisk talesprog, artikulation og accentuation, der er mundtlige og således eksisterer i den
foniske kode.
Med andre ord kan Kinderland i snæver forstand indordnes den grafiske kode, men i
bred forstand klassificeres som en efterligning af den foniske kode. Kinderland bryder således
den dikotomi, der er mellem grafisk og fonisk kode, og sproget i Kinderland kan dermed
betegnes som talesprogspræget skriftsprog eller skrevet talesprog. Dette indikerer, at
Kinderland er præget af mundtlighed.
Med hensyn til det konceptuelle kontinuum skal kommunikationssituationen i
Kinderland først undersøges ved hjælp af de ti parametre for sproglig kommunikation.
Således er der som allerede nævnt en høj grad af følelsesmæssigt engagement på grund af
interjektionerne, mens modalpartiklerne medfører en høj grad af samarbejde. Derudover er
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der en lav grad af offentlighed, da samtalerne primært er private og med få samtalepartnere.
Hvad angår graden af intimitet, som er høj, er samtalerne særdeles fortrolige, eftersom de
foregår mellem hhv. venner og klassekammerater. Graden af intimitet fremhæves ligeledes af
modalpartiklerne.
Når det kommer til kontekstafhængighed, er der ligeledes en høj grad, da det ses, at
samtalerne afhænger af den situation, de eksisterer i, ligesom der er referentiel nærhed, idet
samtalegenstanden (fx bordtennisspillet) primært er fysisk omkring samtalepartnerne.
Samtidig er der en fysisk nærhed, da der er tale om ansigt-til-ansigt-kommunikation mellem
samtalepartnerne. Herudover er der en høj grad af dialogicitet på grund af muligheden for
turtagning, hvilket demonstreres ved, at karaktererne har hver deres taleboble. Der er
ligeledes en høj grad af spontanitet, da karaktererne – på grund af konteksten og karakterernes
hierarkiske ligeværd – har mulighed for at byde ind spontant. Også graden af emnebundethed
er høj, da der er en fri emneudvikling, idet samtalerne berører forskellige hverdagsemner.
Disse ti parametre berører ganske vist ekstralingvistiske faktorer, men som det viser sig,
påvirkes de af lingvistiske faktorer. Herudover ses det, at samtlige parametre bevæger sproget
mod den ende af kontinuummet, der repræsenterer talt sprog. Dette kategoriserer sproget i
Kinderland som konceptuelt mundtligt, hvilket indebærer, at sproget har en kommunikativ
nærhed. Igennem denne kommunikative nærhed mellem karaktererne – såvel som mellem
Kinderland og læseren – efterligner Kinderland således det faktiske talesprog, hvilket
samtidig underkender den faktiske kommunikative distance, der eksisterer mellem
Kinderland og læseren.

5. Konklusion
Nærværende speciale, der undersøger, hvordan det fiktive talesprog i Mawils tyske tegneserie
Kinderland kan oversættes til et adækvat dansk, demonstrerer først og fremmest, at
oversættelsesudfordringerne er relateret til såvel fiktivt talesprog som tegneseriegenren.
Derudover understøtter oversættelsesanalysen den i teoriafsnittet fremlagte påstand om, at
oversættelsen af talesprogsregistret indebærer nogle af de største udfordringer ved
tegneserieoversættelse. En særlig udfordring ved oversættelse af fiktivt talesprog er nemlig, at
elementer fra talesproget kommer i konflikt med skriftsprogets regler.
Den overordnede strategi for min oversættelse af Kinderland har været at udforme en
måltekst, der giver den danske læser en let tilgængelig adgang til den tyske kildetekst gennem
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en læseoplevelse, der er så ækvivalent som muligt med kildelæserens oplevelse af
kildeteksten. Dette har krævet en tilpasning af kildeteksten til målsproget og målkulturen,
hvorfor oversættelsesstrategien har været baseret på en måltekstorienteret tilgang. Derudover
har strategien medført, at en bevarelse af det fiktive talesprog, der dominerer kildeteksten, har
haft største prioritet – under forudsætning af at målteksten ikke fremstår karikeret, utroværdig
og sprogligt ukorrekt.
Ved oversættelsen af det fiktive talesprog er formål og funktion vægtet højere end form.
Dette understøttes af specialets teoretiske afsæt i talesprogsteori, teori om tegneseriegenren,
oversættelsesteori og lingvistisk teori om partikler og fonetiske fænomener, der understreger
funktionen som den afgørende faktor ved oversættelse af fiktivt talesprog. Den vigtigste
funktion ved fiktivt talesprog er at frembringe en illusion af autentisk talesprog. Yderligere er
fiktivt talesprog med til at skildre karaktererne samt fremhæve deres tanker og følelser, mens
det ligeledes kan situere handlingen i en bestemt region og belyse karakterernes sociale
forskelle.
Specialet viser, at fiktivt talesprog frembringes ved at kompensere for det skriftlige
mediums mangler, da skriftsystemet ofte er utilstrækkeligt til at repræsentere det mundtlige
mediums fulde rækkevidde. Som kompensation skal sproglige midler, der er prototypiske for
talesprog, derfor integreres i teksten. I Kinderlands tilfælde er disse sproglige midler
hovedsageligt partikler (onomatopoietika, interjektioner og modalpartikler) og fonetiske
aspekter (assimilation, elision og enklise). Således ses en høj frekvens og bred repræsentation
af både onomatopoietika, interjektioner, modalpartikler og fonetiske aspekter (særligt elision
og enklise).
Fælles for partiklerne og de fonetiske aspekter i Kinderland er, at de tilfører en lydlig
dimension til den skrevne tekst og dermed fremhæver det mundtlige aspekt, idet de i
skriftsproget imiterer talesprog. Dette gør de dog på forskellig vis. Ved onomatopoietikaene,
der
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onomatopoietikaene repræsenterer lydene, der er afbildet. Herudover skaber interjektionerne,
der særligt ses i talebobler, en bestemt følelsesmæssig stemning, hvilket er typisk i mundtlig
kommunikation, mens modalpartiklerne, der til gengæld udelukkende optræder i talebobler,
erstatter intonation, komprimerer sproget og er kontaktskabende mellem samtalepartnerne.
Endelig betoner de fonetiske fænomener, der alle optræder i talebobler, mundtligheden
gennem ortografi, da stavning indkoder udtale.
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Endvidere har de forskellige partikler i Kinderland hver især en særlig funktion. Ved
oversættelsen af onomatopoietikaene har det været vigtigt at opretholde involveringen af
lytteren, mens oversættelsen af interjektionerne har sigtet mod at bibeholde talerens følelser
og vurderinger, da disse kommer til udtryk gennem interjektioner frem for beskrivelser. Med
hensyn til modalpartiklerne har det været hensigten at bevare talerens indstilling og holdning,
da taleren ved hjælp af modalpartikler henvender sig direkte og uovervejet til lytteren.
I oversættelsen skelnes der – i henhold til Kaindls kategorisering – desuden mellem
partikler og fonetiske aspekter, der figurerer i talebobler, og dem, der optræder som
inskriptioner. Inskriptioner er nemlig integreret i billedet, der i tegneseriegenren er en
uadskillelig del af handlingen, og spiller således både en væsentlig kommunikativ og æstetisk
rolle, der kan påvirke oversættelsen. Inskriptionerne kan i øvrigt være med til at overvinde det
rigide skriftsystem grafisk, da inskriptioner indfletter bogstaver i tegningen.
Undertiden har det dog ikke været muligt at bevare partiklerne og de fonetiske aspekter
i oversættelsen uden at være i modstrid med måltekstens formål. Således har det været
nødvendigt at anvende standardisering – hvilket til dels også skyldes den anvendte
domesticeringsstrategi (jf. Venuti) – og kompensation, hvor andre talesprogselementer
tilføjes. Dette forhindrer, at sproget bliver karikeret, uforståeligt og vanskeligt at læse. Ikke
desto mindre lider teksten et tab, da forekomsten af talesproget hermed reduceres, og
skriftsproget øges. Denne konsekvens har jeg dog truffet en bevidst beslutning om at
acceptere.
Foruden de lingvistiske aspekter har oversættelsen af Kinderland forholdt sig til den
visuelle dimension, der af Schwarz påpeges som særligt oversættelsesrelevant for
tegneseriegenren. Tegneserier består nemlig af sekvenser af billeder, hvor forholdet mellem
tekst og billede bidrager til at konstruere handlingen. På denne måde præsenteres den
mundtlige kommunikationssituation visuelt for læseren. Derudover gengiver de visuelle
virkemidler talesprogets lyde, hvilket eksempelvis gælder typografien, der er bevaret i
målteksten for at opnå samme effekt som i kildeteksten. Også pladsøkonomiske kriterier viser
sig afgørende for oversættelsesvalgene, hvilket sommetider fører til normaliseringer og/eller
udeladelser.
Som påvist i specialet er en adækvat oversættelse af fiktivt talesprog fra tysk til dansk
mulig, men ikke desto mindre indebærer dette kompromiser. Dette udspringer blandt andet af,
at der altid vil være noget, der går tabt i en oversættelse, da sprog og kulturer er forskellige,
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og da man derfor aldrig vil kunne gengive nøjagtigt det samme i en oversættelse. I specialet
tydeliggøres dette af skoposteorien (jf. Reiß og Vermeer), der fremhæver, at kildetekstens
formål er forskellig fra måltekstens formål som følge af de forskellige sprog og kulturer.
I Kinderlands tilfælde er kildetekstens formål at give den tyske læser et indblik i dennes
egen kultur og historie, mens måltekstens formål er at give den danske læser et forståeligt og
uforstyrret indblik i tysk kultur og historie, der er fremmed for læseren. Dette er muligt ved
hjælp af domesticeringens tilpasning, der har til hensigt at gøre kildeteksten let forståelig for
måltekstens læser. Således supplerer de anvendte makrostrategier domesticering og
skoposteorien, der begge er måltekstorienterede, hinanden.
Ved hjælp af Nidas og Kollers ækvivalensbegreb samt Øveraas’ mikrostrategier har jeg
konkretiseret, hvordan måltekstens formål er opnået de steder, hvor fiktivt talesprog og
tegneseriegenren

har

voldt

problemer

for

oversættelsen.

Derudover

medvirker

ækvivalensbegrebet til opnåelse af den ækvivalente læseoplevelse. I denne forbindelse har det
været min rolle som oversætter at styre måltekstens virkningspotentiale, således at
oversættelsesvalgene stemmer overens med måltekstens formål, uden dog som oversætter at
være synlig i teksten.
Set i lyset af Koch og Oesterreichers kommunikationsmodel udtrykker Kinderland sig
medialt i den grafiske kode og konceptuelt i talt sprog. Dette påviser, at Kinderland er præget
af konceptuel mundtlighed, skønt tegneserien udformer sig på skrift. Derudover skaber den
konceptuelle mundtlighed en kommunikativ nærhed. Således simulerer det fiktive talesprog i
Kinderland autentisk talesprog.
Specialet har vist, at fiktivt talesprog udgør en interessant oversættelsesmæssig
undersøgelsesgenstand, hvilket lægger op til yderligere forskning inden for feltet. Det vil
derfor være oplagt at efterprøve specialets konklusion ved at foretage en omfattende analyse
af fiktivt talesprog i tegneserier oversat fra tysk til dansk på basis af et større empirisk
grundlag. Dette kan gøres med et mere snævert fokus, hvor eksempelvis kun partikler
undersøges, eller et bredere fokus, hvor både syntaktiske, fonologiske, semantisk-leksikalske
og tekstuel-pragmatiske talesprogstræk undersøges. I forlængelse hermed kan det undersøges,
om fiktivt talesprog bedre kan bevares i oversættelsen ved brug af Venutis
eksoticeringsstrategi frem for domesticeringen.
Yderligere kunne specialet give anledning til en kontrastiv analyse af fiktivt talesprog –
enten i snæver eller bred forstand – som det forekommer på tysk og dansk. I denne
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forbindelse opstår spørgsmålet, om forekomsten af talesprogstræk i tegneseriegenren
forholder sig på samme måde i andre litterære genrer. Dette ville kræve en kontrastiv analyse
af talesprogstræk i tegneseriegenren og andre genrer som eksempelvis romanen, der ligeledes
indeholder replikker.
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PS HH HH

K L AP

K L AP

K LONK

Slagter Michaelsen

Øhm

...

Klik

Åh ne
j!

Pjækker
du ?

Ja, men bussen kører
pludselig helt
anderledes
og ved
nok
du hvor Tænkt e jeg nok!

Du går da
også på
ik’
Bunke, ik’?

Hvis det var,
du pjækkede,
ville du jo ik’
flæbe!
flæbe

er da
Jeg tud
sl e t ik ’!’

Hmm

Flyttet.
Hvad

på
Er du ny
sk o le n?

u ha’
ska’ d
?
t
førs
ed
lsk m
Enge sten
r
Ki

,
rstår jeg
Nå så fo er!
r
du tud

Øh ...
jeg
Her har
.
aldrig ..

Ska’ du med ned i
n Første time er
kiosken?
jo alligevel snart
slut!
slut

Bank
bank

Ja?

ommer
datjegk
Undskyl
ussen
b
n
e
forsentm

t.
Det’ fin
!
ig
d
t
Sæ

Ku’ han ik’
j
finde vej?
HiHi

Er der et problem,
René?
René

Hvordan ka’
Mikkel så let ...

Mikke
såda l kommer
n set
jo
hver a ik’ for sen
t
nden
dag!

Så ... Vi fortsætter på side 57. Læs kapitel ”The Mischievous Wolf”
for jer selv
StræberWagner!
Wagner

Op!
Op
Venstre!
Venstre

Nu!
Nu

a!
Hah lig!
å
d r
Du’

Må jeg nu?
nu

Jeg vil
også !
ig
Nej, mig!

Du’ også
min bed ste
ven

Hurtig

ere

Lort

Okay så,
Dennis!
Dennis

Åå åå rh !

Hey, hva’ så?
så

Hvor
fedt!

Hej

Så’n
en
har j
eg
også
haft

Ka’ jeg også lig
e prøve?
e

Næ!

Aha

Og hvorfor
’
ik’?

Slurk

Heyyy

Jeg taler
g
til dig!

Gi
’
nu mig
ba den
re!

SPLA
T!

Er I
skør
e?

Hva
sker ’
der?

Min
rekord!

B
ve are
nt
!

Hey,

Mikk

ig!
flyt d

el!

Hva

He

POK

y!

Juhu

Løb videre,
d
man d!

d?

Haha!
Haha
Olé

Din
lort!

..
Hoho .

olé o
lééé

ogs De s
å s må
pill
k
e . a’
..
Hv

Og h
va’ s
å
Det’
da fe ?
dt!

Ha År h, m an d!
d

haha

ad

?

Ondt!
t Den var
totalt tyret!
t

Fedt,
ik’?

Får jeg
dit ba
t?

skør Du har
Er du skør?
ud
li’ slået mig ud!

Ja og?

Du har da
ik’ brug for
det mer’!’

t

,
Her et!
d
u
a’ d

a ik’
Århh, d
r
e r!
n
g
a
W

Ahahahaha

ha

Han ryger jo
art
alligevel sn
d
ud!

Jeg troede,
e
du hævned
mig .. .

Men jeg
har jo
aldrig

Er I snart
færdige?
e

Wagner ka’
kun finde ud
bøger
af bøger!

Jeg meddeler,
timen
7. a er klar til timen!

Tak,
Anna

Pia
mangler

Hvor længe har hun da

Siden ferien!
en

Jeg var hos hende for at give
hende lektierne, men der er aldrig
nogen hjemme!
hjemme

Hm

Måske er hun jo
vildt syg og på
hospitalet?
hospitalet

Pia?
Pia
Stadigvæk?
Stadigvæk

Hm

Okay ...
Grunds
periodis toffernes
ke syste
m

Hvem ved så
overhovedet,
hvor vi stoppede
uge
i sidste uge?

Nå?
Nå

Hvem
ofrer
sig for
klassen
?

Århh
j
nej!

Haha!

Lort !

Okaay, jeg ta’r ...

Henrik!

Så ta’r jeg
Alex!
x
Tag
mig!

Og je
Patr g
ick!

e
Mathilde!

Linda!
Randi !

Hmm ...

Dennis!
is
Caro!
o

Line!
e

Århh
unger,
beslut
jer!
jer

Kom så!
så
Anna til René
og Mikkel til
Søren!
en

Nej!
Nej

Mik

Fang
ham!

Lad m
ig
Lad m !
ig!

Fang
m
ham!

BØH

Du klarer
ik’
det ik’!

ham
Slå d!
u

!
Kom så,
Mirco!

Jaaa

a

Nee

eej!

F lø

øø

dig
fær g!
g
O
i da
for

jt

Jaaaaa!
Juhuu

!

Lort

und
på gr
Kun ikkel!
af M

Totalt
unfair

n
’ ma
g ka be!
i
d
Med kun ta

ik’
Hvorfor greb du den ik’?
Så ku’ vi ha’ kæmpet
os tilbage

jo

lig
virke
bar’
r
e
.
.
g
.
e
Øv, j ’ til sport
k ’ go
ik’

Du ku’ j o bar’
selv ha’ været
høvding!
høvding

Urghl

Det vil jeg ikke
om
høre tale om!

Jeg forvente
r
ik’, at man
er
den bedste
i alle
sp or tsgr en e!
e
Det eneste,
jeg
vil ha’, er
en indsats,
forstået ?

O ... O
kaay

Århh, hvem er det, der har
nakket nettet
igen?
igen

Sæt i gang

BANK
BANK

Bordet er
frit !

Alex Gi’ mig din
Alex!
formelsamling!
formelsamling

d
Skyn
dig!

Sæt i
gang

ør de
Kom! F mer!
r
om
store k

Nogen andre, der har
noget som net?
net

De
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get
!

Ah fedt !

Sæt i gang!
Øh ...

Hvor’ din
bog?
g

Spil dog med
hånden !

Høhø

Sæt i
gang!

ores
Hey, v
net!

I ka’ ik’ bar’ komme ind, når
startet
spillet først er startet!

selv
Se selv!

Ska’ jeg
e
også lige?

Nej !

Selvfølgelig
det
ka’ vi det!

Hey!

Min
bog!
bog

artel ...
Kom så, B
l
Slå til!

Præcis!
Præcis

Olé olé olé
Ik’ tyre

KLASK
Preben,

Preben

...

D
Spil e ... D
ler
bo e ...
med rdten
min nis

Ja ja!

I med jeres evige
pingpong ... Så er
igen
den gal igen!

Oka

y ..
.

Hey, Wagner har
nettet!
nettet

God
fornøjelse
fornøjelse!

Stop !

D ON
K

Får jeg
dit bat?
t

dit
Så ta’r jeg bar’ dit!

La’ vær’
med
at gi’ de
t
t!

Hey!
Hey

Haha!
Haha

Mikkel?
Mikkel

Er du stadig
d
me d?

Meget
sjovt!
sjovt

tur
Din tur!

Glem
t
det!

Ping

Og ses!

PFFF

Pas
d
på! og

Hahaha! Mikkel
slo g Ba rte l!
l

sygt
Totalt sygt!

Juhu!

Lort

Kom!
Næste
r
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e
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Pf
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Jaaaa
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Stop

Haha!

!
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alld
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Bolden
er
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t!

Hvad?
Hvad
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om
Som om!

Nogen,
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Lige nu!
Vær nu lige
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Den er
færdig !
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id de
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Ej mand,
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et

Krrk
krrk
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’
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Må j
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ja

Hmm

Bartel, har
du ild?
ild
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k
Lav li’
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Zip
zip

Hey!
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også jer!
r

Hohoho

Wo ow!
ow

Sejt

Fedt!
t

Blær

et!
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vanvittige?
e
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Alle
sammen
sammen!
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Selvfølgelig! Ødelæggelse af
Bartelsen Selvfølgelig
Bartelsen!
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man d!
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Av
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Av,
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Bar
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Randi!
i
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bat
dit bat!

Nå ja ...
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Bartel
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dig
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Randi og Mikkel sidder i et træ!
k-y-s-s-e-r
Og k-y-s-s-e-r!

Årh, nogle
fjolser!
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n
Båden de
hun skreg:
og Randi
jeg
Åh Mikkel, sker dig!
g
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I sidste uge opdaged
e
Alex og jeg et ægte
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Haha

p så!
Ej, sto

Seriøst?
st
Hvor?
or

Et brød,
tak

Det bli’r
en 5’er

Nå
fortæl
så

løgn I dag er
Det’ løgn!
der slet ik’ nogen
oprørere

Ta’r I os med
engang?

Det’ hem’ligt!
t
Må vi se ...
Men det’ ik’ for piger
og sladrehanke !

Nå og?
og Vi vil jo alligevel
ik’ se dit lortegemmested!
d

Næ

Jeg
vil gerne
det
se det!

KL

Ej, mand !
rd !
Mit lyssvæ

Hahaha ...
Som om!
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Hah

aha

tåber Ellers får vi
Ik’ så højt, I tåber!
en!
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Århh,
d
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sskå
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Knas
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er je
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skjul
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Stille !!

!
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Her stinker
s !!
af tis!
Har du tisset i
bukserne ?
Hihihi

Knas

RASLE

HAHA

Tænkte nok
at Wagner ik’
turde

Pff!
Vel er
e j et o det
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ted ...

Jeg har
dre
alligevel be
!
ting at lave
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Hører du?
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et
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Der er mor
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igen ...
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Nå fint ... Så
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forvejen
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Sådan kommer
du jo ik’ hjem !

Dit lille fjols !
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Bilag 1: Kinderland
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Bilag 3: Optælling af og oversigt over fonetiske aspekter
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Bilag 1: Kinderland
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Bilag 2: Optælling af og oversigt over partikler
Bilag 2.1: Onomatopoietika i Kinderland (side 11-47)
Onomatopoietika i Kinderland (side 11-47)
Sidetal

Onomatopoietikon

Antal

s. 11
s. 12
s. 16

VRRROOOOOOOOOMMM; VROAAAMM; ROOOMMMM

3

s. 11

PSCHHHH

1

s. 11

KLAPP

1

s. 11

KLOPP

1

s. 11

KLOMB

1

s. 15

knips

1

s. 18

vik vik vik

1

s. 18

Nok Nok

1

s. 19
s. 38
s. 45

HIHI; Hihihi

3

s. 20
s. 26
s. 27
s. 30
s. 39
s. 40
s. 43
s. 44
s. 45

Haha!; Haha; Hahaha; HAHA; Ahahahahaha; Hahaha!

9

s. 23

Schlürf

1

s. 23

FLOTCH!

1

s. 24

POF

1

s. 25
s. 26
s. 35
s. 36

PING; PINNNG; PINNG

s. 25
s. 26
s. 35

PONG

11

7
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s. 25

POCK

1

s. 26

PANG

1

s. 26
s. 39

ZINNNNG; ZINNNG

2

s. 27

PLONK

1

s. 32

BAF

1

s. 32

BOF

1

s. 33

Triller

1

s. 33

Urghl

1

s. 34
s. 37

BONK BONK; BONK

2

s. 36
s. 41

PAF

4

s. 36

POFF

1

s. 39

PITCH

1

s. 40

POK

1

s. 40

BRRK

1

s. 40

krrk krrk

1

s. 40

RRRRIIIINNG

1

s. 40

zip zip

1

s. 44

KLIRR

1

s. 44

knirsch

2

s. 44

KRRAK

1

s. 45

RASCHEL

1

I alt
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Bilag 2.2: Interjektioner i Kinderland (side 11-47)
Interjektioner i Kinderland (side 11-47)
Sidetal
s. 15
s. 16
s. 26
s. 33
s. 17
s. 28

Interjektion
Ähm
Manno!; Manno

Antal
1
3

Hmm; Hm

5
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s. 29
s. 31
s. 40
s. 17
s. 35
s. 20
s. 46
s. 20
s. 22
s. 23
s. 23
s. 25
s. 35
s. 36
s. 37
s. 44
s. 25
s. 37
s. 41
s. 25
s. 33
s. 39
s. 25
s. 40
s. 41
s. 42
s. 43
s. 44
s. 26
s. 36
s. 26
s. 41
s. 17
s. 24
s. 27
s. 29
s. 36
s. 41
s. 43
s. 27
s. 30
s. 31
s. 34
s. 44
s. 30

Ah

2

Na gut

2

Ooooch!
Hallo
Aha
Eyyy; Ey; Ey!

1
1
1
6

Hey!; Hey

3

Jippie; Jippieh!; Jippie!

3

Mann

6

Olé olé olééé; Olé olé olé

2

Hoho; Hohoho

2

Na

7

Orrr

5

Kacke!; Kacke

2
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s. 39
s. 32
s. 33
s. 41
s. 35
s. 39
s. 45
s. 40
s. 40
s. 41
s. 41
s. 42
s. 42
s. 44
s. 44
I alt

BUH!
Scheisse

1
2

Höhö
Ph!

1
2

Och
Auja!
Whoha!
Au!; Aua!; Aua
Achsoo
Äh
Wuahaha
PSSSSSSST

1
1
1
4
1
1
1
1
69

Bilag 2.3: Modalpartikler i Kinderland (side 11-47)
Modalpartikler i Kinderland (side 11-47)
Sidetal
s. 17
s. 28
s. 33
s. 37
s. 43
s. 17
s. 19
s. 26
s. 27
s. 34
s. 35
s. 40
s. 43
s. 44
s. 45
s. 47
s. 20
s. 22
s. 34

Modalpartikel
ja

Antal
5

aber
doch; duch

1
16

mal; ma

9
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s. 36
s. 40
s. 42
s. 46
s. 17
s. 23
s. 34
s. 36
s. 43
s. 46
s. 28
s. 29
s. 34
s. 37
s. 33
s. 33
s. 40
I alt

schon

6

denn

3

ebend
halt
einfach
noch

1
1
1
1
44
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Bilag 3: Optælling af og oversigt over fonetiske aspekter
Fonetiske aspekter i Kinderland (side 11-47)
Sidetal
s. 26
s. 42
s. 43

Assimilation
kleenen
ham

Antal

Sidetal
s. 27
s. 32
s. 33
s. 39
s. 34
s. 36
s. 40
s. 43

Elision: prokope
rausgehaun; raushauen; (hau ihn) raus

Antal

Sidetal
s. 17
s. 17
s. 24
s. 27
s. 40
s. 27
s. 39
s. 29
s. 33
s. 33
s. 36
s. 38
s. 39
s. 43
s. 43
s. 36

Elision: synkope
flenn
Heuln
solln
grad

Sidetal
s. 17

Elision: apokope
nich

1
2

4

was
reinkommen
raus
’n

1
1
1
1
Antal
1
1
1
2

rausgehaun

2

stehngeblieben
hättst
verliern
druff
drin
andern
sehn
wolln
meim

1
1
1
1
1
1
3
1
1
Antal
18
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s. 19
s. 20
s. 23
s. 25
s. 27
s. 33
s. 36
s. 40
s. 43
s. 44
s. 45
s. 47
s. 17
s. 17
s. 18
s. 26
s. 34
s. 40
s. 42
s. 43
s. 44
s. 46
s. 27
s. 27
s. 40
s. 27
s. 45
s. 30
s. 31
s. 37
s. 34
s. 36
s. 40
s. 38
s. 42
s. 43
s. 44
s. 46
Sidetal
s. 17
s. 17
s. 17
s. 17

heul
is

1
12

wa
grad

1
2

hab

2

nehm

3

ma

3

do
seh
heut
jetz
geh

1
1
1
1
1

Enklise
vonne
habick
wennde
würdste

Antal
1
1
1
1
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s. 17
s. 17
s. 17
s. 19
s. 19
s. 43
s. 19
s. 47
s. 22
s. 27
s. 37
s. 27
s. 32
s. 33
s. 35
s. 37
s. 38
s. 40
s. 40
s. 40
s. 41
s. 42
s. 43
s. 43
s. 43
s. 45
s. 45
s. 46
s. 45
s. 34
I alt

anna
hast’n
kommste
hatta
gibts

1
2
1
1
2

gehts

2

hattick
kriegich

1
2

brauchste
schaffste
hastn
wos’n
gibse
biste
inne
war’n
jemandn
is’ne
kannste
kriegt’n
macht’n
son
stinkts
haste

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

wusstick
fürs

1
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