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Ágrip  

Þessi ritgerð fjallar um þýðingu myndabóka sem hefur hingað til fengið frekar litla athygli 

innan þýðingafræðilegra rannsókna. Ritgerðin er í þremur hlutum. Í fyrri hlutanum er 

skilgreint hvað einkennir myndabækur sem bókmenntagrein. Útskýrð eru einnig hugtökin 

jafngildi, heimfærsla og útlenskun, sem og skopos-kenningin, sem eru mikilvæg til að 

ákveða hvaða þýðingaraðferð skal nota við þýðingar barnabókmennta. Annar hluti 

ritgerðarinnar er þýðing á íslensku myndabókinni Allt í plati eftir Sigrúnu Eldjárn yfir á 

þýsku. Sigrún er þekktur rithöfundur á Íslandi og hefur hlotið ýmis verðlaun fyrir 

menningarríkar barnabækur sínar. Þriðji og síðasti hluti þessarar ritgerðar inniheldur 

greinargerð við þýðinguna. Hún fjallar um hvernig áðurnefndum fræðilegum hugtökum 

var beitt til að hjálpa þýðandanum að leysa þýðingarvandamál af ýmsum toga, eins og 

vísanir í menningu, orðaleikir, samspil texta og mynda o.s.frv., sem eru algengar í 

myndabókum. 

 

 

Abstract 

This thesis concentrates on the translation of picture books which has been a relatively 

little researched area within translation studies. It consists of three parts. The first part 

indentifies the characteristics of picture books as a literary genre. It also explains the 

concepts of equivalence, domestication and foreignization as well as skopos theory as 

important factors in finding a translation strategy for children‘s literature. The second part 

is a translation of the Icelandic picture book Allt í plati by Sigrún Eldjárn into German. 

Sigrún is a well-known author in Iceland who has received several awards for her 

culturally rich children‘s books. The third and final part of this thesis contains an analysis 

of the translation. It shows how the aforementioned theoretical concepts were applied to 

help the translator solve differnt types of translation problems, like cultural references, 

puns, the interaction of text and illustrations etc, that are common in picture books. 
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1. Inngangur 

Þýðingar veita okkur aðgang að nýjum heimi, hvort sem um bókmenntaþýðingar eða 

nytjatexta er að ræða. Bókmenntaþýðingar gera sögur úr menningarheimi frummálsins 

aðgengilegar fyrir lesendur sem búa í öðrum menningarheimi. Nytjatextar mennta 

lesendur og sem dæmi má nefna að þýddar fréttir utan úr heimi miðla upplýsingum frá 

öðrum löndum. Mikið hefur verið skrifað um þýðingaraðferðir síðan þýðingar urðu að 

fræðigrein á 20. öld en aftur á móti hefur lítið verið fjallað um þýðingar barnabóka. Í 

samfélagi þar sem menntun og læsi barna eru mikilvæg og stefnt er að því að kynna 

mismunandi menningarheima fyrir börnum er forvitnilegt að skoða menningu í samhengi 

barnabókmennta og hvernig hægt er að færa hana yfir í annan menningarheim. Þessi 

ritgerð til BA-gráðu í íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands er þríþætt. Hún hefst á 

umfjöllun um þýðingafræðilega bakgrunn með áherslu á barnabókmenntir, því næst er  

þýðing á myndabókinni Allt í plati, þar sem sýnt er hvernig kenningarnar sem fjallað hefur 

verið um eru í framkvæmd og að lokum fylgir greinargerð við þýðingu. 

 

Allt í plati er fyrsta bók Sigrúnar Eldjárn. Sigrún er ekki bara höfundur bókarinnar heldur 

myndskreytti hún söguna sjálf. Myndabókin fjallar um tvö börn, Eyvind og Höllu, sem 

stíga inn í hugsanablöðru og þaðan ofan í holræsakerfi borgarinnar. Þar hitta þau 

krókófíla, verur sem eru blanda af krókódílum og fílum. Einn þeirra leiðir börnin víða um 

holræsakerfið og einnig um bæinn. Sagan gerist augljóslega í Reykjavík. Það má sjá fyrst 

og fremst á myndunum en þær sýna meðal annars Hallgrímskirkju og Lækjartorg. Í 

textanum er líka minnst á Lækjartorg, sem og Breiðholt. Auk þessa er bókin rík af 

tilvitnunum í íslenska menningu. Nöfn barnanna, Eyvindur og Halla, eru greinilega vísun 

í þjóðsöguna um Fjalla-Eyvind. Í sögunnar rás hitta börnin Loft, lyftuvörð sem minnir á 

Galdra-Loft, og Þjóðhildi, gamla konu sem er klædd þjóðbúningi og býr í torfbæ. Síðast 

en ekki síst leikur Sigrún sér með tungumálið þar sem ljósastaurar eru vökvaðir með lýsi 

til þess að þeir lýsi betur og kirkjugarðurinn er ræktunarstaður fyrir kirkjur. 

 

Samspil mynda og texta, sögu um nútímabörn og vísanir í gamla menningu gerir bókina 

skemmtilega bæði fyrir börn og fullorðna. Hvort tveggja er mikilvægt vegna þess að 

myndabækur eru yfirleitt lesnar upphátt af fullorðnum fyrir börn. Myndabækur hafa með 

öðrum orðum tvíþættan markhóp; fullorðna sem lesa og börn sem hlusta og horfa á 
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myndirnar. Þær segja einnig tvöfalda sögu, söguna sem stendur í textanum og þá sem sést 

á myndunum. Í þessari ritgerð verður fjallað um það hvernig þýðandi getur talað til þessa 

tvíþætta markhóps og endursagt tvöfalda sögu. Skoðaðar verða sérstaklega þýðingar 

sérnafna sem og vísanir í menningu og orðaleiki sem eru oft þýðingavandamál. Þýðingin 

á Allt í plati og greinargerð sem fylgir henni sýna og ræða mögulegar lausnir þessara 

álitamála.  
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2. Barnabækur sem bókmenntagrein 

Blómaskeið barnabóka á Íslandi byrjaði um 1935 og stóð yfir næstu áratugina. 

Útgáfutölur íslenskra barnabóka hækkuðu mikið milli 1935 og 1975. 

Bókmenntafræðingurinn Dagný Kristjánsdóttir útskýrir það með því að barnið sem átti 

að vernda hafi verið mikilvægt þema í bókmenntum á þessum árum sektarkenndar, það 

er að segja árunum eftir heimstyrjaldirnar, ekki aðeins á Íslandi heldur einnig í öðrum 

evrópskum löndum. Gjarnan var fjallað um „hið svikna barn“ sem breytti óvirkri stöðu 

sinni í virka (Dagný Kristjánsdóttir 2010:133-132). Undir lok 20. aldar breyttist þetta 

meginþema og hóf að endurspegla fjölskylduna á nýju tímabili. Samskipti foreldra og 

barna voru ekki lengur þannig að börn þyrftu hlýða skipunum fullorðinna skilyrðislaust. 

Í stað þess þurftu börn og foreldrar að leysa vandamál saman með umræðum og komast 

að samkomulagi, ef til vill með utanaðkomandi hjálp. Íslenskir barnabókahöfundar á 

þessu tímabili skrifuðu um börn „sem eiga við (foreldra)vandamál að stríða eða fyndnar 

sögur um börn sem leysa (foreldra)vandamál sín auðveldlega“ (ibid 2010:220). Allt í plati 

tilheyrir seinni hópnum. Börnin rekast meðal annars á illvígan fullorðinn einstakling 

(Loftur lyftuvörður) og leysa vandamál með hjálp utanaðkomandi aðila (Sigvaldi). 

 

Margrét Tryggvadóttir, bókmenntafræðingur og barnabókahöfundur, segir um 

barnabækur að þær fái lánað úr öllum tegundum bókmennta. Þó að margir telji 

myndabækur vera einfaldasta form allra bókmennta gildi það bara fyrir bendibækur. 

Aðrar myndabækur séu flóknari vegna þess að þær eru skrifaðar fyrir börn sem kunna 

ekki enn að lesa. Þannig hafa slíkar bækur tvo innbyggða lesendur: fullorðinn einstakling 

sem les bókina fyrir barn og barnið sem hlustar og horfir á myndirnar. Þess vegna ættu 

myndabækur að tala til barna og fullorðinna. Ef þær gera það ekki forðast fullorðnir, 

meðvitað eða ómeðvitað, að lesa þær fyrir börn (Margrét Tryggvadóttir 1999:102-103).  

Samkvæmt Margréti spyr góð myndabók í sífellu hvað „við vitum um heiminn með 

vísunum, táknum og skírskotunum í menningu okkar, sögu, bókmenntir og umhverfi. Það 

fer svo eftir þroska og þekkingu þeirra sem „lesa“ hve mikið þeir skilja af þessum 

vísunum“ (ibid 1999:110). Það er sem sagt eðlilegt að mismunandi lesendur skilji efnið 

misvel. Þess vegna má velta því fyrir sér hvort það sé hreinlega í lagi þó sumar vísanirnar 

séu torskildar eða alls ekki skiljanlegar fyrir einhverja lesendur marktextans.  
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Sigrún Eldjárn kann að skrifa bækur fyrir þennan tvíþætta markhóp í íslensku 

menningarsamfélagi. Sigrún er fædd árið 1954 í Reykjavík og uppalin þar, hún lauk 

stúdentsprófi frá MR árið 1974 og prófi frá Myndlistar- og handíðaskóla Íslands árið 

1977. Síðan hefur hún skrifað og myndskreytt fleiri en fimmtíu barnabækur. Hún hefur 

hlotið ýmis verðlaun, meðal annars Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar og 

skólamálaráðs árin 1987 og 1992, og Barnabókaverðlaun fræðsluráðs Reykjavíkur árið 

1998, ásamt Þórarni Eldjárn bróður sínum. Hún hefur einnig fengið mikla viðurkenningu 

fyrir framlag sitt til barnabókmennta. Árið 2006 fékk Sigrún Vorvindaviðurkenningu 

IBBY (International Board on Books for Young People) á Íslandi og ári síðar hlaut hún 

Sögustein, barnabókaverðlaun IBBY á Íslandi og Glitnis. Árið 2008 var hún sæmd 

riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til íslenskrar barnamenningar 

(Forlagið 2021). 

 

Allt í plati er fyrsta bók Sigrúnar sem kom út árið 1980 og var endurútgefinn árið 2000. 

Bókin varð til vegna þess að Sigrún, sem var fyrst og fremst myndlistakona „vildi fá að 

ráða hvernig teikningarnar væru og það þýddi að hún varð að skrifa bókina líka sjálf, bara 

svona til að prófa“ (Jórunn Sigurðardóttir 2020). Þegar Allt í plati kom út hélt Sigrún í 

raun og veru að þetta yrði eina bókin sem hún myndi skrifa. Nú þegar hún er búin að birta 

margar bækur segir hún að hún „geti ekki gert upp á milli þess að teikna eða skrifa, þetta 

sé hvort tveggja mjög skemmtilegt […] og hún geti ekki hugsað sér að gefa út bók án 

mynda“ (ibid). Í köflum 2.2 og 5.5 verður fjallað um hið mikilvæga samspil mynda og 

texta í barnabókum og hvaða áhrif það getur haft á þýðingar. 

 

Í bókum sínum blandar Sigrún gjarnan saman textavísunum frá mismunandi tímabilum á 

póstmódernískan hátt. Með öðrum orðum notar hún ljóð, skáldsögur, sagnfræði og fleira 

til að auðga hugmyndaheim sagnanna sínar. Í bókinni Allt í plati vísar hún til þjóðsagna 

um Fjalla-Eyvind (nöfn persónanna, Eyvindur og Halla) og Galdra-Loft (Loftur 

lyftuvörður) og einnig til Rímna af Úlfari sterka með vísunni Ofan lúðir fjallið fóru 

(kveðinni af Þjóðhildi sem er sjálf vísun í menningu með þjóðbúningnum og torfbænum 

sínum). Hvað getur þýðandinn gert til þess að gera bók Sigrunar jafn áhugaverða fyrir 

tvíþættan markhóp í markmálsmenningunni? Það er mjög ólíklegt að lesendur 

markmálsins þekki íslenskar þjóðsögur og rímnakveðskap. Þess vegna verður þýðandinn 
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að ákveða hvort hann vilji varðveita menningarleg atriði úr frummálinu eða aðlaga þau 

að markmálsmenningu. Um þessa ákvörðun verður nánar fjallað í kafla 3.2 þar sem 

þýðingaraðferðirnar útlenskun og heimfærsla eru ræddar. Fyrst skal þó skoða hvað 

einkennir barnabækur sem textategund.  

 

2.1. Sérstakar kröfur markhópsins 

Í bók sinni Translating for children fjallar finnski þýðandinn Riitta Oittinen um þýðingar 

fyrir börn. Hún segir að þegar barn les sögu upplifi það söguna, túlki hana og ný merking 

komi upp. Þess vegna verða þýðendur barnabóka að taka tillit til reynslu, getu og 

væntinga barnanna. Það hvernig þeir gera þetta er háð þeirri ímynd sem þeir hafa af 

börnum og vitund þeirra um börn samtímans. Skrif og þýðingar fullorðinna fyrir börn fara 

alltaf eftir hugmyndum þeirra um bernsku og ímynd samfélagsins af barnæsku. Fullorðnir 

hafa tilhneigingu til að „ritskoða“ og hreinsa sögur fyrir börn út frá sínum eigin 

hagsmunum. Þeir geta ekki sætt sig við aðstæður sem hræða eða hneyksla börn. Þeir líta 

auðveldlega framhjá kennslugildi slíkra sagna, þó að þeir séu tilbúnir að kenna barninu. 

Það sama gerist í tengslum við þætti sem er erfitt að skilja eða eru framandi. Slíkir þættir 

trufla þó barnið ekki eins mikið og fullorðnir búast við. Fullorðnir eru að sumu leyti betri 

lesendur vegna þess að þeir hafa meiri reynslu en börn en einmitt þessi reynsla leiðir til 

þess að fullorðnir hafa viðmið og væntingar. Börn aftur á móti steypa sér ofan í söguna 

og samþykkja það sem er óþekkt og framandi vegna þess að þau vita ekki hvernig bækur 

eiga að vera (Oittinen, Riitta. 2000:34-58). Oittinen leggur til að þýðendur barnabóka eigi 

ekki að „ritskoða“ sögurnar og meinar að þeir ættu ekki að gera texta auðskildari eða 

léttari heldur treysta sköpunargáfu barnanna til að hjálpa þeim að túlka sögurnar. 

 

Í tilfelli myndabókanna verður þýðandinn auk þess að gera sér grein fyrir því að 

markhópurinn samanstendur ekki aðeins af börnum heldur er hann tvíþættur. Bókin 

verður að tala til barna og fullorðinna, þar sem myndabækur eru yfirleitt tileinkaðar 

börnum sem eru enn ólæs eða byrjendur í lestri. Fullorðnir lesa myndabók fyrir börn eða 

börnin lesa hana með hjálp fullorðinna. Fullorðnir sem lesa með eða fyrir börn þekkja 

börnin yfirleitt vel og eru meðvitaðir um þarfir og áhugamál þeirra. Þess vegna geta þeir 

lagað frásögnina að barninu, bætt upplýsingum við eða útskýrt eitthvað sem stendur ekki 
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í textanum. Í greinargerð við þýðinguna hér á eftir í kafla 5 má finna dæmi um hvenær 

viðbót útskýringa er eftirsóknarverð og hvenær ekki. 

 

Ekki er alltaf þörf fyrir útskýringar. Þó barnið skilji ekki strax öll smáatriði í (þýddri) 

barnabók er það ekki endilega merki um slæma sögu (eða slæma þýðingu). Þýðendur 

barnabókmennta, samkvæmt Oittinen, eru lesendur sem vefa víddir úr eigin bernsku inn 

í lestrarreynslu sína. Þótt þeir séu venjulega fullorðnir býr ennþá innra barn í huga þeirra 

á einn eða annan hátt því að sérhver fullorðinn er fyrrverandi barn. Þegar þýtt er fyrir börn 

eiga þýðendur samtal við öll börn. Þeir telja með sögu bernskunnar, barnaímynd 

nútímans, sitt eigið fyrrverandi og núverandi innra barn og eigin barnæsku eins og þeir 

muna hana (Oittinen, Riitta 2000:26). Sennilega muna mörg okkar eftir hinum og þessum 

atriðum úr barnabókum sem foreldrar eða aðrir fullorðnir lásu fyrir okkur og sem við 

skildum ekki fyrr en löngu seinna. Sagan var samt sem áður skemmtileg þó svo að við 

misstum af einu og öðru þegar foreldrar okkar lásu söguna fyrir okkur.  

Ég man til dæmis að mamma mín las þýska útgáfu af Sjáðu, Madditt, það snjóar eftir 

Astrid Lindgren fyrir mig þegar ég var lítil. Ég skildi ekki af hverju persónur hétu svona 

skrítnum nöfnum eða af hverju fólk borgaði með einhverju sem hét „eyrir“ af því að ég 

var ekki meðvituð um að sagan gerðist í öðru landi. Samt var bókin ein 

uppáhaldsbarnabókanna minna og var lesin fyrir mig margsinnis. Þessi persónulega 

reynsla styður kenningu Riitta Oittinen að þýðandinn ætti ekki að ritskoða söguna, 

annars vegar til að gefa börnum tækifæri til að fræðast um hluti sjálf og hins vegar til að 

þreyta ekki fullorðna sem lesa með óþörfum aukaupplýsingum. Oittinen bendir á það að 

margir höfundar vilji að þýðendur barnabókmennta aðlagi, stytti eða breyti textanum 

ekki á neinn hátt. Þeir verði að halda sömu nákvæmni og í þýðingum fyrir fullorðna 

(Oittinen, Riitta 2000:81). Óvíst er hvort það sé framkvæmanlegt. Er yfirleitt hægt að 

viðhafa nákvæmni í þýðingum án þess að breytta eða aðlaga textann á nokkurn hátt? 

Skoðum tvö ólík dæmi um það hvernig þýðendur fóru með texta til þess að halda 

nákvæmni eins og Shavit og Oittinen krefja.  

 

Árið 1883 þýddi austurríski textafræðingurinn og Íslandsfræðingurinn Jósef Calasanz 

Poestion Pilt og stúlku eftir Jón Thoroddsen yfir á þýsku. Þýðingin var endurbætt og 

endurútgefin nokkrum sinnum en allar útgáfur hennar eiga það sameiginlegt að Poestion 

er mjög sýnilegur sem þýðandi. Nafn hans birtist á titilsíðu, hann skrifaði inngang og það 
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sem er áhugaverðast í samhengi við þessa ritgerð er að hann bætti miklu við megintextann 

með notkun neðan- og aftanmálsgreina. 

 

Í greinin sinni „Nærvera og túlkun þýðandans“ fjallar Marion Lerner, þýðingafræðingur 

við Háskóla Íslands, um þýðingaraðferð Poestions og greinir frá hver ásetningur 

Poestions hafi verið. Hún kemst að þeirri niðurstöðu að Poestion hafi viljað kynna 

íslenskar bókmenntir almennt utan Íslands og það hafi haft forgang fram yfir áhuga á 

tilteknu verki. Það bendir til þess að markmið þýðandans og tilgangur marktextans hafi 

haft mikil áhrif á þýðingarákvarðanir. Þetta verður rætt hér á eftir í kafla 3.3. í samhengi 

við Skopos-kenninguna en hún er mikilvæg kenning í þýðingafræði. Samkvæmt Lerner 

birtist Poestion „sem stýrandi valdhafi sem stjórnaði aðgangi að textunum […] En 

Poestion tók sér ekki einungis stöðu kennara og upplýsts fræðimanns gagnvart 

viðtakendum og lesendum sínum, heldur tók hann sér fyrirfram mótaða, ráðandi stöðu 

gagnvart íslenskri menningu“ (Lerner, Marion 2018:114). Hann var með öðrum orðum 

að ritskoða textann sem hann þýddi. Ekki má þó gleyma að hann birti þýðingar sínar á 19 

öld. Á þessum tíma var ef til vill nauðsynlegra en nú til dags að bæta við upplýsingum og 

aðlaga texta vegna þess að nú er þekking um önnur menningarsamfélög almennari og 

auðveldara er að fræðast (fletta upp á leitarvélum á netinu, s.s. Google, o.s.frv.). Nú til 

dags er þróun aðferða í þýðingum á þá leiðað þýðendur forðast óhóflegar skýringar og 

aðlaganir. 

 

Í september 2009 flutti Steinunn Sigurðardóttir, höfundur og þýðandi, erindi á alþjóðlegu 

þýðendaþingi Miðstöðvar íslenskra bókmennta þar sem hún lagði fram spurninguna „Ætti 

þýðingin að vera skiljanleg? Eða: Þarf þýðing að vera skiljanleg?“ Svar hennar við eigin 

spurning er að þýðing skuli vera málfarslega skiljanleg en ekki endilega menningarlega 

skiljanleg. Ef orðin sjálf eru skiljanleg þá öðlast lesandinn grundvallarskilning og getur 

ákveðið sjálfur hvort hann vilji vita meira eða ekki. Sem dæmi nefnir Steinunn orðið 

„simit“, sem er tyrkneskt brauð og kemur fram í tyrkneskum texta án skýringa. Þýðandinn 

gæti bætt við og skrifað eitthvað í þessum dúr: „simit, framandi tyrkneskt brauð, 

hringlaga, með sesamfræjum“, eða hann gæti einfaldlega skrifað „simit“, án frekari 

útskýringa. Steinunn gengur út frá því að það truflar venjulegan lesanda ekki ef hann veit 

ekki um öll smáatriði. En ef lesandinn er forvitinn getur hann flett því upp hvaða hráefni 
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eru í „simit“ og hvernig það lítur út (Miðstöð íslenskra bókmennta 2019). Hvað 

barnabókum viðvíkur getur barn, sem líklega er of ungt til að fletta upp slíkum 

upplýsingum, spurt hina fullorðnu sem lesa bókina fyrir það og geta þeir ásamt börnunum 

fundið svör við spurningunum. Undanfarna áratug er sú stefna orðin algengari í þýðingum 

að þýðandi reyni að vera ósýnilegur. Sú hugmynd hefur fest sig í sessi að afskipti af 

lestrinum séu ekki alltaf ráðleg, sér í lagi fyrir þýðendur sem voru lesendur áður en þeir 

byrjuðu að þýða. Þeir ættu ekki að láta stjórnast af sínum eigin skoðunum og hagsmunum 

heldur vera hlutlægir. Samt er þátttaka í lestri mikilvæg og eðlileg fyrir bæði börn og 

fullorðna. Ef hugsað er um þroska barnsins er þátttaka í lestri mikilvæg til þess að gera 

lesturinn að jákvæðri upplifun og byggja grundvöll fyrir langtíma lestrarvenjur (Oittinen, 

Riitta 2000:28). Þess vegna má segja að aðalverkefni barnabókaþýðandans sé að hugsa 

til framtíðar lesenda sinna, bæði barna og fullorðinna sem lesa upphátt fyrir börnin. Með 

framtíðarlesendur í huga er líka mikilvægt að gera sér grein fyrir sérstöðu myndabóka. 

 

2.2. Samspil mynda og texta í barnabókum 

Myndabækur eru sér á báti meðal barnabóka vegna þess að myndirnar segja líka sögu en 

ekki aðeins textinn. „Bestu myndabókahöfundar skilja að í myndabókum eru í raun tvær 

frásagnir, önnur í orðum, hin í myndum og hvora um sig má nota til þess að styrkja 

kontrapunktana, skapa væntingar lesenda og virkja hina frásögnina enn frekar“ (Margrét 

Tryggvadóttir 1999: 103). „Börn sjá líka oft fleiri atriði í myndabókum en fullorðnir því 

þau koma fordómalaus að verkinu og skoða myndirnar allar. Fyrir þeim eru allir þættir 

verksins jafnir, aukapersónur jafnt sem aðalpersónur, umgjörð verks jafnt sem innihald“ 

(ibid 1999:111). Söguþráðurinn í myndabókum er oftast einfaldur en myndirnar geta 

verið flóknari. Stundum er einhverju bætt við á myndunum sem er ekki beinlínis sagt í 

textanum en oftast veita myndirnar börnum stuðning til að skilja söguna betur. Í 

barnabókinni Allt í plati sem þýdd var fyrir þessa ritgerð tala börnin til dæmis um kirkjuna 

sem „sést hvar sem maður er staddur í bænum“ (Sigrún Eldjárn 2020:22). Nafn kirkjunnar 

finnst hvergi í textanum en á myndunum sést án nokkurs vafa að um Hallgrímskirkju er 

að ræða. Fyrir þýðandann geta myndirnar bæði veitt stuðning og valdið vandamálum 
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vegna þess að þýðingin verður að virka samhliða myndskreytingunum, eins og verður 

útskýrt í kafla 5.5.  

 

Það sem einkennir hefðbundna þýðingafræði er að kenningarnar snúast um merkingu 

orðanna. Riitta Oittinen gengur skrefi lengra og skoðar barnabókmenntaverk í heild sinni, 

það er að segja bæði orð og sjónræna þætti. Hún fullyrðir að þýðing myndskreyttra texta 

sé sérstakt svið og krefjist sérhæfingar bæði í þýðingafræði en einnig í sjónrænu fagi á 

borð við myndlist. (Oittinen, Riitta 2000:28) Að mínu mati er örlítið yfirdrifið að kalla 

eftir því að þýðendur læri líka myndlist en það er óumdeilanlegt að þýðendur verða að 

skoða alla söguna, það er að segja allt sem stendur í textanum en einnig allt sem 

tilheyrandi myndir „segja“. Auðvitað verður textinn að vera í samræmi við 

myndskreytingar til þess að sagan myndi trúverðuga heild. Í þessu samhengi skiptir ekki 

aðeins máli hvað sést á myndunum heldur líka hvernig sjónrænir þættir eru settir fram. 

William Moebius, prófessor í samanburðarbókmenntum, skilgreinir fimm lykla sem veita 

upplýsingar um aukamerkingu myndskreytinganna. Lyklarnir eru útskýrðir nánar í 

eftirfarandi kafla en nákvæmari greiningu má finna í greininni Introduction to 

picturebook codes (Moebius, William 2009: 311-320). 

 

Staðsetning, stærð og smækkun í endurbirtingu eru fyrsti lykillinn. Persónur með háa 

stöðu innan samfélagsins, jákvæða sjálfsmynd eða jákvæðar tilfinningar eru oft staðsettar 

ofarlega á síðunni. Hins vegar táknar staðsetning neðarlega á síðunni oft lága 

samfélagsstöðu, lágt sjálfsmat eða neikvæðar tilfinningar. Persónur sem eru stórar á 

myndunum hafa oft betri og sterkari stöðu en persónur sem eru litlar. Með smækkun í 

endurbirtingu á Moebius við að því oftar sem persónur birtast á sömu blaðsíðu því 

ólíklegra er að þær hafi stjórn á aðstæðum (ibid 1986:148-149). 

 

Sjónarhorn er annar lykill sem undirstrikar þann fyrsta. Persónur sem eru staddar í þrívíðu 

rými eru oft móttækilegri en persónur í tvívíðu rými. Nærvera eða fjarvera 

sjóndeildarhringsins, hvarfpunktur og andstæður milli framhliða bera líka merkingu. 

Hverfi til dæmis sjóndeildarhringur skyndilega táknar það oft óvissu og skapar spennu 

(ibid 1986:149). 

 

https://deis.dict.cc/?s=hvarfpunktur
https://deis.dict.cc/?s=framhli%C3%B0
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Þriðji lykillinn er rammar og lögun þeirra. Þó að rammar séu stundum bara til skrauts geta 

þeir líka borið merkingu. Rammi utan um myndskreytingu getur skapað fjarlægð, eins og 

lesandinn sé að horfa út um glugga og inn í annan heim. Aftur á móti gefa rammalausar 

myndskreytingar lesandanum tilfinningu fyrir að hann sjái söguheiminn innan frá. 

Rammar sem birtast eða hverfa tákna oft breytingu á svipaðan hátt og 

sjóndeildarhringurinn. Lögun ramma getur líka haft merkingu. Persóna í hringlaga ramma 

er oft örugg en rétthyrndir rammar eru gjarnan tengdir vandamálum (ibid 1986:150). 

 

Fjórði lykillinn er línur og krot. Þykkt línanna getur verið vísbending um hversu sterk 

upplifun persónu er. Hraði og hreyfing eru oft sýnd með fíngerðum línum og sparlegri 

notkun þeirra. Þykkar, óskýrar eða bólgnar línur eru gjarnan notaðar til að tjá kyrrstöðu 

eða rólegheit. Hvassar línur geta táknað hættu eða erfiðar tilfinningar. Mjúkar línur veita 

aftur á móti öryggistilfinningu. Krot gerir myndir óreglulegar til að gefa í skyn orku eða 

eril en myndir án krots sýna létt eða fumlaust andrúmsloft (ibid 1986:150-151). 

 

Fimmti og síðasti lykillinn felst í litum. Litanotkun í barnabókum getur verið tengd 

þáttum utan textans en ekki má líta framhjá því hvað litur getur sagt okkur um inntakið. 

Burtséð frá hefðbundnum tengslum ákveðinna lita við ákveðnar tilfinningar (bjartir litir 

tákna fjör, dökkir litir erfiðleika o.s.frv.) geta litir skapað tengsl á milli mismunandi hluta. 

Það mótar fyrir slíkum tengslum þegar horft er á myndir og texta sem heild og ekki síst 

þess vegna þarf þýðandinn alltaf að skoða samspil mynda og texta vel (ibid 1986:151). 

 

Þegar hingað er komið skal nefna að til sjónrænna þátta í barnabókum teljast ekki aðeins 

myndskreytingar heldur einnig leturgerð og greinarmerkjasetning. Sérstök leturgerð, til 

dæmis skáletrun, feitletrun, hástafir og svo framvegis, undirstrikar mikilvægi tiltekinna 

lykilorða. Orð sem skera sig úr textanum senda einnig skilaboð til fullorðinna sem lesa 

söguna upphátt um að leggja áherslu á þessi orð (Oittinen, Riitta 2000: 131). Hvaða áhrif 

það hefur á lesandann og þýðandann verður rætt í kafla 5.7. 

 

Í þessum kafla hefur verið rætt hvað einkennir fræðigrein barnabókmennta. Næst fylgir 

yfirlit yfir hugtök í þýðingafræði sem eru mikilvæg fyrir þessa bókmenntagrein.  
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3. Mikilvæg hugtök í bókmenntaþýðingum 

3.1. Jafngildi 

Í þýðingafræðilegum umfjöllunum er víða talað um „jafngildi“. Á sem einfaldastan máta 

má segja að jafngildi felist í því að þýðing á íslenskri barnabók tali á sama hátt til barna 

og fullorðinna í markmálsmenningunni og viðfangstextinn talaði til íslenskra barna og 

fullorðinna. En hvað þýðir „á sama hátt“, eða nánar tiltekið, á jafngildan hátt? 

 

Málvísindamaðurinn Eugene Nida greinir milli formlegs jafngildis og áhrifajafngildis. 

Formlegt jafngildi gengur út á að halda trúnaði við form og stíl frumtextans. Ef þýðandinn 

vill ná fram formlegu jafngildi þarf hann að varðveita formlega þætti frumtextans eins vel 

og mögulegt er. Hann reynir að endurskapa málfræðilegar einingar og orðaval og forðast 

að breyta setningagerð, skipta um orðflokka, aðlaga orðavalið, bæta einhverju við eða 

sleppa einhverju. Þess konar jafngildi getur verið ákjósanlegt til dæmis þegar ljóð eru 

þýdd og þýðandinn vill færa ákveðinn bragarhátt og hrynjandi yfir á markmálið. Til þess 

að koma inntakinu til skila reynist hins vegar áhrifajafngildi oft vera betri aðferð. 

Samkvæmt Nida reynir þýðandi sem vill ná fram áhrifajafngildi að skapa algjörlega 

eðlilega framsetningu inntaksins í markmálinu. Marktextinn ætti að hafa sömu áhrif á 

lesandann og frumtextinn hefur á sína lesendur. Lesandi marktextans þarf ekki að skilja 

menningarþætti í samhengi frummálsins heldur aðlagar þýðandinn textann þannig að 

lesandi þýðingarinnar skilji boðskapinn (Nida, Eugene 200:129). Hvaða aðlaganir getur 

þýðandi gert til þess að ná þessu markmiði? Þarf hann að bæta við skýringum til þess að 

koma menningarlegum atriðum til skila? Ástráður Eysteinsson, þýðingafræðingur og 

prófessor í samanburðarbókmenntum, segir í þessu samhengi: „Með áhrifajafngildi er 

oftar en ekki stefnt að því að viðhalda aðgengileika verksins á nýju máli og í því skyni 

eru ef til vill skertir ýmsir formlegir þættir sem og menningarlegar skírskotanir“ (Ástráður 

Eysteinsson 2017: 49). Með því er gefið í skyn að viðbætur séu ekki alltaf mögulegar eða 

eftirsóknarverðar heldur er stundum skynsamlegra að sleppa einhverju til að flækja 

marktextann ekki óþarflega. Það fer meðal annars eftir textategund og afstöðu þýðandans 

til þýðinga almennt, eins og ólíkar nálganir Poestions og Steinunnar í kafla 2.1. sýndu. 

Nálganirnar byggja á tveimur þýðingafræðilegum hugtökum til viðbótar sem verða 

útskýrð í kafla 3.2. 
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3.2. Heimfærsla (e. domestication) og útlenskun (e. foreignisation) 

Þýðandinn miðlar ekki aðeins milli tungumála heldur einnig milli menningarheima. 

Ástráður Eysteinsson skrifaði um þýðingar og bókmenntir:  

 

Þegar ritverk er flutt milli mála þarf oft að gæta sérstaklega að öllum þeim 

mælieiningum og nafngiftum sem eru menningarbundnar en þarf kannski að 

breyta [...] þyngdar-, lengdar- og hitaeiningar, gjaldmiðlar, íþróttir, leikir, 

siðvenjur, ávarpsform og titlar, götuheiti, nöfn manna og dýra, og þannig mætti 

áfram telja; allt eru þetta fastbundin menningarleg fyrirbæri sem ekki renna alltaf 

fyrirvaralaust yfir í annað mál. Þýðandi vegur og metur hverju sinni hvaða 

jafngildisleið er fær. Það fer meðal annars eftir þeirri menningarþekkingu sem 

hann getur gert ráð fyrir meðal lesenda sinna (Ástráður Eysteinsson 1996:97). 

 

Sem dæmi um mismunandi jafngildisleiðir nefnir Ástráður að einn þýðandi bandarískra 

bókmennta gæti kosið að breyta mílulengd úr frumtextanum í kílómetralengd í 

marktextanum vegna þess að markmenningin mælir í kílómetrum. Annar þýðandinn 

myndi hins vegar halda mílulengdinni vegna þess að það passar betur við sögusviðið. 

Þessar tvær þýðingaraðferðir hafa lengi verið ræddar, meðal annars af þýska hugsuðinum 

Friedrich Schleiermacher fyrir rúmlega 200 árum og nýlega af bandaríska 

fræðimanninum Lawrence Venuti. Schleiermacher útskýrir í ritgerð sinni „Um hinar 

mismunandi þýðingaraðferðir“, sem birtist fyrst á þýsku árið 1813 og var seinna þýdd 

yfir á íslensku, að þýðandinn hafi tvo möguleika: annað hvort dregur hann úr framandi 

eiginleikum frumtextans eins mikið og mögulegt er og aðlagar þá að menningarlegum 

gildum markmálsins eða hann varðveitir framandi eiginleika og lætur markmálslesandann 

fara inn í erlendan menningarheim (Schleiermacher, Friedrich 2010:5-29). Markmið 

Schleiermachers var aðallega menningarpólitískt og þess vegna þótti honum seinni 

aðferðin ákjósanlegri. Hann vildi auðga tungumál og menningu markmálsins með því að 

færa bókmenntir og hugvísindi frummálsins yfir á það. Venuti er sammála 

Schleiermacher varðandi seinni aðferðina. Markmið hans er bæði menningarpólitískt og 

valdapólitískt. Hann hvetur þýðendur til viðnáms gegn þeirri skoðun sem viðhöfð er af 

flestum útgefendum, gagnrýnendum og lesendum að þýddir textar séu eingöngu 

viðunandi ef menningarlegum og tungumálalegum þáttum frumtextans sem eru torskildir 
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og framandi er skipt út fyrir þætti sem eru auðskildir og þekktir í markmenningunni 

(Venuti. Lawrence 2000:20-21). Þó að Venuti vísi sérstaklega til breska og ameríska 

bókmenntakerfisins hefur kenningin hans einnig gildi í öðrum menningarheimum. Venuti 

kallar þýðingaraðferðirnar tvær „domestication“ (heimfærsla) og „foreignization“ 

(útlenskun). Á íslensku er hugtakið „foreignization“ stundum kallað framandgerving en 

hér á eftir verður notað orðið útlenskun sem Ástráður Eysteinsson notar meðal annars í 

Tvímælum, bók sinni um þýðingar og bókmenntir (Ástráður Eysteinsson 1996:137). 

Heimfærsla er þegar textinn aðlagast markmenningu og tungumáli eins og í fyrrnefndu 

dæmi þegar mílum var breytt í kílómetra. Útlenskun er þegar menningarleg og 

tungumálaleg ummerki um upprunamálið eru varðveitt í marktextanum, eins og hjá 

þýðandanum sem breytti ekki mílulengd í kílómetra.  

 

Venuti nefnir nokkrar ástæður fyrir því að útlenskun sé æskileg og heimfærslu ætti að 

vera hafnað. Honum þykir heimfærsla vera þjóðhverfa og jafnvel rasismi. Það ætti að 

sporna gegn slíkum áhrifum með því að ögra ríkjandi fagurfræði og nota útlenskun sem 

þýðingaraðferð (Venuti, Lawrence 1995:20). Orðalag Venutis þegar hann talar um 

heimfærslu er harkalegra en orðalag Oittinen þegar hún talar um ritskoðun en hugmyndin 

sem að baki liggur er sú sama: þýðandinn má ekki láta eigin skoðun vera ráðandi í 

markmálstextanum heldur verður hann að gefa lesendum tækifæri til að túlka textann 

sjálfir og læra af því, sérstaklega þegar lesendurnir eru börn. Fullorðnir höfundar og 

þýðendur vanmeta oft hlutverk ímyndunarafls barna. Börn læra margt fleira af bókum en 

nöfn plantna og höfuðborga. Þegar þau samsama sig sögupersónum læra þau að skilja 

tilfinningar annarra vegna þess að það er auðveldara setja sig í spor annarra í bókum en í 

raunveruleikanum (Oittinen, Riitta 2000:90). Oittinen segir líka að ritskoðun fullorðinna 

sé merki um að barnabókmenntir séu taldar minna krefjandi en fullorðinsbókmenntir og 

hafi þess vegna minna gildi og séu síður áhugaverðar (ibid. 2000:67). Sigrún Eldjárn er 

sér vel meðvituð um þetta. Þegar hún tók á móti Íslensku bókmenntaverðlaununum í 

flokki barna- og ungmennabókmennta árið 2019 sagði hún í ræðu sinni: „Ég ætla ekki að 

vera hér með neinn bölmóð eða væl um að barnabókmenntir séu minna metnar en 

bókmenntir fyrir stærra fólk. Við vitum öll svo innilega vel að barnabækur eru lang, lang 

mikilvægasta bókmenntagreinin. […] Eins og fram kemur í sögunni er vonin í börnunum 

og í bókunum. Ýmislegt leggur maður á sögupersónur sínar en ég veit að krakkarnir í 
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þessari bók […] ásamt öllum öðrum krökkum í heiminum, eiga eftir að bjarga jörðinni – 

ef við erum dugleg að lesa fyrir þau og halda að þeim góðum bókum“ (Sigrún Eldjárn 

2019). Þó að það sé að mörgu leyti smekksatriði hvort bók sé góð eða ekki má skilgreina 

nokkur hlutverk barnabóka sem gefa verkum vægi. Þessi hlutverk verða útskýrð í stuttu 

máli í næsta kafla ásamt einu þýðingahugtaki til viðbótar sem getur hjálpað þýðandanum 

að vera ætlan höfundarins trúr. 

 

3.3. Skopos 

Hlutverkskenningin eða skopos-kenningin (gr. skopos = tilgangur) eftir þýsku 

þýðingafræðingana Katharinu Reiß og Hans J. Vermeer getur hjálpað þýðendum þegar 

fyrrnefnd hugtök veita ekki nægan stuðning. Árið 1984 birtu þau bókina Grundlegung 

einer allgemeinen Translationstheorie þar sem þau skilgreina þrjú lykilatriði í þýðingum: 

að þýðingar séu menningarleg tilfærsla, að hver texti sé upplýsingatilboð og að 

tilfærsla/þýðing eigi að vera í samræmi við markmið þýðingarinnar, að þýðingarferli sé 

athöfn og allar athafnir hafi sérstakan tilgang (skopos) (Reiß, Katharina og Vermeer, Hans 

J. 1991:19, 95-96). Gangrýnendur skopos-kenningarinnar hafa túlkað hana sem leyfi að 

þýða að vild. Þýðandi hafi of mikið frelsi til að ákveða sjálfur hver tilgangurinn eða 

skopos textans sé og grafi þar með undan traustum þýðingum (Rüth, Lisa [án árs]). 

Þýðandinn ber þó ábyrgð, ekki aðeins gagnvart frumhöfundi heldur einnig gagnvart 

lesendum marktextans. Það verður sjáanlegt í kafla 5 sem fjallar um vandamál og lausnir 

við þýðingu á Allt í plati. Vermeer svarar gagnrýnendum sínum með því að taka fram að 

skopos-kenningin útiloki ekki tryggar og nákvæmar þýðingar. „það má alveg eins 

skilgreina hlutverkið eða skoposinn nákvæmlega þannig. Aðalatriðið er að þýðandinn viti 

og kunni skil á að hægt er að fara fleiri leiðir að markinu og í mörgum tilfellum eru þær 

betri fyrir þá sem ætla að nota þýðinguna í það skiptið“ (Gauti Kristmannsson 2010:126). 

 

Ef þýðing er athöfn þá er hún í raun og veru „fylgiathöfn“ þar sem upphaflega athöfnin 

var að skrifa frumtextann. Þess vegna er nauðsynlegt að hafa tvennt í huga áður en 

þýðingarákvarðanirnar í næsta kafla eru útskýrðar. Í fyrsta lagi ber að hugleiða hvert 

markmið frumhöfundarins og tilgangur frumtextans er. Í öðru lagi þarf að hugsa um hver 

tilgangurinn þýðingarinnar er. 
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Í barnabókum felst „skopos“ meðal annars í ævintýraminnum. Oft minnir bygging 

barnabóka á gömlu ævintýri þar sem söguhetja eða -hetjur búa við öryggi í byrjun en svo 

gerist eitthvað óvænt og hetjan eða hetjurnar verða að glíma við vandann og vinna sigur. 

Myndabækur reyna líka oft að leysa úr vandamálum barna sem oft tengjast auknum 

þroska og samskiptum við aðrar manneskjur, sama hvar í heiminum eða hvenær sagan á 

sér stað (Margrét Tryggvadóttir 1999: 112-113). Frásagnarmynstur ævintýranna finnst 

líka í Allt í plati. Börnin Halla og Eyvindur stíga úr kunnuglegum heimi sínum inn í 

óþekktan heim hugsanablöðrunnar. Þar bíða þeirra alls konar ævintýri, meðal annars 

þurfa þau að glíma við Loft lyftuvörð sem ætlar að læsa börnin inni í kirkjuturninum og 

þau lenda í strætóferð upp í Breiðholt sem leiðir þau að heiman án þess að þau viti hvernig 

þau komast aftur heim. Samkvæmt sálgreinandanum Bruno Bettelheim tala slík 

ævintýramynstur til barna um allan heim, á öllum tímum. Það segir hann vera vegna þess 

að í ævintýramynstrinu felast lausnir við vandamálum sem fylgja auknum þroska en slík 

vandamál upplifa öll börn (Bruno Bettelheim 1975:8). Þá mætti álykta sem svo að þýðing 

sé vel heppnuð ef mynstrið er fært yfir á markmálið af því að það skapar sömu áhrif á 

lesendur í menningarheimi frummálsins og í menningarheimi markmálsins. 

Þýðingarferlið er þó flóknara en svo þar sem barnabækur hafa fleiri hlutverk, eins og 

ýmsir fræðimenn benda á. Bettelheim segir sjálfur að saga verði að skemmta barninu og 

vekja forvitni þess til að halda athygli þess. Sögur auðga líf barna þegar þær örva 

ímyndunaraflið; þær hjálpa þeim að þroskast vitsmunalega og gera sér grein fyrir 

tilfinningum sínum. Sögur ættu að veita erfiðleikum og þrám barnsins fulla 

viðurkenningu og benda á lausnir við vandamálunum. Í stuttu máli ættu sögur að tengjast 

öllum þáttum persónuleika barnsins án þess að gera nokkurn tíma lítið úr þeim (ibid 

1975:5). 

 

Moebius bendir í þessu samhengi á textatengsl í barnabókum. Það gæti komið á óvart 

hvað textatengsl eru algeng, sérstaklega í myndabókum. Það getur til dæmis verið að 

persóna á mynd sé að lesa bók og titill bókarinnar sé læsilegur en þannig er vísað til 

annarrar sögu. Í Allt í plati vísa til dæmis ýmis nöfn til íslenskra þjóðsagna. Slík 

textatengsl ögra þekkingu lesandans á bókmenntaheiminum. Til að skilja vísanir þarf 

lesandinn að þekkja heim utan fyrirliggjandi texta (Moebius, William 2009: 311-320). 
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Danski sálfræðingurinn Bo Møhl og danski uppeldisfræðingurinn May Schack hafa líka 

skoðað ýmis hlutverk barnabókmennta. Að þeirra mati ættu þær að vera skemmtilegar, 

með kennslufræðilegu ívafi, upplýsandi og læknandi, það er að segja að þær ættu að 

hjálpa börnum að þroskast. Barnabók ætti einnig að styrkja sjálfsmynd og samkennd 

barna (Oittinen, Riitta 2000:65). 

 

Þýski fræðimaðurinn Klaus Doderer gaf út bók um fagurfræði barnabókmennta þar sem 

hann viðurkennir að barnabókmenntir hafi vissulega mismunandi hlutverk og fjölbreyttan 

tilgang en ítrekar þó að fagurfræðilegt hlutverk þeirra sé  mikilvægast. Að hans mati 

dregur kennslufræði úr fagurfræðilegu hlutverki bókmenntanna og afneitar því (ibid 

200:63). 

 

Riitta Oittinen tekur allt þetta saman. Hún segir að skilgreiningar fullorðinna á 

barnabókmenntum séu byggðar á þeirri hugmynd að þær eigi að vera gagnlegar, eigi að 

kenna börnum eitthvað (ibid 2000:42). Þetta er vissulega tilgangur eða hluti af tilgangi 

margra barnabóka. Þó má ekki alhæfa þessa hugmynd á alla þætti barnabóka því það væri 

aftur ritskoðun af hálfu fullorðinna. Fullorðnir hafa tilhneigingu til að skrifa sögur fyrir 

börn með menntun barnsins í huga. Sömuleiðis hafa fullorðnir þýðendur tilhneigingu til 

að þýða sögur fyrir börn með menntun þeirra í huga og einmitt þetta getur torveldað vinnu 

þýðendanna.  

 

Menntunarþættir textans eru oft svo nátengdir menningu frummálsins að þeir verða að 

þýðingarvandamálum. Hvernig er þá hægt að gera góða þýðingu á barnabók? Á sama hátt 

og frumhöfundur hefur sérstakan tilgang í huga þegar hann skrifar frumtexta hefur 

þýðandinn tilgang í huga fyrir sitt leyti og marktexti fær tilgang í sjálfu sér. Þýðing verður 

árangursrík ef þýðandinn gefur sér frelsi innan takmarka markmiðsins. Reiß og Vermeer 

útskýra það þannig: upprunalegi höfundurinn sem framleiðandi textans upplýsingartilboð 

(þ. Informationsangebot) til raunverulegs eða ímyndaðs markhóps, byggt á væntingum 

höfundarins um viðtakandann og stöðu hans. Þýðandinn, sem framleiðandi marktextans, 

upplýsir nýjan raunverulegan eða ímyndaðan markhóp um fyrrgreint tilboð. 

Upplýsingarnar byggja aftur á væntingum textaframleiðandans (núna þýðandans) um 
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nýja markhópinn og stöðu hans. Ljóst er að þessar væntingar og þar með upplýsingarnar 

verða að vera aðrar hvað varðar form, innihald, magn  o.s.frv. en í upphaflega 

upplýsingatilboðinu. (Reiß, Katharina og Vermeer, Hans J. 1991:19, 122-123) 

 

Skoðum hlutverk norrænna barnabóka í þýskumælandi löndum til þess að greina hver 

tilgangur marktextans geti verið í tilfelli Allt í plati. Norrænar barnabækur eru nokkuð 

vinsælar í Þýskalandi og Austurríki. Ýmsir útgefendur birta reglulega þýðingar danskra, 

sænskra, finnskra, norskra og íslenskra barnabóka. Meðal þeirra eru Verlagsgruppe 

Oetinger, Carl Hanser Verlag, Carlsen Verlag og Moritz Verlag. Árið 2018 bættist 

Kullerkupp Kinderbuchverlag við listann, útgefandi sem einbeitir sér eingöngu að 

barnabókum frá Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum. Vinsældir norræna barnabóka 

í þýskumælandi löndum má rekja til þróunar í barnabókmenntum sem er lík því sem átti 

sér stað á þessu sviði á Íslandi (sbr. kafli 2). Á eftirstríðsárunum vildu foreldrar, 

barnabókahöfundar og útgefendur skapa nýjan uppeldisstíl sem bryti upp hefðbundnar 

fyrirmyndir og gæfi börnum ný sjónarhorn (Gann, Eva 2016:5). Norrænar barnabækur 

endurspegla einmitt það á tvo mismunandi vegu. Annars vegar veita bækurnar huggun í 

gegnum sköpun hugsjónaheims, eins og til dæmis sögurnar um Börnin í Ólátagarði eftir 

Astrid Lindgren. Þegar þessar sögur komu fyrst út árið 1946 sýndu þær stríðsmeiddum 

börnum vinalegra sjónarhorn á heiminn. Hins vegar eru norrænir barnabókahöfundar ekki 

hræddir við að takast á við svokölluð tabúefni eins og dauða eða fjölskylduofbeldi í 

bókum sínum. Þannig fá börn tækifæri til að fást við slík efni og vera betur búin undir 

óþægilegar áskoranir í lífinu. Báðar tegundir frásagna eiga það sameiginlegt að börnin í 

sögunum njóta mikils frelsis sem er nánast aldrei takmarkað með refsingum af hálfu 

fullorðinna. Í mörgum norrænum barnabókum er jafnvel sálræn eða líkamleg fjarlægð á 

milli barna og foreldra þannig að börnin í sögunum ná sjálfstæðum tökum á leið sinni í 

gegnum lífið (ibid 2016:15-27). 

 

Þessi sérkenni norrænna barnabóka finnast líka í Allt í plati. Foreldra Eyvindar og Höllu 

er ekki getið í sögunni. Þau ráða sjálf hvað þau gera sér til dægrastyttingar og þó að bókin 

snúist ekki um tabúefni fást aðalpersónurnar við alls konar tilfinningar eins og ergelsi, 

ótta, forvitni, sorg og gleði. Allt inntak sem tengist þroska og tilfinningum hlýtur að vera 

skiljanlegt börnum alls staðar. Menntunarþættir eru aftur á móti tengdir íslenskri 

menningu og ekki auðskildir fyrir börn annars staðar. Sem dæmi um menntunarþætti má 

https://deis.dict.cc/?s=Eystrasaltsl%C3%B6nd
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nefna að í sögunni kemur fram þorskur í taugaáfalli á þorskaspítala sem er vísun í ofveiði 

og þorskastríðin en einnig áþreifanlegir hlutir eins og Hallgrímskirkja, torfbær og 

peysuföt sem börn utan Íslands þekkja líklega ekki. Fyrir hvern væri þá þýsk þýðing á 

Allt í plati? 

 

Ímyndaður markhópur þýðingarinnar er fjölskyldur sem hafa áhuga á Íslandi. Kannski 

hafa þær ferðast til landsins eða ef til vill er það ætlun þeirra í framtíðinni. Þær vita nokkuð 

um Reykjavík og íslenska menningu, til dæmis hvar Hallgrímskirkja er staðsett eða hver 

Leifur Eiríksson var. Bókin getur vakið minningar af ferðalögum eða aukið tilhlökkun til 

að sjá staði eins og Hallgrímskirkju, torfbæi og svo framvegis á ferðinni sem fram undan 

er. Þýsk útgáfa gæti verið seld í bókabúðum og minjagripaverslunum á Íslandi, eins og 

sögur um íslensk tröll sem eru seldar á mismunandi tungumálum. Samt vildi ég ekki 

þrengja markhópinn of mikið. Þess vegna reyndi ég að gera þýðinguna líka skemmtilega 

fyrir þau sem vita ekkert um Ísland þannig að bókin gæti einnig verið seld víða í 

bókabúðum í þýskumælandi löndum. Í þeim tilgangi valdi ég útlenskun sem meginaðferð 

fyrir þýðinguna en ég þurfti að gera nokkrar aðlaganir sem eru að mínu mati nauðsynlegar 

til þess að marktextinn verði eins skemmtilegur og áhugaverður og frumtextinn. Með 

þetta í huga gerði ég eftirfarandi þýðing á Allt í plati. 
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4. Þýðing á Allt í Plati eftir Sigrúnu Eldjárn 

Undirstrikuð orð og orðasambönd í þýðingunni eru útskýrð á eftir í kafla 5. Þar verður 

gerð grein fyrir því hvaða aðlaganir voru nauðsynlegar og af hverju og hvers vegna 

aðlaganir eru ekki alltaf tilraun þýðandans til að koma sér undan ábyrgð sinni gagnvart 

höfundi frumtextans. Skáletruð orð merkja hvar á síðunni textinn stendur, hvort hann er 

megintexti, texti á myndunum eða texti í talblöðrum.  

Ég þýddi ekki upplýsingar um útgáfu á blaðsíðu 4 þar sem útgefandi sér um þessar 

upplýsingar en ekki höfundur eða þýðandi. Ég þýddi ekki heldur textann á bakhlið 

bókarinnar vegna þess að þar eru upplýsingar um frumútgáfu Allt í plati og þýskur 

útgefandi gæti hugsanlega ákveðið að hafa aðrar upplýsingar þar. Oft eru það líka 

útgefendur sem ákveða titil bókarinnar en þar sem titillinn hefur svo sterk tengsl við 

söguna og þýðinguna fannst mér viðeigandi að gera að minnsta kosti tillögu að honum.  

 

Titill á kápunni 

Kokolores 

Eine Quatschgeschichte aus Island 

 

3 titill (endurtekinn) 

Kokolores 

Eine Quatschgeschichte aus Island 

 

3 talblaðra 

Ich heiße Siegwald! 

 

4 upplýsingar um útgáfu 

 

5 

Eine Blechdose kullert die Straße entlang. Ein kleiner Junge kickt sie vor sich her. Er 

macht ein grimmiges Gesicht. Ihm ist langweilig. Der Junge heißt Eyvindur. 

Heute ist ein besonders trüber Tag. Eyvindur fällt überhaupt nichts ein, was er machen 

könnte. Er hat keine Lust auf den Spielplatz zu gehen. Da stehen schon seit ungefähr 
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hundert Jahren die gleichen Schaukeln und Wippen und alle haben längst genug davon, 

außer vielleicht die Allerkleinsten. 

 

6 

Sonntags gibt es noch das Kinderkino. Manchmal ist es toll im Kino, aber manchmal 

kommen auch die gleichen uralten Filme, die schon schon liefen, als Mama und Papa 

klein waren. Außerdem ist nicht jeden Tag Sonntag.  

Das Gedrängel, zuerst im überfüllten Bus auf dem Weg ins Kino und dann am Eingang, 

macht auch nicht gerade Spaß. Zum Schluss quetscht man sich in einen engen Sitz, um 

einen stinklangweiligen Film anzuschauen, den man schon hundertmal gesehen hat. Nein, 

da ist es wirklich besser, sich selbst etwas einfallen zu lassen. 

Eyvindur geht am Stadtteich entlang und sieht plötzlich ein anderes Kind, das die Füße 

ins Wasser baumeln lässt. Es ist Halla. 

 

7 

„Hallo Eyvindur!“ ruft sie. „Ich angle und benutze meine Zehen als Köder. Ist das nicht 

lustig?“ 

Jetzt weiß Eyvindur, dass der Tag gerettet ist. Halla fällt immer etwas ein, das Spaß 

macht. 

„Ich finde, du guckst ganz schön griesgrämig. Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?“ 

fragt Halla. 

„Nein, nein“, antwortet Eyvindur. „Ich habe nur schlechte Laune, weil mir langweilig ist 

und ich nicht weiß, was ich tun könnte.“ 

„Hör sich das einer an! Du klingst wie ein alter Griesgram. Ich sage dir, was du tun 

kannst.“ 

„Ich will meine Zehen nicht in den Teich halten, falls du das meinst.“ 

„Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich habe etwas ganz anderes im Sinn. Ich habe mir 

gerade ein ganz neues Spiel ausgedacht. Willst du es mit mir spielen?“ 

 

7 talblaðdra Höllu: 

Du bist ein Griesgram! 
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7 hugsunablaðra andarinnar 

Was?! Kein Brot? 

 

8 

„Es geht so: Zuerst setzen wir uns hin und denken uns etwas aus, das wir gerne wissen 

oder sehen oder hören möchten. Dann schließen wir die Augen und denken ganz, ganz 

fest daran. Es macht nichts, wenn wir an etwas denken, das es in Wirklichkeit gar nicht 

gibt. Wir benutzen einfach unsere Gedankenblasen!“ 

„Gedanken-was?“ fragt Eyvindur ganz erstaunt.  

 

8 talblaðdra Höllu 

Es ist ein Gedankenspiel! 

 

8 talblaðdra Eyvindar 

Was soll das denn sein?! 

 

8 hugsunablaðra andarinnar 

Was für ein Quatsch! 

 

9 

„Aaaah!“ ruft Eyvindur „Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Kann wirklich alles, was man 

sich nur vorstellen kann, in der Gedankenblase sein?“ 

„Ganz genau!“ quiekt Halla, die schon ein bisschen aufgeregt ist. „Los jetzt, füllen wir 

unsere Gedankenblasen mit etwas Spannendem!“ 

 

9 hugsunablaðra Höllu 

Gedankenblase 

 

9 talblaðdra Höllu  

So sehen die aus, wie in Comics! 
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10 

Die Kinder setzen sich hin und kneifen die Augen zusammen. Sie überlegen und 

überlegen. 

„Ich möchte am allermeisten wissen, wie die Sahnetorten aus der Konditorei schmecken“, 

sagt Halla kurze Zeit später. 

„Und ich“, sagt Eyvindur „ich möchte am allermeisten wissen, was sich unter den 

Gullideckeln auf der Straße verbirgt. Vielleicht wohnt da jemand?“ 

„Du bist ein kluges Kerlchen“, sagt Halla. „Das ist eine gute Idee. Komm, wir steigen 

gleich in deine Gedankenblase, öffnen einen Gullideckel und klettern hinunter!“ 

 

11 

Also klettern die beiden durch das Loch hinunter in die Finsternis. Der Gullideckel knallt 

hinter ihnen zu. WUMM!!! 

Sie schauen sich im Dunkeln um und erstarren vor Schreck. Alles ist kohlrabenschwarz 

und sie sehen nichts außer einer Menge leuchtender Augen um sich herum. Vor Angst 

klammern sie sich ganz fest aneinander. 

Dann gewöhnen sich ihre Augen langsam an die Dunkelheit und sie erkennen, dass sie 

von merkwürdigen Wesen umringt sind. 

 

11 talblaðdra Höllu  

Es ist kohlrabenschwarz und feucht hier unten! 

 

11 talblaðra Eyvindar 

Mach schon! Ich will auch noch rein! 

 

12 

Noch nie im Leben haben sie so etwas gesehen! KROKOFANTEN! 

Krokodile mit Rüsseln! Unter der Straße! 

Die müssen sie sich unbedingt näher ansehen. 

 

12 efsta talblaðra 

Herzlich willkommen, Freunde! 
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12 talblaðra í miðju 

Einen wunderschönen guten Tag! 

12 neðsta talblaðra 

Wenn ihr daran glaubt, dass es uns gibt, dann gibt es uns auch. Andernfalls nicht. 

 

13 fyrir ofan myndina 

Einer der Krokofanten stellt sich vor: 

 

13 talblaðra 

Ich heiße Siegwald! 

 

13 fyrir neðan myndina 

Er bietet den Kindern an, ihnen dort unten alles zu zeigen. 

„Aber hier stinkt es so, iih!“ sagt Halla und hält sich die Nase zu.  

„Stimmt“, sagt Siegwald. „Ihr riecht das, weil ihr keine Rüssel habt. Das hier ist nun mal 

der Abwasserkanal von Reykjavik. Das lässt sich nicht verleugnen. Ihr Armen! 

Wir Rüsseltiere bemerken den Gestank nicht, weil er zu lange braucht, um den Rüssel 

hinaufzukriechen. Wir denken längst schon wieder an etwas ganz anderes, wenn der 

Gestank oben im Kopf angekommen ist.  

Zum Glück haben wir hier bei uns Gästerüssel, die ihr benutzen könnt. Der Rüssel ist ein 

äußerst wichtiges Körperteil. 

 

14 

Hier, macht sie euch um. Ihr müsst sie hinter den Ohren festklemmen. Ja, genau so, wie 

eine Brille. Und jetzt nehme ich euch mit auf Entdeckungsreise. Steigt auf!“ 

 

Siegwald zeigt ihnen nun alles Mögliche dort unten unter der Straße. 

Einer der Krokofanten gießt die Wurzeln einer Straßenlaterne mit Multivitaminsaft. 

„Damit sie schön kräftig leuchten“, sagt er. 

 

„Wir haben hier auch eine Schlammrutsche und man kann an der Decke entlang 

spazieren… also wenn man Saugnäpfe als Füße hat.“ 
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„Und die Menschen laufen über uns auf der Straße herum und wissen nichts von alldem“, 

sagt Halla. 

„Was die alles verpassen!“ ruft Eyvindur. „Wie praktisch es wäre, an der Decke und an 

den Wänden entlang zu laufen wie die Krokofanten. Dann könnte man einfach über 

Häuser und Autos gehen, wenn man will.“ 

 

16 

„Kommt, wir gehen weiter. Ich möchte euch noch mehr zeigen, zum Beispiel unser 

Kabeljaukrankenkaus“, sagt Siegwald. 

„WAS?“ wundern sich die Kinder. „Ein Kabel-was??“ 

„Das werdet ihr gleich sehen“, sagt Siegwald und läuft weiter den unterirdischen Gang 

entlang. 

Die Kinder hören jetzt in der Ferne ein Husten und es wird immer lauter je weiter sie 

gehen. Sie sind im Kabeljaukrankenhaus angekommen. Siegwald erklärt ihnen diese 

seltsame Einrichtung: 

 

16 mynd 

Kabeljaukrankenhaus 

Notaufnahme 

 

17 

„Hier in der Notaufnahme liegen Kabeljaue, die im Meer schlimm vergiftet wurden. Es 

ist wirklich unvorstellbar, was den Menschen so einfällt. Was die alles ins Meer werfen! 

Gift, Öl, Kleiderbügel, Plastikflaschen, Kaugummi, alte Brillen.“ 

Als nächstes kommen sie in die Nervenabteilung. „Hier liegen einige Kabeljaue, mit 

schwerem Nervenzusammenbruch. Sie wurden ihr ganzes Leben lang von großen und 

kleinen Fischkuttern quer durch das ganz Meer gejagt“, sagt Siegwald. „Wir versuchen 

sie zu retten, aber trotzdem werden es immer weniger. Wenn das so weitergeht gibt es 

bald keine Kabeljaue mehr“, fügt er jammernd hinzu. 

 

17 mynd 

Nervenabteilung 
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17 talblaðra Sigvalda 

Schnief! 

 

18 

Plötzlich fängt er an zu schluchzen und alle Krokofanten, die im Krankenhaus arbeiten, 

schluchzen ebenfalls so laut, dass es ein einziges Chaos ist.  

Eyvindur und Halla starren sie mit Tränen in den Augen an und fangen auch beinahe an 

zu weinen. Doch da sagt Siegwald: „Wir Krokofanten sind so sensibel, dass wir einfach 

kein Leid sehen können. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen zuversichtlich bleiben! Lasst 

uns woanders hingehen, wo es nicht so schrecklich traurig ist. Wie wäre es, wenn wir an 

die Oberfläche klettern. Da kann ich euch den Kirchgarten zeigen.“ 

„Äh, meinst du den Friedhof? Den kennen wir schon und der ist nicht besonders 

spannend, eher genauso traurig wie das Kabeljaukrankenhaus“, sagt Halla und klingt 

enttäuscht, weil sie lieber noch mehr von der Kanalisation sehen möchte. 

 

19 

„Hier gibt es im Moment eigentlich nichts mehr zu sehen“, sagt Siegwald. „Ich verspreche 

euch, dass ihr den Kirchgarten mit ganz anderen Augen sehen werdet. Mit 

Krokofantenaugen!“ 

Als sie den nächsten Gullideckel erreichen, klettern sie nach oben auf die Straße und 

kommen wieder an die frische Luft. Auch Siegwald strampelt sich nach oben und dann 

können sie los. Sie laufen weiter den Gehweg entlang. 

 

20 

Eyvindur und Halla fällt auf, dass die Menschen, denen sie begegnen, Siegwald überhaupt 

nicht bemerken! Ab und zu macht jedoch ein Kind große Augen und starrt sie an. 

Krokofanten gibt es nämlich nur in den Augen derer, die wollen, dass es sie gibt. Sie 

leben in der Gedankenwelt von aufgeweckten Kindern. 

Unterwegs erzählt Siegwald ihnen vom Kirchgarten: 

„Ihr wisst natürlich schon, dass in Gemüsegärten Gemüse wächst und dass in Obstgärten 

Obst wächst. Bestimmt wisst ihr auch, dass in Blumengärten Blumen wachsen, aber 
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wahrscheinlich habt ihr noch nie gehört, dass in Kirchgärten Kirchen wachsen, zumindest 

in diesem hier.“ 

Da sind sie auch schon am Tor zum Kirchgarten und gehen hinein.   

„Was für ein Unsinn, Kirchen können doch nicht wachsen!“ sagt Eyvindur ungläubig. 

„Doch, doch“, sagt Siegwald. „Wenn man es nur will.“ 

Er erklärt ihnen, wie Kirchen angebaut werden. 

 

21 

„Schaut, hier wird Samen ausgesät und daraus wachsen dann kleine Kirchlinge. Die 

werden mit Messwein gegossen, damit sie größer werden und gedeihen. Wenn sie die 

richtige Größe haben, werden sie mitsamt den Wurzeln geerntet und dort eingepflanzt, 

wo noch Kirchen gebraucht werden.“ 

Die Kinder schütteln sich vor Lachen. Das ist ja verrückt! 

„Eines Tages“, erzählt Siegwald weiter „hat der Kirchgärtner nicht aufgepasst und aus 

Versehen eine Kirche mit Branntwein gegossen. Das hatte schlimme Folgen! Die Kirche 

wuchs und wuchs und wuchs und niemand konnte sie aufhalten. Am Ende hat man sie 

auf einen Hügel gesetzt.“  

 

21 mynd 

Samen 

 

22 

„Wollen wir auf den Kirchturm hinaufsteigen und uns dort oben umsehen?“ 

„Ja, das machen wir“, sagt Halla. „Wir entdecken bestimmt etwas Außergewöhnliches, 

schließlich bist du ja bei uns!“ 

 

22 talblaðra Eyvindar 

Da ist die Kirche! Man sieht sie von überall! 

 

22 talblaðra Sigvalda 

Außer wenn man sich selbst im Kirchturm befindet. 
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22 talblaðra Höllu 

Ja, da ist sie! 

 

23 

Sie gehen den Hügel hinauf. Siegwald muss nicht ausweichen, wenn ein Haus oder ein 

Auto im Weg steht. Nein, er läuft mit seinen Saugnapffüßen einfach über jedes Hindernis. 

 

24 fyrir ofan myndina 

Jetzt erreichen sie die Kirche und gehen hinein. Dort sehen sie einen Lift und in dem Lift 

sitzt in einer Ecke ein uralter und ziemlich grimmiger Mann. Vor ihm liegt ein Haufen 

weißer Haare. Als die Kinder und Siegwald sich die Sache genauer ansehen, fällt ihnen 

auf, dass ein Ende der Haare am Kinn des Mannes angewachsen ist. All diese Haare sind 

sein Bart! 

 

24 mynd 

Nach oben 

 

24 talblaðra Lofts 

Guten Tag! Ich heiße Luftikus Liftwärter. Steigt ein, wir fahren zur Turmspitze hinauf! 

 

24 fyrir neðan myndina 

Sie steigen zögernd in den Lift und der schießt mit einem Affenzahn nach oben. 

 

25 

Ganz oben im Turm steigen sie aus und schauen über Reykjavik. Ein Meer aus Häusern! 

Wie viele Menschen wohl in ihnen wohnen? Und alle sind mit irgendetwas beschäftigt. 

Manche schlafen, manche essen, manche buddeln im Garten, manche sitzen auf dem Klo, 

manche spielen und so weiter und so fort. 

Plötzlich hören sie ein hämisches Lachen hinter sich. Sie drehen sich um und sehen, wie 

der Liftwärter sie böse anschaut. 
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25 talblaðra Höllu 

Wow! 

 

26 talblaðra Lofts 

Ihr seid mir in die Falle gegangen, ihr Taugenichtse! 

 

26 

„Es kostet zwar nichts, in den Turm hinaufzufahren aber wieder hinunterzufahren kostet 

siebzehntausend Kronen!“ 

Er lacht und lacht und lacht bis ihm Schweißperlen auf der Stirn stehen. Dabei sieht 

Luftikus Liftwärter gar nicht, dass Siegwald den Kindern ermutigend zunickt und mit 

dem Rüssel auf Luftikus deutet. 

 

26 talblaðra Sigvalda 

Auf ihn!! 

 

27 

Eyvindur macht einen Satz nach vorne. Er packt dem Bart des Liftwärters, zieht kräftig 

daran und zwirbelt ihn ein.  

Der Alte schreit wie am Spieß und schlägt wild um sich. Am Ende liegt er hilflos da, in 

seinen eigenen Bart eingewickelt. Die Kinder und Siegwald überlegen, was mit dem 

Schuft passieren soll.  

„Sollen wir ihn an den großen oder an den kleinen Zeiger der Turmuhr binden?“ fragt 

Halla. „Was meint ihr?“ 

„Binden wir ihn an den großen Zeiger. Der dreht sich schneller!“ Und so machen sie es. 

 

28 

Luftikus ist jetzt am großen Zeiger festgebunden und sein langer Bart baumelt den 

Kirchturm hinunter. 

„Wir können nicht den ganzen langen Bart herumbaumeln lassen ohne ihn für 

irgendetwas zu nutzen“, sagt Siegwald. „Was haltet ihr von einer kleinen Flugreise?“ 
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„Einer Flugreise!! Wie meinst du das? Willst du etwa den Turm hinunterfliegen??“ 

schreien die Kinder durcheinander. Sie haben ein bisschen Angst, sind aber auch sehr 

gespannt. Mit Siegwald ist nichts unmöglich! 

 

28 mynd 

Hier hängt Luftikus und sein Bart baumelt herunter 

 

28 stytta á myndinni 

Leifur Heppni 

 

29 

„Ja, das ist überhaupt kein Problem“, sagt Siegwald. „Ich zeige euch, wie es geht. Wir 

klettern den Bart hinunter bis ans Ende und schaukeln daran kräftig hin und her, bis es 

nicht mehr schneller geht. Dann lassen wir los und fliegen über die Stadt! Wir sehen 

bestimmt etwas Interessantes.“ 

 

30 

Sie fliegen zum Stadtzentrum und sehen sich den Marktplatz aus der Luft an. Von oben 

sieht alles ganz anders aus. 

„Das gibt es doch nicht! Mir ist noch nie aufgefallen, dass alle Menschen Schwänze 

haben!“ ruft Halla plötzlich. „Warum ist mir das nie aufgefallen?“ 

„Es könnte daran liegen, dass du noch nie so hingeschaut hast wie heute“, antwortet 

Siegwald. 

„Seht mal, wie die Kinder sich an den Schwänzen ihrer Eltern festhalten! Und da ist ein 

Junge, der sich mit dem Schweif in den Fahrradspeichen verfangen hat. Wie komisch!“ 

 

30 talblaðra 

Au! 

 

31 fyrir ofan myndirnar 

Eyvindur kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. 
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31 efri mynd 

Haha! Haha! Hahaha! 

 

31 á milli myndanna 

Er lacht so sehr, dass er nicht mehr fliegen kann und plötzlich fällt er. 

 

31 neðri mynd 

Hilfe! 

31 neðri mynd, talblaðra Eyvindar 

Hilfe! Hilfe! Haltet mich an meinem Schweif! Rettet mich!!! 

 

32 

„Du hast doch gar keinen Schweif, du Schussel“, ruft Halla ihm nach. Sie und Siegwald 

fliegen hinter Eyvindur her und kriegen ihn zu fassen, aber er fällt weiter und zieht sie 

mit sich nach unten.  

Also schauen sie sich nach einem geeigneten Landeplatz um. Als sie sich dem Boden 

nähern, kommt genau unter ihnen ein Bus die Straße entlanggefahren und auf dem landen 

sie. 

 

33 

Jetzt ist guter Rat teuer. Der Bus fährt weiter und sie können nicht absteigen. Halla 

krabbelt ganz nach vorne, um zu sehen, welche Linie es ist. Es ist die Nummer 13, der 

Expressbus in die Vorstadt. Was sollen sie jetzt tun? 

„Es bleibt uns nichts anderes übrig, als einen kleinen Ausflug in die Vorstadt zu machen 

und später vom Bus abzuspringen, wenn er wieder am Marktplatz angekommen ist“, sagt 

Siegwald. „Das wird bestimmt ein toller Ausflug.“ 

Sie fahren nun durch die Stadt und genießen die großartige Aussicht oben auf dem Bus. 

 

34 

„Das ist auf jeden Fall der beste Platz von allen. Warum drängeln sich eigentlich alle 

Leute IN den Bus HINEIN, wenn es OBEN DRAUF doch viel schöner ist?“ fragt 

Eyvindur und macht es sich auf dem Dach bequem. 
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Jetzt kommt Wind auf. Er wird immer stärker, sodass sich die Drei kaum noch auf dem 

Dach des Busses halten können. Sie haben nun endlich die Vorstadt erreicht und da 

werden sie von einem besonders kräftigen Windstoß erfasst und durch die Luft 

gewirbelt... 

 

35 

... und dann landen sie auf der Erde... oder besser gesagt in einer tiefen Grube, die 

zwischen den Hochhäusern versteckt liegt. 

„Was für eine Fahrt!“ stöhnt Siegwald während er versucht, seinen Rüssel wieder glatt 

zu streichen. „Wo sind wir eigentlich gelandet? Nein, was sehe ich denn da? Ist das nicht 

das Haus der guten alten Mechthild? Bei meinem Rüssel, natürlich ist es das! Kommt, 

Kinder!“ 

Dort unten in der Grube steht tatsächlich ein altes, gepflegtes Torfhaus. 

 

36 á milli myndanna 

Sie gehen durch den Hof und klopfen ans Tor. Eine kleine, alte und gutgelaunte Frau in 

isländischer Tracht öffnet ihnen.  

 

36 talblaðra Þjóðhildar 

Kann ich meinen Augen trauen? Das ist doch nicht etwa Siegwald der Krokofant, der 

mich mit seinem Besuch beehrt?! Kommt herein, meine Lieben! 

 

36 fyrir neðan myndirnar 

Sie folgen Mechthild ins Haus und hinein in die Stube.  

 

37 fyrir ofan myndina 

„Ich habe Torte gebacken und mit dem Essen nur auf Gäste gewartet. Ihr kommt also 

genau zur richtigen Zeit!“ 

Eyvindur und Halla haben noch nie zuvor eine so riesige, wunderbare Torte gesehen. 

„Greift zu, ihr Lieben“, sagt Mechthild und reicht jedem eine Schaufel. 
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37 talblaðra Þjóðhildar 

Schaufelt rein! 

 

37 fyrir neðan myndina 

Das muss man ihnen nicht zweimal sagen. Schon lassen sie sich die süße Leckerei 

schmecken. 

 

38 

Nach dem Riesentortenschmaus möchte Mechthild unbedingt mit Siegwald und den 

Kindern tanzen. Sie holt ihr Langspil hervor, auf dem sie abwechselnd spielen, während 

die anderen tanzen wie die Weltmeister. Siegwald tanzt an den Wänden und an der Decke 

und ab und zu auch auf dem Boden. 

 

38 talblaðra þjóðhildar 

Lasst uns tanzen! 

 

39 fyrir ofan myndina 

Sie tanzen und tanzen, bis sie völlig außer Atem sind. 

 

39 talblaðra Þjóðhildar 

Auf, auf, ihr Wikinger, tanzet! 

 

39 fyrir neðan myndina 

Da sagt Siegwald: „Jetzt müssen wir uns leider verabschieden. Ich muss heute Abend die 

Straßenlaternen gießen. Wir können den Weg durch die Kanalisation nehmen, das geht 

am schnellsten. Gleich hier nebenan gibt es einen Gullideckel.“ 

 

40 

Zum Abschied drücken Sie Mechthild dicke Küsse auf die Wangen und dann machen sie 

sich auf den Weg. 
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41 fyrir ofan myndirnar 

Sie müssen ziemlich weit laufen, aber auf ihrem unterirdischen Heimweg gibt es viel zu 

sehen. Krokofanten gehen dort den verschiedensten Arbeiten nach. An diesem 

Nachmittag ist es ruhig und friedlich in der Welt der Krokofanten. 

 

41 talblaðra á vinstri efri myndinni  

Ich stricke Gästerüssel. 

 

41 talblaðra á hægri efri myndinni  

Ich schreibe ein Buch. Es heißt „Geschichten aus dem Leben eines Krokofanten“. 

 

41 á milli myndanna 

„So“, sagt Siegwald nach langem Marsch „jetzt sind wir wieder unter dem Gullideckel, 

durch den ihr heute Vormittag herunter gekommen seid. Geht jetzt nach Hause, Kinder, 

und danke für den schönen Tag!“ 

 

41 talblaðra Sigvalda 

Bis bald! 

 

41 talblaðra Eyvindar og Höllu 

Tschüss! 

 

42 fyrir ofan myndina 

Sie klettern nach oben auf die Straße. 

 

42 fyrir neðan myndina 

„Ich freue mich schon darauf, allen zu erzählen, was wir heute erlebt haben!“ sagt 

Eyvindur als er aus der Gedankenblase heraus steigt. 

 

43 talblaðra Höllu 

Hehe! Das glaubt uns aber bestimmt niemand! 
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43 fyrir neðan myndina 

WER GLAUBT SCHON SOLCHE GESCHICHTEN?! 
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5. Greining á þýðingavandamálum og lausnum 

Í þessum kafla verða ræddar nokkrar þýðingarákvarðanir sem teknar voru. Listinn er ekki 

tæmandi en rökstuðningur fyrir allar ákvarðanir myndi sprengja ramma B.A.-ritgerðar. 

Þess vegna beinir þessi kafli sjónum að þýðingarvandamálum sem tengjast einkennum 

barnabóka og þeim þýðingafræðilegu hugtökum sem voru útskýrð hér að framan. 

 

5.1. Titill 

Orðið „Kokolores“ sem ég valdi sem titil er eitt af mörgum orðum sem þýða bull. Ég 

notaði einmitt þetta orð vegna þess að ólíkt mörgum samheitum sínum er það ekki 

neikvætt. Auk þess hljómar orðið fyndið og hefur skemmtilega hrynjandi. Hrynjandi er 

mikilvægt atriði í þýðingum barnabóka og getur stuðlað að því að lesturinn verði 

skemmtilegur (Oittinen, Riitta 2000:34-35). „Kokolores“ er sjaldgæft orð og ekki má 

búast við því að öll börn þekki það en það gerir ekkert til því að ég bætti við undirtitli 

„Eine Quatschgeschichte aus Island“ (Bullsaga frá Íslandi). „Quatsch“ er samheiti við 

„Kokolores“ og er mjög algengt orð. Meginástæðan fyrir þessari viðbót var þó ekki að 

útskýra hvað „Kokolores“ þýðir heldur vildi ég að það væri skýrt frá upphafi að sagan 

gerist á Íslandi. Á þennan hátt er hægt að beita útlenskun án þess að þörf sé fyrir margar 

viðbætur sem gætu truflað lesturinn. Til dæmis er ekki nauðsynlegt að útskýra af hverju 

sumar persónur heita framandi nöfnum eða af hverju hlutir eins og kirkja eða 

þjóðbúningur líta öðruvísi út en börn í þýskumælandi löndum búast sennilega við. 

 

5.2. Nöfn 

Í textanum koma fram mannanöfnin Eyvindur, Halla, Sigvaldi, Loftur og Þjóðhildur og 

einnig örnefnin Reykjavík, Breiðholt og Lækjartorg. Þegar þýtt er úr íslensku yfir á þýsku 

er algengt að þýða ekki örnefni og mannanöfn (Lerner, Marion. 2007:100). Þetta væri í 

samræmi við útlenskun sem meginaðferð. Hins vegar getur þetta valdið erfiðleikum hjá 

markhópnum. Ekki má gleyma að um myndabók að ræða sem líklegast er að lesin sé af 

fullorðnum fyrir börn. Fyrir þau sem hafa ekki íslensku að móðurmáli getur verið erfitt 

að bera fram íslensk nöfn, sérstaklega ef þau innihalda stafi sem eru ekki til í stafrófi 
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móðurmáls þeirra. Stafirnir þ, ð og æ eru ekki til í þýsku stafrófi. Þess vegna er 

skynsamlegt að forðast nöfn með þessum stöfum í þýsku þýðingunni 

 

5.2.1. Nöfn persónanna 

Ástráður Eysteinsson nefnir þrjár mögulegar aðferðir við íslenskun eiginnafna í 

þýðingum úr öðrum tungumálum en þessar aðferðir virka líka í hina áttina, þegar þýtt er 

úr íslensku yfir á önnur mál. Þýðandinn getur nefna persónur upp á nýtt og gefið þeim 

nöfn sem eru algeng í markmálinu. Annar möguleiki er að láta nöfn standa alveg óbreytt 

og sá þriðji er að aðlaga nöfn þannig að þau séu ennþá lík nöfnunum á frummálinu en 

samræmist markmálsstafsetningunni (Ástráður Eysteinsson 2017:55). Síðasta aðferðin 

virkar þó ekki alltaf, eins og sjá má með mannanöfn í Allt í plati:  

 

Sigvaldi 

Aðlögun er möguleg fyrir nafnið Sigvaldi þar sem til er gamalt þýskt nafn, Siegwald, sem 

hefur sömu merkingu og íslenska nafnið. Sigvaldi þýðir „sá sem er máttugur í sigri, eða 

orrustu“ (Áttavitinn 2019) og þýska nafnið samanstendur af sömu myndönum, „Sieg“ 

(sigur) og „wald“ sem er dregið af „walten“ (að ráða ríkjum) (Adam, Birgit 2009:[án 

blaðsíðu]).  

 

Þjóðhildur 

Nafnið Þjóðhildur hefur líka þýskan jafnoka en hann hljómar allt öðruvísi en á 

frummálinu. Þjóð sem forliður norrænna nafna merkir mikil og hildur þýðir orrusta. 

Þannig þýðir nafnið Þjóðhildur valkyrja (Áttavitinn 2019). Þýska nafnið Mechthild hefur 

sömu merkingu og er einnig gamalt nafn (Beliebte Vornamen [án árs]) þannig að það er 

viðeigandi fyrir gamla konu sem bý í hefðbundnu húsnæði og klæðist þjóðbúningi. Þó að 

Mechthild hljómi ekki líkt Þjóðhildi er það viðeigandi aðlögun af því að merkingin 

varðveitist, stöfunum þ og ð er sleppt og nafnið er nokkuð gamaldags þannig að það 

hljómar börnum ennþá framandi í eyrum. 

 

Eyvindur og Halla 

Eyvindur og Halla eru aðalpersónur sögunnar. Ég ákvað að láta nöfnin þeirra standa 

óbreytt, af ólíkum ástæðum. Í fyrsta lagi eru nöfnin skírskotun í þjóðsöguna um Fjalla-
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Eyvind og Höllu konu hans. Þau voru útilegumenn sem bjuggu víða um Ísland, fjarri 

mannabyggðum (Fjalla-Eyvindur 1954-1961:400-401). Þó að börnin í Allt í plati eigi ekki 

margt sameiginlegt með þjófunum og útilegumönnunum Eyvindi og Höllu í þjóðsögunni 

er sú hliðstæða til staðar að þau fara að heiman inn á óþekkt svæði þegar þau stíga niður 

um gatið undir hlemminum. Í öðru lagi gerir viðbót undirtitilsins til þýðingar á titlinum 

það augljóst að sagan gerist á Íslandi þannig að lesandinn býst við erlendum nöfnum. Í 

þriðja lagi eru nöfnin frekar einföld aflestrar fyrir þýskumælandi lesendur þó að 

framburður þeirra verði líklega ekki alveg réttur. 

 

Loftur lyftuvörður 

Loftur lyftuvörður er líka vísun í íslenskar þjóðsögur. Í Þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar 

,má finna söguna um Galdra-Loft. Reyndar er hann ekki gamall maður eins og Loftur 

lyftuvörður í Allt í plati en persónuleikar þeirra eru líkir. Galdra-Loftur var skólapiltur á 

Hólum sem lærði galdur. Til þess að öðlast sífellt meiri völd framdi hann ýmis 

myrkraverk (Galdra-Loptur 1954-1961:583-586). Hann er samviskulaus og ósvífinn eins 

og Loftur lyftuvörður. Þó að það sé ekki í samræmi við ákvörðunina sem ég tók varðandi 

Eyvind og Höllu breytti ég nafninu Loftur og gaf honum þýskt nafn. Tvennt styður þessa 

ákvörðun. Annars vegar undirstrikar það aðalhlutverk Eyvindar og Höllu af því að þau 

eru einu persónurnar sem heita framandi erlendum nöfnum. Hins vegar er til þýskt nafn 

sem passar mjög vel í þessum aðstæðum. „Luftikus“ er þýsk heiti yfir kærulausan, 

yfirborðskenndan, óáreiðanlegan mann (Duden 2021). Það er ekki raunverulegt 

mannanafn heldur heita eingöngu skáldaðar persónur þessu nafni. Á síðustu blaðsíðu 

sögunnar Allt í plati er lesandinn minntur á það að sagan öll  var ímyndun barnanna. 

Nafnið Luftikus er skírskotun til þess. Auk þess má segja að lýsingin kærulaus og 

óáreiðanlegur eigi við um Loft lyftuvörð. Börnin geta ekki treyst honum og hann passar 

sig ekki þannig að börnin, ásamt Sigvalda, sigra hann. Enn fremur inniheldur nafnið 

Luftikus orðið „Luft“ (loft) sem passar við lyftuna sem fer hátt upp í loft. Síðast en ekki 

síst varðveitist stuðlunin í nafninu þar sem lyftuvörður er „Liftwärter“ á þýsku. Stuðlun 

er vinsælt stílbragð í barnabókum af því að hún vekur athygli þeirra (Universität 

Duisburg-Essen 2015). 

Það má deila um það hvort þýðandinn megi blanda aðferðunum saman, það er að segja 

halda sumum nöfnum óbreyttum og breyta öðrum, eins og ég gerði í þýðingunni minni. 
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Að mínu mati er þetta besta lausnin, í þeim tilgangi að varðveita ekki aðeins vísanir í 

þjóðsagnamenningu heldur einnig merkingu nafnanna. Á sama tíma er séð til þess að 

nöfnin séu ekki of framandi og trufli ekki lesturinn.  

5.2.2. Örnefni 

Reykjavík (bls. 13), Breiðholt (bls. 33) og Lækjartorg (bls. 30) 

Nafn Reykjavíkur er ekki þýðingavandamál í ljósi þess sem var rætt í kafla 2.1. Þó að 

börnin sem lesa eða hlusta á söguna þekki kannski ekki höfuðborg Íslands er einfalt fyrir 

fullorðna segja þeim frá henni. Hvað þýðingu hinna örnefnanna viðvíkur er ein aðferð 

enn hugsanleg, fyrir utan þær sem Ástráður lagði til fyrir mannanöfn; þýðandi gæti skipt 

sérnöfnum staðanna út fyrir samnöfn. Breiðholt yrði þá „Vorstadt“ (úthverfi) og 

Lækjartorg „Marktplatz“ (markaðstorg). Þar sem ég valdi útlenskun sem meginaðferð 

kom ekki til greina að skipta íslensku örnefnunum út fyrir þýsk örnefni. Það væri 

mögulegt að aðlaga nöfn þannig að þau líkist enn nöfnunum í frummálinu en séu 

jafnframt læsileg fyrir þýskumælandi lesendur en þá týnist aukamerkingin. Hægt væri að 

skrifa „Breidholt“ í staði fyrir Breiðholt en það sem er mikilvægt fyrir frásögnina er að 

Breiðholtið er staðsett fjarri hverfinu sem börnin í sögunni þekkja. Þess vegna er 

skynsamlegt að nota samnafn sem felur í sér þessa aukamerkingu. Hvað Lækjartorg 

varðar er staðsetningin ekki það sem skiptir máli en ef aðlöguð stafsetning nafnsins, 

Laekjartorg, væri notuð myndu þýskumælandi lesendur ekki skilja að torg sé opið svæði 

í borg eða bæ. Þess vegna ákvað ég að nota samnöfn í báðum tilfellum.  

Auðvitað velti ég því fyrir mér hvort það sé ekki of mikil ritskoðun samkvæmt 

skilgreiningu Oittinen en ég komst að þeirri niðurstöðu að þessar aðlaganir væru 

nauðsynlegar til þess að framfylgja tilgangi textans. Þýðandinn ber enda ekki aðeins 

ábyrgð gagnvart höfundi frumritsins heldur einnig gagnvart lesendahópnum á 

markmálinu. Þar sem þýðandinn tilheyrir sjálfur markmálsmenningunni liggur það í eðli 

málsins að hann bæti við og aðlagi textana á grundvelli sjónarmiða um eigin menningu. 

Þegar þýtt er fyrir börn er það merki um hollustu við upphaflegan höfund þegar þýðandinn 

tekur mið af börnum sem lesendum á markmálinu því þá verður til markmálstexti sem 

börn geta elskað. Textinn lifir áfram á markmálinu í gegnum þýðinguna (Oittinen, Riitta 

2000:84). 
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5.3. Vísanir í menningu 

Sé útlenskun notuð sem þýðingaraðferð þarf að varðveita vísanir í íslenska menningu eftir 

bestu getu en eins og sagt var hér að ofan voru smávægilegar aðlaganir nauðsynlegar til 

þess að sagan yrði jafn skemmtileg og áhugaverð fyrir lesendur sem tilheyra 

markmenningunni. Nöfn eru ekki einu vísanirnar í menningu í textanum. Það eru ýmis 

önnur menningarleg atriði í Allt í plati sem geta verið þýðingarvandamál. 

 

Þrjúbíó (bls. 6) 

Þrjúbíóin voru hluti af barnamenningu á Íslandi og festu sig í sessi á eftirstríðsárunum. Á 

sunnudögum klukkan þrjú sýndu nokkur kvikmyndahús í Reykjavík kvikmyndir fyrir 

börn. Ef lesandinn þekkir ekki til þrjúbíóanna er erfitt að skilja textann: „Svo eru það 

þrjúbíóin […] Auk þess eru krakkar til á fleiri dögum en sunnudögum“. Þess vegna breytti 

ég „Svo eru það þrjúbíóin“ í „Svo það er barnabíóíð á sunnudögum“. Sýningartíminn 

skiptir ekki máli í þessu samhengi og aðlögunin gerir það augljóst að þessi dægrastytting 

er sérstaklega fyrir börn en stendur bara til boða á sunnudögum. Vilji svo ólíklega til að 

einhver lesenda marktextans viti um þrjúbíóin ætti hann að skilja að átt er við þau. Þannig 

er vísunin í íslenska menningu orðin aðeins veikari en hún er enn til staðar. 

 

Hressó (bls. 10):  

Á svipaðan hátt og í tilfelli örnefnanna, Breiðholts og Lækjartorgs, er skynsamlegt að 

nota samnafnið „Konditorei“ (kökubúð) í staðinn fyrir sérnafnið Hressó. Hugsanlegt væri 

að nota bæði sérnafn og samnafn: „die Sahnetorten aus der Konditorei Hressó“ 

(stríðsterturnar í kökubúðinni Hressó). Það getur hinsvegar verið ruglingslegt fyrir hluta 

af væntanlegum markhópi. Hugsanlegt er að fjölskyldur sem hafa sérstakan áhuga á 

Íslandi ætli í Reykjavíkurferð og reyni að finna staði úr bókinni í raunheimum. Þar sem 

Hressó er ekki lengur kökubúð heldur veitingahús nú til dags og á byggingunni stendur 

ekki Hressó heldur fullt nafn staðarins, Hressingarskálinn, getur verið erfitt fyrir fólk sem 

þekkir ekki sögu Hressingarskálans að finna staðinn. Fyrir hinn hluta markhópsins, það 

er að segja lesendur sem hafa ekki sérstakan áhuga á Reykjavík, er nafn fyrrverandi 

kökubúðarinnar alls ekki mikilvægt. Þess vegna ákvað ég að sleppa sérnafninu Hressó og 

nota bara samnafnið. Reyndar sleppti ég þar með vísun í menningu enda á Hressó sér ríka 

sögu í borgarlífi Reykjavíkur (RÚV 2019). Samt rökstyður kenning Reiß og Vermeers 
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sem var fjallað um í kafla 3.3 þessa breytingu á upplýsingatilboði. Eins og útskýrt var hér 

að ofan verður myndabók að vera áhugaverð fyrir bæði fullorðna og börn. Fullorðnir 

Íslendingar muna líklega eftir Hressó sem kökubúð og vissir aldurshópar gætu sömuleiðis 

munað önnur hlutverk byggingarinnar. Fullorðnir Þjóðverjar hafa aftur á móti ekki þessar 

minningar þannig að nafnið á kökubúðinni vekur engin hugsanatengsl fyrir þá og væri 

frekar ruglandi en upplýsandi.  

 

Þorskaspítali (bls. 14 o.áfr.) 

Þorskaspítali er að vissu leyti vísun í menningu þó að fyrirbærið sé auðvitað tilbúningur. 

Bakgrunnur þess er sá er að þorskurinn er að hverfa vegna ofveiði og umhverfismengunar. 

Þar að auki hefur þorskur gegnt stóru hlutverki í Íslandssögunni. Í þremum þorskastríðum 

deildu Íslendingar við Breta um fiskveiðiréttindi á Íslandsmiðum og þegar Jörundur 

hundadagakonungur tók völd á landinu var nýjum fána með þremur þorskum flaggað á 

Íslandi. Áður hafði þorskur líka verið notaður á innsigli Kristjáns III Danakonungs þegar 

hann stjórnaði Íslandi. Íslensk börn læra um það í skólanum en ekki börn í þýskumælandi 

löndum. Það er jafnvel óvíst hvort þýskumælandi börn í þeim aldurshópi sem les 

myndabækur viti hvað þorskur er. Það var freistandi að einfalda textann og breytta 

þorskaspítalanum í fiskaspítala. Það væri hins vegar ritskoðun samkvæmt skilgreiningu 

Oittinen þannig að ég ákvað að varðveita þorskinn, ekki síst vegna þess að það er auðvelt 

fyrir fullorðna að útskýra það. Að auki var hægt að nota þýskt orð yfir þorsk til að búa til 

dálítinn orðaleik. Þýska orðið er „Kabeljau“  en það inniheldur orðið „Kabel“ sem þýðir 

leiðsla. Þar sem krakkarnir spyrja „Þorska-hvað??“ í frumtextanum spyrja þeir „Kabel-

was??“ (leiðslu-hvað??) í þýðingunni. Við útskýringu foreldranna getur það verið fyndið 

og einnig hughreystandi fyrir þýskumælandi börn að taka eftir því að börnin í sögunni 

skyldu heldur ekki vita hvað „Kabeljau“ er. Auk þess bætir þessi orðaleikur upp fyrir 

orðaleik um lýsi á blaðsíðu 14 sem týnist í þýðingu, sjá kafla 5.4. Í þessari aðferð felast 

sjónarhorn jafgildis sem ekki var rætt í kafla 3.1; jafngildi sem næst með tilfærslu (þ. 

versetze Äquivalenz). Ef ekki er hægt að varðveita stílbragð á einum stað í þýðingunni 

getur þýðandinn flutt stílbragðið á annan viðeigandi stað í marktextanum. Markmiðið 

með þessu er að tryggja að heildarstíll marktextans sé sambærilegur frumtextanum 

(Prunč, Erich 2007:70) 
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Hallgrímskirkja (bls. 22 o.áfr.) 

Í samhengi við þýðingu á menningarlegum fyrirbærum er  mikilvægt að hafa í huga það 

sem var rætt í kafla 2.2; að þýðandinn verði að taka tillit til myndskreytinganna en ekki 

aðeins til textans. Á blaðsíðum 22, 28 og 29 í Allt í plati sést kirkja sem er augljóslega 

Hallgrímskirkja. Þó að nafns kirkjunnar sé hvergi getið í textanum vita íslensk börn sem 

lesa eða heyra um stóra kirkju sem situr uppi á hól og er með lyftu að það er 

Hallgrímskirkja. Auk þess hjálpa myndirnar þeim að þekkja kirkjuna. Útlit hennar og 

stærð eru vel þekkt og er stærðin oft notuð sem mælikvarði til að kenna íslenskum börnum 

hversu stórt eitthvað er. Dæmi um það má finna í bókinni Íslenskar kynjaskepnur (Jón 

Baldur Hlíðberg og Sigurður Ægisson 2008). Þar er stærð furðudýranna úr íslenskum 

þjóðsögum sýnd í samanburði við Hallgrímskirkju. Myndirnar geta líka hjálpað 

þýskumælandi börnum að skilja söguna betur. Þó að þau þekki kirkjuna líklega ekki, 

nema kannski ef þau hafa heimsótt hana, er enginn þörf á að þýðandinn bæti við 

útskýringu. Myndirnar segja allt sem skiptir máli: að kirkjan er nokkuð sérstök í útliti 

(hún lítur ekki út eins og venjulega kirkja) og mjög stór. 

 

sautján þúsund kall (bls. 26) 

Þar sem sagan gerist á Íslandi og útlenskun var valin sem meginaðferð er eðlilegt að tala 

um íslenska gjaldmiðilinn krónu en ekki um evru sem er sá gjaldmiðill sem er notaður í 

Þýskalandi og Austrurríki. Aftur geta fullorðnir útskýrt fyrir börnum hvað króna er en 

textinn er líka skiljanlegur án útskýringar. Þar sem í textanum segir „það kostar sko 

sautján þúsund kall“ er augljós að um greiðslumiðil er að ræða. Auk þess er hugsanlegt 

að skemmtilegur misskilningur komi upp sem skemmtir lesendum og er þess vegna ekki 

óæskilegur. Í þýsku er bara til eitt orð yfir bæði krónu og kórónu þannig að þýsk börn 

sem lesa eða heyra að eitthvað kosti sautján þúsund „Kronen“ sjá kannski fyrir sér 

kórónur frekar en peninga. Lykilatriðið í þessari senu er að Loftur vill fá upphæð sem er 

alls ekki mögulegt fyrir börn að útvega og enn erfiðara væri að útvega sautján þúsund 

kórónur en sautján þúsund krónur. Í kafla 2.1 var nefnt að börn þurfi ekki útskýringar á 

öllum atriðum heldur sé gott að gefa þeim tækifæri til að finna út hlutina sjálf. Þetta dæmi 

sýnir að texti getur jafnvel orðið fyndnari ef börnum er gefið svigrúm til að túlka sum 

atriði sjálf. 
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Leifur Eiriksson (bls. 28 mynd) 

„Íslandssagan er raunar viðfangsefni margra íslenskra barnabóka og höfundarnir reyna þá 

að nota hana til að segja eitthvað um samtímabörn og reyna samtímis að kynna 

menningararfinn fyrir þeim.“ (Dagný Kristjánsdóttir 2010:222). Það á líka við um Allt í 

plati þar sem Leifur Eiríksson kemur fram. Hans er ekki getið í textanum en myndin á 

blaðsíðu 28 synir styttuna fyrir framan Hallgrímskirkju og á styttunni stendur „Leifur 

Heppni“. Íslensk börn hafa kannski séð styttuna og vita sennilega hver Leifur Heppni var. 

Börn í þýskumælandi löndum vantar hins vegar þessa þekkingu. Er þá nauðsynlegt að 

bæta við skýringu? 

 

Steinunn Sigurðardóttir sagði í ræðu sinni á alþjóðlegu þýðendaþingi Miðstöðvar 

íslenskra bókmennta árið 2019 (sbr. kafli 2.1): „Jafnvel þegar málið snýst ekki um brauð 

heldur þjóðhetjur, þurfum við ekki að vita alla söguna. Í upphafi skáldsögunnar minnar, 

Tímaþjófurinn, er söguhetjan Alda Ívarsen að ganga í hringi kringum íslensku Ataturk 

styttuna, af frelsishetjunni Jóni Sigurðssyni, á Austurvelli. Engra skýringa er þörf fyrir 

útlendan lesanda, skyldi ég vilja segja. Það er augljóst að þessi Jón er einn af aðalmönnum 

Íslands, af einhverri ástæðu“ (Miðstöð íslenskra bókmennta 2019). Það sama gildir um 

Leif Heppni í Allt í plati þannig að þýðingin kemst vel af án skýringar. Þar að auki, og 

eins og nefnt var áður, geta fullorðnir útskýrt fyrir börnum hver Leifur Eiríksson var og 

ef þeir vita það ekki er auðvelt að fletta því upp. 

 

Torfbær (bls. 35), peysuföt (bls. 36) og langspil (bls. 38) 

Líkt og í samhengi við Hallgrímskirkju hjálpa myndskreytingar einnig við að skilja önnur 

áþreifanleg atriði eins og torfbæ og langspil. Hvort tveggja sést á myndunum. Ef börn 

vita ekki hvað torf er geta fullorðnir útskýrt það. Í tilfelli langspilsins getur þýðandinn 

búist við því að fullorðnir viti ekki heldur hvað það er en myndskreytingin dugar sem 

útskýring. Út frá samhengi (að spila og dansa) er skýrt að um hljóðfæri er að ræða og 

myndskreytingar sýna hvernig þetta óþekkta hljóðfæri lítur út. Á blaðsíðum 35 til 39 er 

ýmislegt sem er framandi fyrir lesendur í þýskumælandi löndum. Þess vegna ákvað ég að 

minna einu sinni enn á það að sagan gerist á Íslandi og þýddi peysuföt sem „isländische 

Tracht“ (íslenskur þjóðbúningur) og ekki bara sem „Tracht“ (þjóðbúningur). Það má deila 

um hvort þetta sé nauðsynlegt en að mínu mati getur þessi litla viðbót hjálpað börnum að 
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átta sig aftur á því að sagan gerist á Íslandi og þess vegna eru hús, klæðnaður og hljóðfæri 

öðruvísi en það sem þau þekkja.  

 

Ofan lúðir fjallið fóru (bls. 39) 

Stundum eru vísanir í menningu beinar tilvitnanir í aðra texta. Dæmi um slík textatengsl 

er vísa úr Úlfarsrímum, „Ofan lúðir fjallið fóru“, sem Þjóðhildur kveður. Við beinar 

tilvitnanir verður þýðandinn að rannsaka hvort textinn sem er vísað í hefur verið þýddur 

yfir á markmálið. Ef svo er getur hann fundið samsvarandi textabút í markmálinu og 

vitnað í hann orðrétt. Þýsk þýðing af Úlfarsrímum er hins vegar ekki til eða að minnsta 

kosti ekki opinberlega aðgengileg þannig að þessi aðferð kemur ekki til greina. Ef textinn 

sem er vísað í hefur ekki verið þýddur er lausnin oft sú að varðveita tilvitnunina á 

frummálinu og bæta við eigin þýðingu, til dæmis í sviga eða neðanmálsgrein. Það er hins 

vegar ekki við hæfi í myndabókum. Ef börn sem eru byrjendur í lestri lesa söguna sjálf 

geta þau ekki lesið útlensk orð og lesturinn verður að svekkjandi reynslu. Fullorðnir geta 

reyndar lesið útlensk orð á einhvern hátt (líklega með vitlausum framburði) en það er 

hugsanlegt að þeir lesi bara þýðingu ef henni er bætt við. Í þessu tilfelli þýðir það ekkert 

að varðveita upprunalegu tilvitnunina. Það kemur ekki heldur til greina að skipta íslenskri 

vísu út fyrir kvæði úr þýskum þjóðararfi vegna þess að það væri algjörlega á móti 

þýðingaraðferðinni útlenskun, sérstaklega þar sem tveimur blaðsíðum framar var minnt á 

það að sagan gerist á Íslandi með því að þýða peysuföt með orðunum „isländische Tracht“ 

(sjá að ofan). Það væri skrítið að konan sem er augljóslega íslensk kvæði þýska vísu. Þess 

vegna reyndi ég að finna lausn frá öðru sjónarhorni. Öll sagan er sögð í plati eins og 

upprunalegi titillinn segir lesendunum, eða sagan er bullsaga eins og þýski undirtitillinn 

segir. Má þá ekki vísan sem Þjóðhildur kveður vera eitthvað uppspunnið sem hljómar 

samt eins og rímur, kvæði eða þjóðlag? Að mínu mati passar það alveg inn í söguna sem 

heild. Ég reyndi svo að finna eitthvað upp sem hljómar eins og það geti verið kveðið og 

hefur einhver söguleg tengsl við Ísland. Margir útlendingar hugsa fyrst og fremst til 

víkingatímans í samhengi við Íslandssögu. Þess vegna fjallar uppspunna vísan í þýðingu 

minni um dansandi víkinga. „Auf auf ihr Wikinger, tanzet!“ merkir „Áfram víkingar, 

dansið!“ og „tanzet“ er viðtengingarháttur, í þessu samhengi notaður til að tjá ósk. Þessi 

notkun er ekki lengur algeng en það gefur í skyn að vísan sé gömul, eins og rímur eru. 
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5.4. Orðaleikir 

Það er misjafnt hversu erfitt er að þýða orðaleiki og fer það meðal annars eftir því hversu 

náskyld frummál og markmál eru, sem og hversu líkir eða ólíkir menningarheimar 

frummálsins og markmálsins eru. Það sama gildir um orðatiltæki en þar sem umfang 

þessarar ritgerðar er takmarkað verða eingöngu orðaleikirnir útskýrðir af því að þeir 

einkenna sérstaklega stíl bókarinnar og höfundar. 

 

Krókófílar (bls. 12 o.áfr.) 

Orðið krókófíll, sem er augljóslega samsetning orðanna krókódíll og fíll, er ekki 

sérstaklega erfitt að þýða þó að samsetningin virki aðeins öðruvísi. Það er ekki hægt að 

fella orðið „Elefant“ (fíll) inn í orðið „Krokodil“ (krókódíll) eins og í íslensku. Hins vegar 

er einfalt að setja saman fyrri hluta orðsins „Krokodil“ og seinni hluta orðsins „Elefant“ 

til að smíða orðið „Krokofant“. Þar sem ekkert annað þýskt dýranafn byrjar á Kroko- og 

ekkert annað þýskt dýranafn endar á -fant er alveg skýrt hvaða tveimur dýrum eru blandað 

saman. 

 

vökva ræturnar á ljósastaurunum með lýsi til þess að þeir lýsi betur (bls. 14) 

Sérstaklega erfitt var að þýða þennan orðaleik með orðinu lýsi: „Einn krókófílanna er að 

vökva ræturnar á ljósastaurunum með lýsi. „Til þess að þær lýsi betur!“ segir hann.“ Í 

gamla daga var lýsi notað sem ljósmeti og orðið lýsi er af því dregið. Í dag er það meðal 

annars notað sem fæðubótarefni þar sem það inniheldur lífsnauðsynlegar fitusýrur (Jón 

Ögmundsson 2002). Á Íslandi er algengt að gefa börnum lýsi til þess að fyrirbyggja d-

vítamínskort þannig að það felst ákveðin rökvísi í því að götuljós fái orku úr lýsi. Þó að 

lýsi sé til í Þýskalandi og hafi líka verið notað sem ljósmeti er ekki eins algengt að gefa 

það börnum. Rökvísin sem felst í orðaleiknum er þar af leiðandi ekki skiljanleg fyrir 

þýskumælandi börn. Auk þess er þýska orðið yfir lýsi „Lebertran“. Það þýðir bókstaflega 

„lifrarfita“ og er ekki skylt orðinu „leuchten“ (lýsa), þannig að orðaleikurinn myndi týnast 

í beinni þýðingu. Í þessu tilfelli fannst mér mikilvægari að halda í húmorinn í þýðingunni 

en að viðhalda nákvæmni. Þess vegna breytti ég lýsi í „Multivitaminsaft“ (vítamínsafi) 

sem er algengur drykkur í Þýskalandi og börn tengja vítamínum og orku. Reyndar vantar 

í þýðinguna orðaleikinn en „[…] Multivitaminsaft. „Damit sie schön kräftig leuchten“ 
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([…] vítamínsafi. Til þess að þær lýsi skært“) hefur sömu rökvísi og frumtextinn og 

jafnvel án orðaleiks er smá fyndni fólgin í því að vökva með vítamínsafa. 

 

kirkjur vaxa í kirkjugörðum eins og kartöflur í kartöflugörðum (bls. 20) 

Jafnvel þó þessi orðaleikur virðist vera einfaldur í þýðingu við fyrstu sýn þarf þýðandinn 

að athuga hvort orðin hafi sömu áhrif á markhópinn. Í Allt í plati er kirkjugarðurinn staður 

þar sem kirkjur eru ræktaðar. Venjulegt nútímaorð fyrir kirkjugarð á þýsku er „Friedhof“ 

sem inniheldur hvorki orðin kirkju né garð (Friede = friður, Hof = hlað). Eldra orð, 

„Kirchhof“ (Kirche = kirkja, Hof = hlað) er líka til en það vantar enn garðinn. Þá er til 

orðið „Kirchgarten“ (Kirche = kirkja, Garten = garður) sem er algjörlega viðeigandi til að 

endurskapa orðaleikinn. Þýðandinn má þó ekki gleyma að „Kirchgarten“ er ekki eins 

algengt orð og Friedhof og ekki notað á öllum svæðum þýskumælandi landa. Ekki má 

vænta þess að öll börn þekki orðið. Til þess að samtal Höllu og Eyvindar við Sigvalda 

um kirkjugarðinn verði eðlilegt þarf þess vegna að breyta því aðeins. Þegar Sigvaldi 

leggur til að sýna börnum kirkjugarðinn svara þau „Æ, við höfum séð kirkjugarða. Þeir 

eru ekki spennandi...“ Í þýðingu notar Siegwald óalgenga orðið „Kirchgarten“ fyrir 

kirkjugarð og börnunum finnst það skrítið þannig að þau svara „Äh, meinst du den 

Friedhof? Den kennen wir schon und der ist nicht besonders spannend...“ (Ha? Meinarðu 

kirkjugarðinn (venjulegt orð)? Við þekkjum hann og hann er ekki spennandi...). Þar með 

er orðið ljóst að „Kirchgarten“ merkir það sama og „Friedhof“ og orðaleik Sigvalda, „þið 

hafið heyrt um kirkjugarða en þið hafið ekki heyrt að þar vaxa kirkjur“, er hægt að þýða 

beint yfir á þýsku. 

 

Skóflið þessu í ykkur (bls. 37) 

Það getur líka verið áskorun fyrir þýðandann þegar orðaleikur er tengdur 

myndskreytingum. Í Allt í plati réttir Þjóðhildur börnunum skóflur til þess að þau geti 

borðað risastórar tertur. Hún segir: „Skóflið þessu í ykkur!!“. Í þessu tilfelli var ég svo 

heppin að þýska, eins og íslenska, notar sama orð yfir það að skófla (til dæmis sandi eða 

mold) með skóflu og fyrir það að skófla í sig mat. Einnig er til nafnorðið „Schaufel“ 

(skófla) með sömu rót og sagnorðið. Þess vegna var hægt að þýða þennan orðaleik beint 

en það var heppileg tilviljun. Næsti kafli sýnir að myndskreytingar geta hjálpað 
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þýðandanum en þær geta líka valdið honum vandræðum, ekki aðeins í samhengi við 

orðaleiki heldur líka í almennara samhengi. 

 

5.5. Samanspil textans og myndskreytinga 

Skottin á pöbbunum og mömmunum (bls. 30) 

Setninguna „Sjáið þið hvernig krakkarnir halda í skottin á pöbbunum og mömmunum!“ 

þarf að þýða mjög varlega vegna þess að þýska orðið „Schwanz“ (skott) er líka talmál 

fyrir reður. Vegna þess að „Schwanz“ (skott/reður) stendur í beinu samhengi við karlkyns 

persónu hljómar setningin sérstaklega tvíræð á óæskilegan hátt í markmálinu, að minnsta 

kosti fyrir fullorðna innan markhópsins. Börn sem eru svo ung að þau lesa myndabækur 

eða hlusta á fullorðna lesa fyrir sig taka venjulega ekki eftir þessari tvíræðni en það er 

mikilvægt að fullorðnir fá ekki samviskubit við lesturinn, annars halda þeir ekki áfram að 

lesa bókina fyrir börnin sín. Einföld lausn til að forðast tvíræðnina væri að nota samheiti 

eins og „Schweif“ (tagl) en það passar ekki við efri myndskeytinguna á blaðsíðu 30. 

Sumar persónanna á myndunum eru með tagl, aðrar eru með skott eins og hundur eða api. 

Þess vegna þurfti að finna aðra lausn. Til þess að textinn fari vel við myndskreytingarnar 

notaði ég orðið „Schwanz“ en breytti setningunni í „[...] sich an den Schwänzen ihrer 

Eltern festhalten“ ([...] halda í skottin á foreldrum sínum) þannig að tvíræða orðið stendur 

ekki lengur í beinu samhengi við karlkyns persónu. Í næstu setningu, „þarna er strákur 

búinn að festa skottið á sér í teinunum á hjólinu sínu“, er hins vegar hægt að nota orðið 

tagl í staðinn fyrir skott vegna þess að  skottið á myndinni lítur út eins og tagl. Einnig er 

hægt að nota orðið tagl á blaðsíðu 31 þar sem Eyvindur segir: „Grípið í skottið á mér!“ 

og Halla svarar: „Þú ert ekki með neitt skott...“ Hér sést ekki á myndunum hvers konar 

skott Eyvindur telur sig að vera með.  

 

Krókólæknarnir og krókóhjúkrunarfræðingarnir (bls. 18) 

Stundum verður þýðandinn líka að horfa lengra en til viðfangsefnisins á myndunum. 

Muna þarf eftir lyklum Moebiusar sem var fjallað um í kafla 2.2. Þessir lyklar geta líka 

hjálpað þýðandanum að taka ákvörðun um hvernig eigi að þýða sérstök atriði. Ég tók 

þessa lykla með í reikninginn til að þýða „krókólæknana“ og 

„krókóhjúkrunarfræðingana“. Á íslensku lýsa starfsheiti læknir og hjúkrunarfræðingur 
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persónum af öllum kynjum. Í þýsku eru aftur á móti til mismunandi form og jafnvel 

mismunandi orð: „Arzt“ (karlkyns læknir) og „Ärztin“ (kvenkyns læknir), 

„Krankenpfleger“ (karlkyns hjúkrunarfræðingur) og „Krankenschwester“ (kvenkyns 

hjúkrunarfræðingur). Nú mætti segja að það skipti ekki máli fyrir framhald sögunnar 

hvort læknarnir og hjúkrunarfræðingarnir eru karlmenn eða konur en það er úrelt 

sjónarhorn. Árið 1977 hafði málvísindamaðurinn Bob Dixon þá þegar bent á að 

barnabækur ættu ekki að endurspegla fordómafullt samfélag heldur sýna að allir eigi jafna 

möguleika. Fyrirfram ákveðna verkaskiptingu kynjanna þarf að forðast (Margrét 

Tryggvadóttir. 1999:115). Nýlega skrifaði Marion Lerner að auki grein um aðferðir í 

femíniskri og hinsegin þýðingafræði þar sem hún segir „Þýðingar og þýðingavinna eru 

alls ekki laus við pólitík. Öðru nær, þýðingar eru hluti af orðræðu samfélagsins og geta 

verið hluti af samfélagsdeilum“ (Lerner, Marion 2019:53). Hvernig getur þýðandinn vitað 

hvort það þjóni markmiði upphaflegalega höfundarins að skapa jafnrétti í marktextanum? 

Tveir lykla Moebiusar gefa vísbendingu um þetta; lykill staðsetningar, stærðar og 

smækkandi endurbirtinga og lykill litanotkunar. Aðalpersónurnar, strákur og stelpa, eru 

jafnstór og oftast sýnd hlið við hlið. Þau eru líka jafn litrík á bókarkapunni og 

myndskreytingunum. Hvorki strákurinn né stelpan er öflugri þannig að álykta má að 

jafnrétti skipti höfundinn máli. Hér er einnig gott að minnast þess að höfundur bókarinnar 

Allt í plati sá einnig um myndskreytingarnarm sjálfur. Til eru mismunandi lausnir til að 

skrifa kynhlutlausan texta í þýsku. Oft eru til dæmis nefnd bæði karlkynsorð og 

kvenkynsorð þannig að læknar verða að „Ärzte und Ärztinnen“ og hjúkrunarfræðingar 

verða að „Krankenpfleger und Krankenschwestern“. Einnig er hægt að nota hástafi eða 

sérstafatákn eins og * eða _ til að skeyta karlkynsorðum og kvenkynsorðum saman: 

ÄrztInnen, Ärzt*innen, Ärzt_innen. Það gengur hins vegar ekki til að þýða 

hjúkrunarfræðinga þar sem karlkynsorðið og kvenkynsorðið hafa ekki sömu rót. Auk þess 

eru þessar lausnir frekar nýjar og eiga eftir að festa sig í sessi þannig að þær gætu truflað 

lesturinn (Wizorek, Anne og Lühmann, Hannah 2018:36-44). Annar möguleiki til að 

komast hjá því að útiloka eitthvað kyn er að umorða viðkomandi textabút, eins og ég 

gerði. Krókólæknarnir og krókóhjúkrunarfræðingarnir eru „alle Krokofanten, die im 

Krankenhaus arbeiten“ (allir krókófílar sem starfa á spítalanum). Þessi lausn hefur líka 

þann kost að hún útilokar ekki kynsegin fólk. 
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Hrúga af húsum (bls. 25), búin að baka nokkrar tertur (bls. 37) 

Stundum eru myndskreytingar jafnvel rökstuðningur fyrir því að víkja frá textanum. Eins 

og hefur komið fram er samræmi textans og myndanna mikilvægt til þess að bókin myndi 

trúverðuga heild. Þess vegna breyti ég setningunni „En sú hrúga af húsum!“ í „Ein Meer 

aus Häusern!“ (Sjór af húsum!). Þetta er ekki aðeins orðatiltæki í þýsku máli heldur 

samsvarar einnig myndskeytingunni betur en „hrúga“ af því að á myndinni sést vesturbær 

Reykjavíkur, ásamt Seltjarnarnesinu, umkringdur sjónum. Annað dæmi er setningin „Ég 

er búin að baka nokkrar tertur [...]“. Á myndinni sést bara ein terta þannig að ég breytti 

setningunni í „Ich habe Torte gebacken [...]“ (Ég er búin að baka tertu [...]). Þýskan notar 

yfirleitt óákveðinn greini þegar um einn hlut er að ræða. Setningin „Ich habe eine Torte 

gebacken [...] þar sem „eine“ er óákveðinn greinir þýðir að persónan er búin að baka eina 

tertu. Með því að sleppa „eine“ er orðið terta sett fram málfræðilega sem óteljanlegur 

hlutur eins og mjólk eða grautur þannig að lesendur túlka sjálfir hvort um eina eða fleiri 

tertur er að ræða. Frávik í þessum dúr geta varla talist ritskoðun enda auka þær nákvæmni 

þýðingarinnar með tilliti til heildaráhrifa textans og myndanna frekar en að draga úr 

henni.  

 

5.6. Fleiri sjónrænir þættir 

Í kafla 2.2 var nefnt að undir sjónræna þætti barnabóka falla líka atriði eins og leturgerð 

og greinarmerkjasetning. Hvað leturgerð varðar er áberandi að allir textar sem eru í 

hugsunablöðrum og talblöðrum eru skrifaðir með hástöfum og leturgerðin líkist rithönd, 

ólíkt megintextanum. Það leggur áherslu á muninn milli ritmáls og talmáls. Þýðendur 

verða alltaf að gera sér grein fyrir því hvernig persónur í sögu tala og velja orðbragð sem 

fer vel við persónuleika sögupersónanna. Orðalag Höllu er til dæmis frekar fullorðinslegt. 

Hún segir setningar eins og „Að heyra til þín, drengur“ við Eyvind sem gefur vísbendingu 

um hlutverkaskipan í vináttu barnanna. Það væri aftur á móti efni í annan kafla sem passar 

ekki inn í ramma þessarar ritgerðar. Hvað leturgerðir varðar ber einnig að nefna að fá orð 

í megintextanum eru skrifuð með hástöfum en sem dæmi um slíkt má nefna 

„KRÓKÓFÍLAR“ á blaðsíðu 12, „HA“ á blaðsíðu 16 og síðustu setninguna í bókinni: 

„HVER TRÚIR LÍKA SVONA SÖGU??!!“. Þau hafa ekki heldur mikil áhrif á 
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þýðinguna. Þau eru frekar merki fyrir fullorðna sem lesa söguna upphátt um að þeir ættu 

að leggja sérstaka áherslu á þessi orð.  

 

Smávægilegur sjónrænn þáttur sem þurfti hins vegar að aðlaga var greinarmerkja-

setningin. Sigrún notar óvenjumörg upphrópunarmerki og spurningarmerki, sérstaklega í 

talblöðrum en líka í megintextanum. Í talblöðrum eru upphrópunarmerki allt að fjögur í 

röð. Sem dæmi má nefna talblöðru Höllu á blaðsíðu 8 eða talblöðru Eyvindar og Höllu á 

blaðsíðu 41. Spurningarmerkin eru ekki eins mörg en samt eru oft fleiri en eitt eða tvö 

spurningarmerki og upphrópunarmerki í röð, eins og sjá má í talblöðru Eyvindar á 

blaðsíðu 8 eða í talblöðru Þjóðhildar á blaðsíðu 36. Samkvæmt Oittinen gefa sjónræn 

atriði eins og greinarmerkjasetning sögunni hrynjandi. Þau eru bæði merkingar fyrir 

augun og hafa áhrif á tilfinningar lesendanna (Oittinen, Riitta 200:103). Einmitt þess 

vegna þurfti að fækka greinarmerkjum í marktextanum. Ofnotkun upphrópunarmerkja og 

spurningarmerkja telst ekki góður ritstíll á þýsku og margföld notkun getur jafnvel látið 

setninguna líta út fyrir að vera árásagjörn. Þess vegna notaði ég oftast bara einföld 

greinarmerki í þýðingunni, nema þegar talandi persónu var mikið niðri fyrir, eins og til 

dæmis Eyvindi á blaðsíðu 31. 
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6. Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að sýna að þýðingar barnabóka eru margslungið 

hugsanaferli. Þó að söguþráður myndabóka sé yfirleitt einfaldur og viðráðanlegur fyrir 

börn (Margrét Tryggvadóttir 1999:104) verður þýðandinn að íhuga ýmsa eiginleiki 

barnabókanna sem voru útskýrðir í kafla 2: Hann verður að tala til tvíþætts markhóps af 

börnum og foreldrum sem eru með mismunandi væntingar og reynslu. Samspil mynda og 

texta getur bæði auðveldað og flækt þýðingavinnu. Vísanir í menningu eru að auki sérstök 

áskorun fyrir þýðandann af því að hann verður að finna leið til að færa merkingingu 

einhvers sem getur verið óþekkt eða lítið þekkt í markmenningunni yfir á markmálið. 

Kafli 3 sýndi að það fer oftast eftir tilgangi textans hvaða lausn er best til að ná þessu og 

barnabækur eins og Allt í plati geta verið með fleiri hlutverk. Þær eru ætlaðar til að mennta 

börnin, sýna þeim leiðir til að leysa vandamál, hjálpa þeim að skilja eigin tilfinningar og 

þroskast. Síðast en ekki síst ættu barnabækur að skemmta lesendum. Þýðandinn getur 

gripið til ýmissa þýðingafræðilegra hugtaka til að taka ákvarðanir. Ef hann vill ná fram 

áhrifajafngildi þarf hann alltaf að hafa í huga fyrir hvern hann er að þýða og af hverju 

þannig að marktextinn hafi sömu áhrif á markhóp þýðingarinnar og frumtextinn hafði á 

upprunalegan markhóp. Spurningar fyrir hvern og til hvers marktextinn er ætlaður eru 

líka kjarni skopos-kenningarinnar sem getur veitt stuðning við eina stærstu 

þýðingarákvörðunina – valið á milli heimfærslu og útlenskunar sem ræður að hvaða leyti 

menning frummálsins verður áfram sýnileg í marktextanum. Þýðingin í kafla 4 var gerð 

fyrir fjölskyldur sem hafa áuga á Íslandi þannig að þær geti endurlífgað minningar af 

Íslandsferð eða aukið tilhlökkun til slíkrar ferðar. Það var að auki markmiðið að þýski 

textinn gæti skemmt hvaða þýskumælandi lesanda sem er. Þess vegna var útlenskun valin 

en nokkrar aðlaganir gerðar. Aðlaganirnar eru útskýrðar í kafla 5 en listinn er ekki 

tæmandi þar semrammi ritgerðarinnar leyfði ekki að skrifa um alla flokka 

þýðingarvandamála. Hægt væri til dæmis að fjalla ítarlega um orðatiltæki og 

talmálseinkenni sem eru oft hluti af persónusköpun, eins og getið er í örstuttu máli hér að 

framan. Það væri þó efni í fleiri rannsóknir og aðra ritgerð. Eftirsóknarvert væri líka að 

genga skrefi lengra við þýðinguna og koma henni til útgefanda, ef til vill eins 

útgefendanna sem voru nefndir í kafla 3.3, og athuga hvort hún tali í raun og veru til 

væntanlegs markhóps.  
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