
Horst Sturmhoefel 

Wilde Erdbeeren – Rainsnakes = Smultron –  daggmaskar? 

En liten utflykt i aktuella översättningars underliga värld 

 

Med översättning menar jag här hur svenska titlar på böcker och filmer har - mer eller mindre fritt - 

översatts till några andra språk, dvs. engelska, tyska och franska. 

Jag stötte på fenomenet med översatta missförstånd – gammal Ingmar Bergman-beundrare som jag 

är – för första gången när jag jämförde filmen Smultronställets titel med det tyska namnet på filmen: 

Wilde Erdbeeren. För det första finns det ingenting som heter wilde Erdbeeren på tyska, utan 

smultron heter Walderdbeeren, och för det andra återger översättningen ju inte vad som menas 

med ett smultronställe på svenska, nämligen en särskilt trevlig plats, i Prismas svensk-tyska lexikon 

något poetiskt återgiven med paradiesisches Fleckchen. Hur i all världen kom översättaren då på 

titeln Wilde Erdbeeren? 

     Förklaringen finns i den engelska översättningen. Där heter filmen Wild Strawberries, vilket ju 

betyder smultron, men missar den svenska titelns egentliga mening. Den engelska översättaren 

visste förmodligen vad smultron var på svenska (eller slog upp det) och nöjde sig med det. 

Och den tyska översättaren, om vi nu vill kalla henne/honom för en sådan, har helt enkelt översatt 

den engelska titeln ordagrant till tyska med resultatet Wilde Erdbeeren.  

På franska heter filmen Les fraises sauvages och förbryllar en fransman väl lika mycket som en tysk 

eller en engelsman, eftersom filmen ju är helt fri från smultron, jordgubbar och alla andra bär. 

 

Låt oss nu ta en svensk romanserie som är översatt till ett tjugotal språk, prisbelönad och utkommen 

i miljonupplaga, nämligen den år 2004 avlidne Stieg Larssons Millennium-trilogi: Män som hatar 

kvinnor, Flickan som lekte med elden och Luftslottet som sprängdes.  

    Tysklands största tidning Bild hade ju hittat på en oförglömlig rubrik om Stieg Larsson: Toter 

Schwede schreibt Bestseller. 

     Inget av de tre nämnda språken har en ordagrann översättning av de tre titlarna. 

På engelska blev det: The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl who Played with Fire och 

The Girl who Kicked the Hornet’s Nest. Här har man försökt påvisa seriens samband genom den 

identiska början The Girl … 

     Även den franska versionen är delvis nära svenskan, delvis lite friare och t.o.m. utbroderad: Les  

hommes qui n’aimaient pas les femmes, La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette 

och La reine dans le palais des courants d’air. 

     Vi kan också notera att de spanska titlarna verkar vara kopierade från franskan: Los hombres que 

no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina och La reina en 

el palacio de las corrientes de aire. 

     I Tyskland har man också försökt att komma på tre till formen liknande titlar, med ett ganska 

intetsägande resultat för en serie spännande deckare. Det låter snarare som kapitelöverskrifter från 

en religiös uppbyggelsebok eller en nunnas dagbok: Verblendung, Verdamnis och Vergebung. Vad 

dessa titlar har att göra med handlingen och Lisbeth Salanders globaliserade datavärld förstår väl 

endast den tyska förläggaren till Stieg Larssons böcker – men såldes gjorde de ju. 

Vi fortsätter vår utflykt, nu till de tecknade seriernas värld. Som barn i Tyskland läste jag med 

förtjusning serierna om Tim und Struppi. När mina egna barn senare i Sverige läste samma serier 



hette huvudfigurerna Tintin och Milou, vilka ju är det franska (belgiska) originalets namn. Även de 

tafatta detektiverna heter på svenska som på franska: Dupont och Dupond, på tyska blev det Schulze 

och Schultze. Den galne professorn Tournesol (=solros) fick även på svenska ett nytt namn och heter 

professor Kalkyl, medan hans tyska namn är, av någon obegriplig anledning, Professor Bienlein (= det 

lilla biet). 

     Engelsmännen har behållit Tintin, men den vita foxterriern heter Snowy, professorn Calculus och 

detektiverna Thomson and Thompson. Både på engelska och på tyska har man alltså tagit vanliga 

inhemska efternamn vars stavning kan varieras. 

När vi kommer till Disney-världen träffar vi så klart på Mickey Mouse, Micky Maus eller Musse Pigg. 

Donald Duck får behålla sitt namn på tyska och franska men blev Kalle Anka och en jultradition i  

Sverige. Hans hemort Duckburg däremot fick genomgående landstypiska namn: Ankeborg, 

Entenhausen, Donaldville. 

 

En av våra största författare, Per Olov Enquist, har skapat ett rikt litterärt verk av romaner och 

pjäser. Deras titlar är i regel ganska ordagrant översatta. Men en pjäs har en – som det skulle visa sig 

–  lite försåtlig titel. När Enquist bodde i Köpenhamn studerade han bl.a. H. C. Andersen och skrev en 

pjäs om honom: Från regnormarnas liv, som utspelar sig i dansk miljö och hade urpremiär på Det 

Kongelige Teater. ”Regnorm” är ett danskt ord som på svenska betyder ”daggmask”, men det 

danska ordet står alltså , naturligtvis med avsikt, kvar i titeln. 

     Pjäsen spelades också på engelskspråkiga scener med en titel som visar översättarens 

missuppfattning: The Dance of the Rainsnakes. Underliga dansande varelser, dessa rainsnakes. 

Tyskarna gick inte i ormfällan, eftersom djuret på tyska heter Regenwurm, och översatte helt 

korrekt: Aus dem Leben der Regenwürmer. 

Till sist en filmtitel vars varierande översättning tydliggör kulturella skillnader mellan de 

språkområden vi berör här. Det gäller en av Lukas Moodyssons filmer som har fått mycket beröm, 

både nationellt och internationellt. Filmen handlar om tonåringar, och eftersom svenska tonåringar 

även svär på engelska fick den titeln Fucking Åmål. Det behöver väl inte översättas för en 

internationell publik? Jodå, i andra kulturer har man andra värderingar när det gäller engelska 

könsord i filmtitlar. 

     Den har alltså översatts (!) till engelska och heter mycket ”neutralt” Show Me Love. 

Och när den gick i Tyskland så hette den Raus aus Åmål! 

I nöjesindustrins kommersiella värld dominerar det angloamerikanska så totalt att titlar på filmer och 

TV-serier allt mindre översätts överhuvudtaget. Populära ”soaps” som Lipstick Jungle, Sex and the 

City och Desperate Housewives t.ex. heter exakt samma också i Sverige, Tyskland och Frankrike.  

Ibland känner man sig som en sprattlande europé som drunknar i engelskans ohejdbara, 

övermäktiga, globala jätteflod. Help! 

 

 

 

 



 

 


