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Sammanfattning 
 

Föreliggande studie undersöker 21 för- och efterord författade av översättare till diktsamlingar 

översatta från 10 språk till svenska mellan åren 2014 och 2016.  Det som studeras är hur översättarna 

framställer sig själva och sitt arbete och vilken översättarroll de skriver fram i sina texter. Det som 

kommer till uttryck i för- och efterorden diskuteras i anslutning till och i dialog med olika 

föreställningar om översättning och om översättarens roll. En för studien vägledande utgångspunkt är 

att poesiöversättning är och betraktas som en på flera sätt särskild slags översättning, vilket också 

påverkar översättarens roll. Analysen av texterna utförs under ett antal tematiska rubriker. Den bild 

som framträder i analysen är en av poesiöversättning som en komplicerad och kreativ verksamhet och 

av översättaren som en i hög grad involverad introduktör och medskribent.        

Nyckelord: poesiöversättning, skönlitterär översättning, 

översättningssociologi, översättarstudier, översättarroll, kreativitet 

Abstract 
 

The present study examines 21 prefaces and postscripts written by translators of works of poetry 

translated from 10 languages into Swedish between the years 2014 and 2016. The focus of the study is 

the self-presentation of the translators as well as the way in which they write about their work and 

their role as translators. The findings are discussed in dialogue as well as in connection with different 

ideas and conceptions of translation and of the translator role. A point of departure for the study is that 

poetry translation in several ways distinguishes itself from other types of translation and that this 

affects the role of the translator. The analysis of the studied texts is carried out under thematical 

headings. What emerges through the analysis is an image of poetry translation as a complicated and 

creative endeavour, and of the translator as a highly involved introducer and co-writer.  

Key words: poetry translation, literary translation, translation sociology, 

translator studies, translator roles, creativity 
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1. Inledning och forskningsfrågor 
 

En bok av Peter Robinson som heter Poetry and translation har den intressanta undertiteln the 

art of the impossible, det omöjligas konst. Undertiteln ringar in två vanliga uppfattningar om 

översättning av poesi som båda kommer att diskuteras i den här studien: att det är en konst, 

snarare än bara ett hantverk, och att det därtill är en svår på gränsen till omöjlig konst. I den 

här studien ska de som trots allt har valt att syssla med denna förment omöjliga konst få 

komma till tals. Det som studeras är översättares för- och efterord till diktsamlingar översatta 

till svenska från de senaste tre åren. Ett smalt ämne på ett sätt, men med utgångspunkt i dessa 

texter kommer förhoppningsvis de större frågorna att snuddas vid. Många av de frågor som är 

allra svårast och intressantast när det gäller översättning ställs nämligen på sin spets i just 

översättning av poesi: frågan om det skakiga förhållandet mellan översättning och original, 

om översättningens gränser och översättbarhet, om översättning som en kreativ praktik. Alla 

dessa frågor kommer att diskuteras i den här studien, utifrån och i dialog med de tankar som 

kommer till uttryck och de resonemang som förs av översättarna i deras för- och efterord.  

     För studien vägledande frågeställningar är följande: Hur framställer översättarna sitt arbete 

och sin översättarroll? Vilken syn på översättning ger de uttryck för? Hur framställer de och 

hur förhåller de sig till poesiöversättningens särskilda villkor? 
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1.1 Beskrivning av studiens material och urval 
 

Studiens material består av för- och efterorden till ett antal till svenska översatta diktsamlingar 

utgivna de senaste tre åren. 2016 uppgick utgivningen av översatt poesi i Sverige till 33 titlar. 

De två föregående åren gavs 54 respektive 44 titlar ut. För att ta ett av åren som exempel: 

totalt gavs 15 294 böcker ut i Sverige år 2015. Översatt poesi utgjorde det här året en närmast 

mikroskopisk andel av den totala utgivningen, närmare bestämt inte mer än cirka 3 promille.  

     Jag har i den här studien begränsat mig till att undersöka de titlar som innehåller ett för- 

eller efterord författat av översättaren, och det har uppgått till allt som allt 21 titlar från åren 

2016, 2015 och 2014.  

     De översatta diktsamlingarna spänner över ett brett spektrum. Många olika språkområden 

och tidsepoker, och såväl välkända som aldrig tidigare översatta poeter finns representerade.1 

I materialet återfinns allt ifrån den till svenska aldrig tidigare översatte singaporianske poeten 

Alvin Pang till den många gånger översatte tyske poeten Heinrich Heine. Inga språkområden 

har uteslutits, alla diktsamlingar inom det valda tidsspannet med ett för- eller efterord författat 

av översättaren har inkluderats. Vissa skillnader finns förstås mellan de olika för- och 

efterorden som kan antas bero på vilket språkområde den poet som översatts kommer ifrån. 

En i Sverige helt okänd poet från ett avlägset land behandlas förstås på ett lite annat sätt än en 

poet från ett närliggande språkområde. Man kan föreställa sig orsakerna till detta, men det är 

inte den här studiens ambition att undersöka detta närmare, även om det kan hända att det 

kommer att beröras när det dyker upp. Texterna varierar stort i längd och det faller sig 

naturligt att de längre texterna kommer att vara representerade med fler citat, men syftet är att 

behandla materialet som en samling texter, som förstås ser olika ut, men som alla kan bidra 

till att teckna en bild av hur översättare av poesi i Sverige idag ser på sin roll och sitt arbete. 

Vissa citat kanske kommer att användas flera gånger, för att leda olika saker i bevis. Men det 

är ju så med texter, de består av trådar som kan dras åt olika håll.    

 

 
 

 

                                                      
1 Språk som finns representerade i urvalet: engelska, tyska, danska, franska, spanska, italienska, ryska, 

grekiska, portugisiska, kurdiska. För en fullständig förteckning över urvalet, se s 44-45.   
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2 Teori och metod 

Att översättares ständiga följeslagare har varit marginalisering och låg status är en vanlig 

refräng när man talar om översättares verklighet, såväl historiskt som idag. ”[S]ince time 

immemorial, translation has been a task obscured and repressed by those who carried it out as 

well as by those who benefited from it” (Berman 1992: 176), menade Antoine Berman. 

Daniel Simeoni (1998) beskrev i sin tur översättaren som ”the quintessential servant: efficient, 

punctual, hardworking, silent and, yes, invisible” (Simeoni 1998: 12). Lawrence Venuti 

(1995) argumenterade i The Translator’s Invisibility för att just osynlighet är något som har 

varit konstituerande för översättare. Studiematerialet till den här uppsatsen talar emot den här 

synen: att skriva ett för- eller efter ord är inte att vara osynlig. Påfallande ofta, betydligt oftare 

än vad som är fallet inom andra genrer, får översättaren till en diktsamling skriva ett för- eller 

efterord, som ofta mer har formen av en längre essä än av en kortare ”översättarens 

anmärkningar”, något som inte rimmar med bilden av översättare som så marginaliserade att 

de praktiskt taget är osynliga. Är det kanske för att översättning av poesi anses vara något 

annat, kanske något mer än annan översättning, inte bara ett simpelt hantverk utan kanske en 

konst? En vägledande hypotes för den här studien är i alla fall att översättning av poesi 

allmänt betraktas som en särskild sorts översättning och att detta i sin tur påverkar 

översättarens roll och utrymme. Kopplingen mellan översättning och kreativitet kommer 

också att diskuteras, liksom varför betonandet av översättning som något kreativt är vanligare 

när man talar om översättning av poesi.   

     Andrew Chesterman föreslog i en artikel från 2009 att det vore på sin plats att börja kalla 

en viss sorts översättningsvetenskapliga studier med särskilt fokus på översättarna för 

”translator studies” snarare än ”translation studies” (Chesterman 2009). Föreliggande studie 

kan med lite god vilja placeras in bland denna typ av studier, eftersom den har översättarnas 

roll och självframställning som studieobjekt och inte deras översättningar. 

     Det har genom historien, inte bara den översättningsvetenskapliga, funnits många olika 

föreställningar om vad översättning är och vad en översättare gör och det finns ett helt batteri 

av metaforer för att beskriva översättning och översättarens arbete och roll. Dessa olika 

föreställda översättarroller och föreställningar om vad översättning är kommer att fungera 

som diskussionspunkter att ta spjärn mot i undersökningen. Vad är det för översättarroll som 

skrivs fram i de studerade texterna, vilka roller ikläder sig översättarna? Är det kanske 
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översättaren som ett slags expert, en variant av Vermeers idé (Vermeer 2012: 192) 

översättaren som introduktör och förmedlare av kultur, som trogen tjänare, eller något annat?  

     Studien har två huvudsakliga spår: dels ett översättningssociologiskt och dels ett mer 

litteraturvetenskapligt, textnära perspektiv. Översättningssociologi som disciplin har funnits 

sedan 1990-talet och är således en förhållandevis ny gren på det översättningsvetenskapliga 

trädet. Översättningssociologi och de frågor som brukar studeras inom ramen för det beskrivs 

på följande grundliga sätt av Gisèle Sapiro: 

The sociology of translation addresses questions such as: Who are the translators? How is their 

practice shaped by cultural norms? Beyond the act of translating itself, how is translation 

organized as a profession? Under what conditions does the cultural transfer operate? As a social 

practice and a cultural product, translation can be more or less recognized and valued, from 

either a symbolic or an economic standpoint. Like other cultural products, it can be appropriated 

in different ways and fulfill different social functions (Sapiro 2014: 82). 

Några av de frågor som Sapiro tar upp som exempel i citatet ovan är också relevanta för den 

här studien. Hur ser översättarna på sitt eget arbete, eller snarare: hur framställer de sitt arbete 

i det utrymme de har till sitt förfogande? Hur förhåller de sig till de normer som alltjämt finns 

för hur man ska översätta? Viken syn på översättning ger de uttryck för? Sapiro pekar också 

på att översättning inte bara är en sak, och att all sorts översättning inte betraktas och värderas 

på samma sätt. Mer om detta längre ned.  

     En studie av Rakefet Sela-Sheffy från 2008 om israeliska skönlitterära översättares 

självbild (self-image) och självframställning (self-presentation) som heter ”The Translators’ 

Personae: Marketing Translatorial Images as Pursuit of Capital” utgör en viktig inspiration för 

den här studien. Sela-Sheffy betonar i sin studie två saker som är viktiga även för denna 

studie: att översättare kan vara aktivt delaktiga i skapandet av bilden av sig själva och att 

synen på översättaren som underordnad och osynlig skymmer att det finns olika sorters 

översättning och olika sorters översättare som verkar under olika villkor. Sela-Sheffy skriver:  

[T]his popular view overemphasizes “submissiveness” as a supposedly universal disposition of 

translators. Such a sweeping generalization can hardly apply to all layers and sub-groups of 

those who practice translation in each and every cultural settting (Sela-Sheffy 2008: 610).  

Att översätta en diktsamling är självklart något helt annat, och betraktas allmänt som något 

helt annat, än att översätta, låt säga, en kokbok. Det säger sig självt att översättarens roll och 

synen på översättaren till stor del beror på vad denne översätter för något. Sela-Sheffy utgår i 

sin studie från ett stort undersökningsmaterial bestående av tidningsartiklar, intervjuer och 

enkäter i vilka översättare svarat på frågor och resonerat om sitt yrke och sin yrkesroll. Hon 

lutar sig i hög grad mot Pierre Bourdieus teorier om kulturellt kapital och hennes studie är en 
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renodlad översättarsociologisk studie, i vilken översättarnas självframställning tolkas som ett 

sätt för dem att ”advance the status of this occupation and establish it as an autonomous 

source of symbolic capital” (Sela-Sheffy 2008: 615). Sela-Sheffy urskiljer tre olika typer av 

det hon kallar translator personae, ett begrepp jag kommer att använda översatt till 

översättarroller:  

Three main self-images emerge from this self-presentational discourse: (1) The translator as a 

custodian of language culture; (2) The translator as an ambassador of foreign cultures and an 

innovator, and (3) The translator as an artist in his/her own right (Sela-Sheffy 2008: 609). 

 

Den första av de översättarroller som Sela-Sheffy tar upp, ”custodian of language and culture” 

kommer inte att vara aktuell för den här studien. Israel och Sverige är två språkpolitiskt och 

språkhistoriskt mycket olika länder och att översättare i Sverige skulle framställa sig som det 

svenska språkets beskyddare och bevarare är inte troligt. De två senare översättarrollerna, 

översättaren som en konstnär i sin egen rätt och översättaren som introduktör, diskuteras 

däremot i relation till mitt material. Sela-Sheffy (2008) menar att översättarnas anammande av 

olika varianter av sådana här översättarroller är ett medvetet sätt för dem att marknadsföra sig 

själva och höja sin kulturella status och sitt kulturella kapital. Den här studien är inte ute efter 

att dra den typen av slutsatser. Materialet som studeras skiljer sig också från det som studeras 

i Sela-Sheffys studie. Det som utgör den här studiens material är nämligen för- och efterord, 

det vill säga texter. Texter författade av översättare som handlar om deras egna 

översättningar. Texter som innehåller olika retoriska grepp och stilgrepp, poetiska 

formuleringar och akademiska resonemang som svårligen alla kan tolkas som strategier i ett 

projekt för att höja översättares status. Texter som har flera trådar som man kan dra i och som 

öppnar upp sig för diskussion och dialog. Jag vill huvudsakligen visa på hur översättarna går i 

dialog med översättningshistorien och med olika föreställningar om översättning, kort sagt 

synliggöra den implicita dialog som översättarna för. Hur för- och efterorden ser ut och vad 

de gör är en mer intressant fråga än varför de ser ut som de gör.  

     De flesta av de översättare som figurerar – dock i bakgrunden, eftersom det är deras för- 

och efterord som står i centrum – i föreliggande studie är inte i första hand översättare utan 

har andra yrken, den här studien kommer alltså inte att handla om översättare som 

yrkesgrupp2. Men: de texter de skrivit har de skrivit i egenskap av att ha översatt ett litterärt 

verk och det de reflekterar över i texterna är översättning. Sela-Sheffys tem self-presentation 

                                                      
2 Detta gäller för övrigt även för översättarna i Sela-Sheffys studie: ”While some of them have taken 

translation as their major career on which they depended for livelihood, others’ reputation stemmed also 

from other careers, mainly as poets, critics, literary editors, or academics.” (Sela-Sheffy 2008: 611) 
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kommer att användas i den här studien, översatt till självframställning. Termen kommer att 

beteckna dels hur översättarna framställer sig själva som översättare men också hur de 

framställer sitt arbete och vilken syn på översättning, specifikt poesiöversättning, de ger 

uttryck för.   

     Gérard Genette tar i sin bok Paratexts, en undersökning av alla de texter som utgör en bok 

men som inte är själva huvudtexten – baksidestext, författarnamn, titel, förord och så vidare – 

upp att ett förord aldrig är en obligatorisk text (Genette 1997: 163). Till skillnad från en titel 

och ett författarnamn har inte alla böcker ett förord. Slutsatsen man kan dra av detta är att för- 

och efterord, när de väl förekommer, fyller en viss funktion och tjänar ett visst syfte. Genette 

kategoriserar förord och delar in dem i olika typer, men den enda typ som är aktuell för den 

här studien är det som Genette kallar ”original preface” [kursiv i original] (Genette 1997: 

197). Vidare gör inte Genette någon skillnad på för- och efterord, han anser att efterord är en 

variant av förord eftersom likheterna mellan de båda texttyperna är större än skillnaderna.3 

Den här studien kommer inte heller att skilja på för- och efterord, utan i Genettes efterföljd för 

enkelhetens skull betrakta de som samma typ av text men med olika fysisk placering. 

Texterna kommer ibland att kallas för för- och efterord och ibland, för att undvika den lite 

fula och klumpiga konstruktionen med ett bindestreck, bara för texter.      

     Genom att studera diktsamlingarnas paratexter, deras förord eller efterord (påfallande ofta 

rör det sig om ett efterord) kan man få en inblick i hur översättarna ser på sitt arbete och 

studera hur de framställer sig själva och motiverar och resonerar om sitt arbete. Jag kommer 

att använda ordet arbete och inte yrkesroll eller något liknande, eftersom det som sagt i de 

flesta fall rör sig om människor som inte har översättning som sin huvudsakliga sysselsättning 

och som då inte heller primärt kan antas identifiera sig som översättare, eller för den delen ha 

som sitt huvudsakliga syfte att försöka höja översättaryrkets status. Eftersom det fortfarande 

är tämligen ovanligt att översättare får resonera och breda ut sig i anslutning till sina 

översättningar är det intressant att studera dessa texter som ett av få specialfall i vilka de 

faktiskt tillåts göra detta.  

     Diskussionen av för- och efterorden är strukturerad på följande sätt: först studeras de 

utifrån några av Genettes teser om för- och efterordens funktion, vilka två funktioner som är 

aktuella för studien förtydligas under nästa rubrik. Resterande del av diskussionen utgörs av 

                                                      
3 ”[..] I will use the word preface to designate every type of introductory (preludial or postludial) text, 

authorial or allographic, consisting of a discourse produced on the subject of the text that follows or 

precedes it. The "postface" will therefore be considered a variety of preface; its specific features - which 

are indisputable - seem to me less important than the features it shares with the general type” (Genette: 

161). 
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en närläsning av för- och efterorden utifrån de frågeställningar som specificerats och antytts 

ovan. Diskussionen förs under övergripande tematiska rubriker för att få till en organiskt 

organiserad text som i bästa fall också får de olika för- och efterorden att tala med varandra.   

 

2.1 För- och efterordens funktion 

Ett för- eller efterord kan ha olika funktioner. En funktion kan vara att introducera en okänd 

och tidigare oöversatt författare för läsarna. Ett för- eller efterord kan också ha som funktion 

att sätta författaren och verket i ett sammanhang, förklara och kontextualisera, kanske också 

motivera varför just den här boken har översatts och givits ut. Genette urskiljer två 

huvudsakliga funktioner med det som han kallar ”original preface”: 

 
[I]ts chief function [is] to ensure that the text is read properly. This simplistic phrase is more 

complex than it may seem, for it can be analyzed into two actions, the first of which enables - 

but does not in any way guarantee - the second (in other words, the first action is a necessary but 

not sufficient condition of the second). These two actions are to get the book read and to get the 

book read properly [kursiv i original] (Genette 1997: 197). 

 

Genette urskiljer också hur och varför man ska läsa som de två vanligaste underliggande 

frågeställningar i den här sortens texter (se Genette 1997: 188ff). Att på olika sätt framhålla 

diktarens storhet eller hur inflytelserik denne har varit kan vara ett sätt att svara på frågan 

varför man ska läsa hans eller hennes dikter. Poesi kräver i högre grad än prosa en metatext 

för att fördjupa läsarens förståelse och kontextualisera verket. Hur man ska läsa dikterna, eller 

”närma sig” dem, för att använda en återkommande metafor, är ett vanligt tema att ta upp i en 

sådan här text. Läsarna kan behöva vägledning i hur de ska läsa, att möta dikter helt utan 

någon förkunskap eller någon möjlighet att få dem kontextualiserade eller förklarade för sig 

kan vara en utmaning även för en initierad läsare.      

     Eftersom de texter som står i fokus i den här undersökningen är författade av översättare 

tillkommer ju ytterligare en funktion som Genette inte tar upp i Paratexts, eftersom han inte 

behandlar översättarförord. Den funktionen kan sägas vara att redogöra för 

översättningsarbetet. Översättarna har med sina översättningar utfört ett kritiskt arbete som 

kan kräva sina förklaringar. Varför har vissa översättningsval gjorts? Vilka problem och 

svårigheter har översättaren stött på i sitt arbete och hur har dessa hanterats? Hur ser 

översättaren själv på sin insats?  

     ”Prefacing”, att författa förord, var ett av de exempel som Luise von Flotow lyfte fram 

som förslag på strategier som översättare kan tillämpa för att synliggöra sig själva och sitt 

arbete. von Flotow är översättningsteoretiker främst med feministisk teori och genusteori som 

verktyg och menar att  



8 

 

 
the feminist translator, following the lead of the feminist writers she translates, has given herself 

permission to make her work visible, discuss the creative process she is engaged in, collude with 

and challenge the writers she translates (von Flotow 1991: 74).  

Att skriva ett förord kan vara en strategi för översättare att lyfta fram sig själva och sitt arbete, 

att synliggöra sig själva. Om det sedan sker som ett slags medveten aktivism, som von Flotow 

förespråkar, eller för att vägleda läsaren i hur man ska läsa är mindre viktigt. Att översättaren 

tar sig – eller får – rätten och utrymmet att skriva om och resonera om sitt eget arbete och visa 

att hon eller han finns är, i en värld som brukar ignorera översättare, om inte en form av 

aktivism så i alla fall ett sätt att motverka osynliggörandet. Alla diktsamlingar i den här 

undersökningen har som bekant ett för- eller efterord författat av översättaren och två av dem 

har dessutom översättarens namn på titelbladet. Någon vidare osynlighet kan man alltså inte 

tala om i relation till det material som ligger till grund för den här studien.    

2.2 Översättarens osynlighet  

Att översättare skulle vara marginaliserade på gränsen till osynliga har varit ett vida omtalat 

ämne inom översättningsvetenskapen och inom översättarskrået. Ända sedan Lawrence 

Venuti skrev en hel bok om detta förhållande med den talande titeln The translator’s 

invisibility. Venuti argumenterade för att det i den engelskspråkiga världen fanns ett 

förhärskande översättningsideal som i princip innebar att översättare skulle översätta så 

utslätande, domesticerande, som möjligt, med målet att få den översatta texten att låta som att 

den var skriven på engelska i original. Om en översättning framstod som en originaltext, om 

det inte fanns något som stack ut eller skvallrade om att texten var en översättning från ett 

annat språk, ansågs det vara en lyckad översättning. Att översätta domesticerande är ett sätt 

att sudda ut det som är främmande i texten för att inte stöta bort läsaren. Det är också ett sätt 

att utradera översättarens arbete och skyla över ”the numerous conditions under which the 

translation is made, starting with the translator’s crucial intervention in the foreign text” 

(Venuti, 1995: 1). Utöver denna rent textuella osynlighet har också en annan osynlighet, som 

förstås på många sätt hänger samman med den förstnämnda, drabbat översättare: den att inte 

få sitt arbete uppmärksammat, att inte få sitt namn utskrivet i den tryckta boken eller att inte 

nämnas i en recension av sin översättning. Venuti menade att översättarens osynlighet i den 

översatta texten var en ”illusionistic effect of discourse” (Venuti 1995: 1). Man skulle kunna 

säga samma sak om översättarens samhälleliga osynlighet: så länge alla låtsas att översättaren 

inte finns, så finns inte översättaren. Även Lance Hewson (2011) har stämt in i den här 

klagosången och menar att  
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publisher’s constantly reduce or nullify the translator’s role (a novel in translation is marketed as 

if it had been written by its (original) author alone and often the translator’s name does not even 

appear on the front cover (Hewson, 2011: 4).  

Det måste förstås inte nödvändigtvis förhålla sig på samma sätt i Sverige som det gör i den 

engelskspråkiga världen, översatt litteratur har ju för det första inte en lika marginaliserad 

position här. För att jämföra: endast runt 3 % av de böcker som publiceras på engelska är 

översättningar, i Sverige utgör översatta titlar ca en femtedel av den totala utgivningen (se 

ceatl.eu resp. Nationalbibliografin i siffror 2016). Men detta verkar inte påverka det utrymme 

översättare tillåts ta i någon större utsträckning. För att ta två aktuella svenska exempel så kan 

nämnas att Översättarcentrums tidskrift med andra ord så sent som förra året 

uppmärksammade det bristande uppmärksammandet av översättare och frånvaron av någon 

översättningskritik värd namnet i recensioner av översatt litteratur i Sverige (se Jäderling, Bao 

& Kohlström 2016). Även att Albert Bonniers förlag 2015 valde att skriva ut översättaren 

Kristoffer Leandoers namn på omslaget till Michel Houllebecqs roman (som i översättning 

hette) Underkastelse fick stor uppmärksamhet. I en krönika publicerad i Arbetarbladet gick 

skribenten så långt som till att kalla förlagets tilltag för ”häpnadsväckande” och ”en 

sensation”4 (Juggas 2015). 

2.3 Metaforer för översättning 

Vad är översättning? Frågan kanske kan tyckas lite väl allmänt ställd, men om man ser till den 

rika flora av metaforer som skapats för att beskriva vad översättning är, vad det innebär att 

översätta och vad som sätts på spel i översättning blir det uppenbart att det är en fråga som 

många gånger har ställts. Att tala om översättning verkar vara att ständigt och oundvikligen 

tvingas tillgripa metaforer, vilket Matthew Reynolds (2011) påpekar i The Poetry of 

Translation. Nedanstående citat är förvisso på engelska men många av metaforerna finns och 

används på samma sätt också på svenska:  

Through the centuries, translation has been said to give a work new clothes, or place a jewel in a 

different casket; to conquer, or enfranchise or bring home. It has infused, transfused, refined; 

and mirrored, and copied, and opened the window. […] Many of the everyday words for 

describing translation have an obvious metaphorical charge: ’faithful’, ’free’, ’close’; as do 

many of the jargon terms of translation studies: ’domesticate’, ’dynamic’, ’formal’ (Reynolds 

2011: 39). 

                                                      
4 Artikelförfattaren verkar mena att det här är något unikt, och även om det förstås är ovanligt är det en 

aning överdrivet. Som exempel kan nämnas att det lilla förlaget Nilsson förlag alltid har översättarens 

namn på bokens framsida. Två av diktsamlingarna i undersökningsmaterialet har det också. 
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I poesitidskriften Lyrikvännens temanummer Att översätta poesi (2011) vimlar det av 

metaforer i de olika artiklarna. Poesiöversättning beskrivs som ”en alkemisk process som 

skapar en ny legering av olika element” (Liedtke, 2011: 8), det talas om ”textens andedräkt” 

(Isaksson, 2011: 55), om att ”lossa essensen från dess språkliga hölje och därefter forma ett 

nytt skal” (Ekblad-Forsgren, 2011: 37), det skrivs om att ”rådbråka en […] sonett” 

(Magntorn, 2011: 4) och om att ”textens gnista” (Liedtke 2011: 8) ska ”tändas och börja 

brinna” (Liedtke 2011: 8). Det dessa metaforer har gemensamt är att de tycka vilja att 

poesiöversättning ska vara något annat än vanlig översättning, översättning räcker inte till för 

att beskriva det. 

     Andra metaforer låter ana en mer övergripande och ibland problematisk syn på 

översättning. Det finns talrika metaforer och metaforkomplex som placerar översättning som 

något som är sekundärt i förhållande till den odiskutabelt överordnade originaltexten. Lori 

Chamberlain (2012) gjorde i sin berömda text ”Gender and the metaphorics of translation” 

upp med den implicita sexismen i den här typen av vanliga översättningsmetaforer. Hon tar 

upp flera exempel på när den översatta texten har kodats som kvinnlig och översättaren som 

manlig och på när detta förhållande har talats om och tolkats i sexualiserade termer. 

Chamberlain menade att den här sortens metaforik binds samman av en stark underliggande 

genusaspekt och att ”the implied narrative concerns the value of production versus the value 

of reproduction” (Chamberlain 2012: 262). Originaltexten är i det här metaforkomplexet 

manlig, överordnad och produktion, och översättningen är kvinnlig, underordnad och 

reproduktion. 

     Översättning har inte sällan liknats vid en våldshandling, vid ett slags övergrepp mot 

texten eller mot författaren. De fyra första raderna i den, får man anta, humoristiska dikt som 

Vladimir Nabokov (Nabokov 1955) skrev om arbetet med att översätta Pusjkins Eugen 

Onegin till engelska – en för övrigt exceptionellt fotnotsstinn och ordagrann översättning –  

tillhör de mer inspirerade uttrycken för den här typen av synsätt. Dikten inleds med samma 

retoriska fråga som det här avsnittet: 

 

What is translation? On a platter 

A poets pale and glaring head, 

A parrot's screech, a monkey's chatter, 

And profanation of the dead. (Nabokov 1955: 34) 
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Att likna översättning vid gravskändning eller vid vanhelgande av de döda som Nabokov gör 

här kan vara en av de mer extrema varianterna. Resten av dikten är också högintressant 

eftersom Nabokov använder sig av metaforer från flera olika områden. Dikten innehåller en 

metafor som liknar översättning vid en skugga av originaltextens monument, en som liknar 

verket vid en växt från vars rot översättaren skamlöst stjäl en stickling och låter en ny stjälk 

växa fram, som dock, självklart, inte kan mäta sig med den ursprungliga växtens skönhet (se 

Nabokov 1955). Det metaforerna har gemensamt är att de alla ger uttryck för en syn på 

översättningar som sämre versioner av originalet och för en syn på originalet som 

översättningens odiskutabla måttstock.   

     Det italienska uttrycket ”traduttore-tradittore” (översättare-förrädare) kan också sägas 

förråda, om ordvitsen tillåts, en syn på översättning som ett brott. Översättaren förråder 

författaren, texten, läsaren eller alla på en gång.    

     George Steiner utvecklade i sin bok After Babel en modell i vilken översättande beskrevs 

som en hermeneutisk process bestående av fyra steg. Det första steget var trust, följt av 

aggression, embodiment och restitution. Översättandet betraktas i Steiners modell som en 

med nödvändighet våldsam handling och översättaren som någon som ska invadera texten och 

erövra meningen i den. Steiner beskriver översättningsprocessen på följande sätt: ”The 

translator invades, extracts and brings home” (Steiner 1998: 314). En liknande militärisk 

våldsmetafor återfinns också hos Nietzsche, som liknade romarnas starkt domesticerande 

översättningar av grekisk litteratur vid en Eroberung, en erövring. (Nietzsche 2012: 67) 

Steiners våldsmetaforer parades dessutom, på ett aningen klumpigt sätt, med en sexuell 

metaforik som liknade översättande vid penetration och ”erotic […] possession” (Steiner 

1998: 314). Steiner drog också paralleller mellan språket och sexualiteten och konstaterade: 

”Sex is a profoundly semantic act” (Steiner 1998: 40). Steiner var inte den förste att tala om 

översättning i sexuella termer på det här sättet, men hans metaforik är ett av de mer 

elaborerade exemplen på det här området. Lori Chamberlain tar, utöver den just nämnde 

George Steiner, upp och kritiserar flera exempel på den här typen av sexualiserande 

metaforik. Det franska uttrycket les belles infidèles, de vackra otrogna (underförstått 

kvinnorna, eftersom infidèles på franska är femininum), som gör gällande att översättningar, i 

likhet med kvinnor, kan vara antingen vackra eller trogna (Chamberlain 2012: 255). Texten 

blir på så sätt kvinnligt kodad och originaltexten görs till mannen som kan bli bedragen av sin 

metaforiska hustru.     

     Men synen på översättning och översättare har inte alltid varit negativ eller förklenande, 

det har också funnits en närmast idealiserande syn på översättning som en otroligt viktig 
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syssla. I Die Aufgabe des Übersetzers (Översättarens uppgift) beskriver Walter Benjamin en 

översättning i metaforiska ordalag som en texts fortsatta liv, dess Fortleben. Den översatta 

texten är hos Benjamin inte något sekundärt eller underordnat utan något som säkrar att texten 

fortsätter leva vidare som något annat. Som Loffredo och Perteghella (Loffredo & Perteghella 

2006: 3) påpekar kastar ju den här metaforen i princip om det hierarkiska förhållandet mellan 

översättning och original:  i Benjamins metafor är det originalet som är beroende av 

översättningen för att inte dö ut. Också inom poststrukturalistiska teoribildningar och 

dekonstruktion intog översättning en särskild ställning. Exempelvis Jacques Derrida 

inspirerades tydligt av Benjamins tanke om översättning som en texts fortsatta liv och 

framhöll själv översättning som ”a moment in the growth of the original” (citerad i Ewbank 

1999: 47). Derrida talade också om översättare i mycket uppskattande och idealiserande 

ordalag som ”those men and women who, to my mind, are the only ones who know how to 

read and write” (Derrida 2012: 365f). 

2.4 Översättarrollens förändring 

I princip hela den klassiska västerländska kanon har de allra flesta av oss mött genom att läsa 

översättningar. I Sverige har vi inte läst ”Homeros” eller ”Dante” eller ”Shakespeare”, utan 

deras respektive svenska översättningar. Vi accepterar denna mediering, och mer än så. De 

översatta verken blir en del av vår kanon, vi läser dem och citerar ur dem som om de vore 

original. Som Susan Bassnett uttryckte det, “what we are reading is the original through 

translation, i.e. that translation is our original” (Bassnett 1998: 25). Det mest tydliga exemplet 

på översättningens kulturella betydelse i västvärlden är troligen Bibeln. Den har status som en 

originaltext i alla länder där kristendomen är den dominerande religionen och de bevingade 

ord vi brukar citera ur den tänker vi nog inte särskilt ofta på som översättningar från 

arameiska, hebreiska och grekiska. Det något paradoxala förhållandet att översättning har 

varit så betydelsefullt för det kulturella utbytet länder och språk emellan, men att översättare 

ändå har och nästan alltid har haft en så marginaliserad position har tagits upp av bland andra 

Jenny Williams (2013) och Erich Prunč (2007). ”It is therefore perhaps not surprising”, 

skriver Williams angående detta, ”that the theorization of the translator’s role has been a 

relatively recent phenomenon” (Williams 2013: 91). Det var nämligen först på 1990-talet i 

och med det som kom att kallas ”the cultural turn” inom översättningsvetenskapen, med 

Susan Bassnett och André Lefevere i spetsen, som översättare slutade att betraktas som 

irrelevanta och började studeras som aktiva medskapare och agenter (se bl a Prunč 2007: 41). 

Lefevere menar att översättning alltid är en form av omskrivning, rewriting, av en text eller 
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till och med ett slags manipulation, av ideologisk eller konstnärlig art (se Lefevere 1992). 

Eftersom översättningar skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang kan det inte finnas 

några neutrala översättningar som inte är färgade av dessa och av sin översättare. Lefevere 

understryker också översättares centrala roll i spridandet av kultur:  

They are […] responsible for the general reception and survival of works of literature among 

non-professional readers, who constitute the great majority of readers in our global culture, to at 

least the same, if not a greater extent than the writers themselves (Lefevere 1992:1).  

Översättares avgörande roll i det kulturella utbytet understryks också i titeln på den bok som 

Bassnett och Lefevere författade tillsammans och som gavs ut 1998, några år efter det 

inflytelserika paradigmskifte de initierat: Constructing Cultures. Översättningsvetenskap kom 

i och med ”the cultural turn” att bli ett tvärvetenskapligt ämne som nu plötsligt kunde beröra 

”anything that claims to have anything to do with translation”, (Bassnett & Lefevere 1998: 1) 

som Bassnett och Lefevere själva uttryckte det. 

     Att översättarna har börjat hamna mer i fokus inom översättningsvetenskap hänger samma 

med den mer komplexa synen på översättning som praktik, och i förlängningen också på 

översättaren, som Bassnett och Lefevere banade väg för. Översättningssociologin är den gren 

där översättaren och översättarrollen står mest i fokus. Översättaren anses inte längre vara en 

simpel ”neutral code-switcher” (Williams 2013: 118), utan någon som i allra högsta grad både 

påverkas av sitt sociala sammanhang och är en fri agent som kan fatta egna beslut. Man 

skulle, för att parafrasera en gammal feministisk slogan, kunna säga att översättningssociologi 

har lanserat den radikala idén om att också översättare är människor. 

2.5 Översättning och kreativitet 

Översättarens subjektivitet för oss vidare mot ett annat koncept: översättarens kreativitet. Som 

Loffredo och Perteghella (2006) menar är det “impossible to talk about subjectivity without 

invoking creativity” (Loffredo & Perteghella 2006: 8). Översättning ansågs länge vara en inte 

särskilt kreativ syssla och översättaren inte något mer än en, i bästa fall, ”faithful reproducer” 

(Williams 2013: 118) av en originaltext. Det här synsättet har dock börjat nyanseras i takt 

med att översättare har börjat studeras på allvar. Jean Boase-Beier och Michael Holman 

(1999) pekar på att det inte behöver vara så enkelt som att översättning per automatik skulle 

vara mindre kreativt än andra typer av skrivande:  

There are two assumptions that people commonly make when they speak of translation in 

contrast to original writing. One is that the translator is subject to constraints which do not apply 
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to the original author. The other is that the act of translation is by nature less creative than 

writing an original work (Boase-Beier & Holman 1999: 1). 

Boase-Beier och Holman argumenterar också för att även en författare är underkastad olika 

begränsningar och måste ta hänsyn till konventioner i sitt skrivande, detta är inget som är 

exklusivt för just översättning och översättare. Boase-Beier och Holman menar vidare att de 

begränsningar som översättare har att ta hänsyn till faktiskt kan vara något som föder 

kreativitet snarare än hämmar den: 

Tight shoes, however, do not only enable the wearer to walk straight, but according to the 

proverb they also make for new dances. Similarly in translation, constraint, which is one of its 

central characteristics, is of critical importance for its creative achievement (Boase-Beier & 

Holman 1999: 17).  

Ändå har det varit vanligt att betrakta översättning och kreativt skrivande som två motsatta 

praktiker. Den överdrivet romantiska synen på skrivande som en spontan aktivitet som sker 

när en författare råkar drabbas av inspiration har funnit sin lika onyanserade motsvarighet i 

synen på översättning som ett texthantverk som i stort sett vem som helst kan sätta igång med 

när den så önskar. Loffredo och Perteghella pläderar för behovet av en ny ”turn”, en ”creative 

turn”, inom översättningsvetenskapen. De argumenterar för att just den här synen på 

skrivande som en ”purely spontaneous activity” (Loffredo & Perteghella 2006: 5) och 

översättning som en ”willed activity” (Loffredo & Perteghella 2006: 5) är onödigt svartvit. De 

menar att översättningens kreativa aspekter och översättarens kreativa subjektivitet har 

förbisetts och att den här synen har underblåsts av den strikt hierarkiska synen på förhållandet 

mellan en översättning och ett original. Att lyfta fram och betona de kreativa aspekterna på 

översättning är ett sätt att framställa översättare lite mindre som några som bara utför ”a 

servile duty to someone else’s intention” (Loffredo & Perteghella 2006: 6).  

     Boase-Beier och Holman (1999) berör flera gånger idén om att allt skrivande är 

översättning eller rewriting och hakar på så sätt i poststrukturalistiska tankegångar, såsom 

Roland Barthes idé om texten som ”a tissue of quotations”, (citerad i Bassnett & Lefevere, 

1998: 27) om att det inte finns något originellt skrivande. Alla som skriver ”assimiliate, 

borrow, imitate and rewrite other material” (Boase-Beier & Holman 1999: 2). Det här är 

förvisso sant på ett sätt, men om man slänger ett öga på verkligheten måste man konstatera att 

det fortfarande är författaren, och inte översättaren, som äger rätten till ett verk och som, för 

att uttrycka det krasst, kan tjäna pengar på det. Loffredo och Perteghella föreslår å sin sida en 

lite mer försonlig variant av den här tankegången: att ett ökat fokus på översättarens 

subjektivitet och kreativitet ”not only avoids the ’killing’ of the author, but it also brings 
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about the ’birth’ of the translator as a co-author” (Loffredo & Perteghella, 2006: 6). Loffredo 

och Pertheghella framhåller också att kreativitet inte måste vara ett individuellt koncept, 

översättningar kan också vara kollaborativa projekt mellan översättaren och författaren eller 

mellan flera översättare. Den här typen av kollaborativa projekt ”allow us to see how the 

people involved are all contributors, that is co-writers” (Loffredo & Perteghella 2006: 8). Från 

översättare som rewriters till översättare som co-writers, alltså.    

     Att översättning någon annanstans än i teorin skulle upphöjas till att ha samma status som 

en originaltext känns fortfarande som en omöjlig, och kanske rent av onödig, utopisk fantasi. 

Men att börja betrakta översättning som en typ av kreativt skrivande istället för att se det som 

dess motsats eller skuggsida borde vara inom räckhåll. Översättaren och författaren Erik 

Andersson resonerar såhär om skillnaderna mellan skrivande och översättning i en essä med 

rubriken ”Vad är en översättning?”:  

Om vi talar om litterära översättningar, närmare bestämt översättningar av någorlunda 

kvalificerad prosa och poesi, så finns det nästan ingen ände på vad man fordrar av dem. De skall 

återge originalets idé, dess rytm och röst, dess känsloläge och kynne, dess klang och melodi. Att 

skriva är inget enkelt hantverk, men det säger sig självt att det ändå är lättare att hålla en stil vars 

ramar man själv har bestämt än att skriva enligt någon annans utgångspunkter. (Andersson)  

Andersson kallar här skrivande för ett ”hantverk”, istället för en konst, men framhåller 

översättning som ett ännu svårare och mer komplicerat hantverk, och placerar på så sätt 

översättaren över författaren. Sela-Sheffy finner å sin sida att översättarna i hennes studie 

”actually aspire at having equal position as authors” (Sela-Sheffy 2008: 617) och att de 

försöker uppnå detta genom att betona att det de sysslar med faktiskt är någonting kreativt: 

”[T]he most desirable image they promote for themselves is that of producers of a “creative” 

art form” (Sela-Sheffy 2008: 620). 

2.6 Poesiöversättning – en särskild sorts 

översättning? 

Att översättning av facktexter och skönlitterär översättning som praktik skiljer sig åt på 

många sätt är nog ett påstående de flesta skulle instämma i. Men kanske finns det också en 

poäng med att skilja ut översättning av poesi från översättning av andra skönlitterära genrer 

och betrakta den som en kategori för sig. Poesi verkar på något sätt uppehålla sig vid eller 

längs den yttersta gränsen av det vi brukar kalla översättning. Man kan fråga sig om det 

verkligen alltid är att betrakta som översättning, kanske vore tolkning ett mer passande ord? 

Många känner till citatet ”Poetry is what is lost in translation” som av diverse oklara källor 
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har tillskrivits den amerikanske poeten Robert Frost. Även om man inte vill gå lika hårt åt det 

här citatet som Susan Bassnett en gång gjorde när hon kallade det ”immensely silly” (Bassnett 

1998: 25) så kan man i alla fall konstatera att detta eventuella förhållande inte verkar ha 

hindrat någon från att översätta poesi. Poesi har alltid översatts och kommer förmodligen 

alltid att göra det. Men man kan samtidigt försöka förstå vad Frost var ute efter. Att översätta 

poesi innebär i högre grad än i översättning av andra genrer en avvägning mellan att vara 

lexikaliskt trogen eller, låt oss kalla det, för enkelhetens skull, poetiskt trogen. Ställd inför 

valet att bevara antingen en dikts form eller dess innehåll, dess rytm eller dess bokstavliga 

ordalydelse, vad bör översättaren välja? Och går det ens alltid att dra en klar gräns mellan vad 

som är vad? Men att översättning bara skulle innebära en förlust är en värdering som får stå 

för Frost, om han nu någonsin uttalade de här bevingade orden. Turligt nog har en annan 

amerikansk poet, nobelpristagaren Joseph Brodsky, kontrat med ett citat minst lika värdigt att 

tryckas på en kylskåpsmagnet: ”Poetry is what is gained in translation”. 

     Många har varit överens om att det för att översätta poesi krävs att översättaren själv är 

kreativ, att översättaren också diktar. Som H M Enzenberger skrev i förordet till diktantologin 

Museum der modernen Poesie: ”Vissa filologiska minimikrav fordras av varje översättning 

men det får inte kväva dikten. Det som inte själv är poesi kan inte heller vara översättning av 

poesi” (citerad i Liedtke 2011: 7). Den romantiske poeten Novalis kallade poesiöversättaren 

för ”Dichter des Dichters”, poetens poet, och menade att översättaren måste ”nach seiner und 

des Dichters eigner Idee zugleich reden lassen können” (kunna tala enligt sin egen och 

poetens idé samtidigt) (Novalis, Projekt Gutenberg). Walter Benjamin är inne på ett liknande 

spår i sin lika berömda som ofta citerade essä ”Die Aufgabe des Übersetzers”. Benjamin 

frågar sig om det inte är något annat än betydelseinnehållet i en text som översättaren måste 

lyckas överföra för att en översättning ska räknas som lyckad, något lite mer undflyende och 

svårfångat, ”das Unfaßbare, Geheimnisvolle, ”Dichterische”? Das der Übersetzer nur 

wiedergeben kann, indem er – auch dichtet?”5 (Benjamin 1972: 9). Att det ofta har varit och 

är poeter som översätter poesi, snarare än ”vanliga” översättare, tyder på att det här är en 

förhärskande syn. Jacobs (2014) tar upp just detta:  

 
The slippages that occure between translation and poetic invention have made translation an 

appealing enterprise for poets across various languages and historical traditions; even poets who 

are not translators engage translation as an act synonymous with poetic invention. (a.a.: 479)    
 

                                                      
5 ”Det ofattbara, hemlighetsfulla, ”diktska” som översättaren bara kan återge om också han diktar?” [Min översättning.] 



17 

 

Ordet översättning verkar ha en intressant elasticitet och kunna användas för att beteckna vitt 

skilda sysslor som vid en närmare anblick inte har särskilt mycket gemensamt. Reynolds 

(2011) uttryckte det som att översättning är ”a loose term for different kinds of imaginative 

work” (Reynolds 2011: 55). Vilka ord vi använder för att beskriva olika typer av översättning 

är också enligt Reynolds inte blott och bart ord, utan kan säga något om vilken typ av 

översättning det rör sig om: 

If you say that you are, not translating (or not only translating), but transcribing or transposing or 

building bridges or Prometheanly unbinding-within-bounds, then you may be, not just using a 

different word for what is fundamentally one thing,’translation’, but doing something that asks 

to be distinguished from translation rigidly conceived (Reynolds 2011: 55). 

 

Med ”translation rigidly conceived” menar Reynolds den vanliga förståelsen av översättning, 

så som man oftast brukar översätta prosa, en genre som lämpar sig väl för den typen av 

översättning på grund av ”the preponderance of elements of reference and narrative structure” 

(Reynolds 2011: 51). Självklart finns det prosa som inte skulle kunna beskrivas på det här 

sättet men generellt sett har prosa en högre grad av referentialitet än poesi. Tolkning är 

exempel på ett ord som ibland brukar användas utbytbart med, eller istället för, översättning, 

särskilt när man talar om översättning av poesi. Det här har också sina orsaker, det är inte bara 

ett annat ord för samma syssla. Att använda ordet tolkning signalerar att den som har tolkat 

har utfört ett mer ”fritt” och kreativt arbete och inte bara varit en länk i en överföring av 

mening. Översättaren har i tolkningsarbetet påverkat texten med sin subjektivitet. Ordet 

tolkning gör översättaren – eller den som har tolkat – till en person med en högre grad av 

agens och kreativ förmåga än ordet översättning. Att kalla en översättning för en tolkning 

frikopplar också översättningen från originalet i högre grad: det understryker att 

översättningen är något annat än originalet, den är en text i sin egen rätt. Dessutom kopplar 

ordet tolkning poesi till musik, vilket det finns fog för att göra inte minst om man ser till 

poesins historiska rötter. 

     Att framställa översättning som en passion eller ett kall är som tidigare konstaterat ett sätt 

att måla upp en bild av översättning som något som ligger nära en konstnärlig aktivitet. Att 

”en brinnande kärlek till språket och poesin är en förutsättning för ett gott 

översättningsarbete” (Magntorn 2011: 4) skriver Erik Magntorn i förordet till Lyrikvännens 

temanummer om poesiöversättning. Själva drivkraften bakom översättning av poesi antas 

alltså vara en passion, ett slags inre eld. Samma ideal framgår hos översättarna i Sela-Sheffys 

undersökning när hon finner att de ”tend to glorify translation as a “vocation” rather than just 
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as a means of earning a living” (Sela-Sheffy, 2008: 611). Svaren på en enkät6 som Sela-

Sheffy refererar i sin undersökning visar också på en något schizofren syn på översättare. 

Respondenterna menar att översättare har låg status och beskriver dem ”using cliches such as 

”kept in the shadow”, ”behind the scenes”, “servants”, “technicians” or “craftsmen”” (Sela-

Sheffy 2008: 611). När det kommer till vilka kvalifikationer översättare ska ha och vad som 

förväntas av dem är tongångarna bland respondenterna andra, och kraven som ställs på 

översättares kompetens och engagemang är höga:     

34.78 per cent of the respondents think that translators should be highly learned people, with 

perfect linguistic proficiency and broad education, including close acquaintance with the culture 

of the source text. However, they also expect translators to be “creative,” referring to them with 

vocabulary such as “imagination,” “high sensitivity,” “literary sensibility,” etc. They expect 

them to love their work and treat the source text with awe and faithfulness in transmitting its 

special “spirit” or “mood.” These are all attributes normally associated with the nature of men of 

art rather than with that of mere “technicians of words (Sela-Sheffy 2008: 611).  

Litterär översättning verkar betraktas som, i likhet med hur man ibland brukar prata om annan 

konstnärlig aktivitet, ett kall eller en passion snarare än ett vanligt brödjobb. De höga kraven 

på att betrakta arbetet som en passion verkar gå hand i hand med den låga status som 

översättare förutsätts ha.   

2.7 Översättningsmetoder och - mål  

Hur man ska översätta har det funnits många olika åsikter och teorier om genom 

översättningshistorien. Att översätta ord för ord var länge en norm, vilket kan låta lätt absurt 

idag. Det säger ju sig självt att en översättning som inte tar hänsyn till att ett ord kan betyda 

olika saker i olika sammanhang, eller som överhuvudtaget inte tar hänsyn till mottagaren av 

en text, troligtvis inte blir särskilt lyckad. För att en översättning ska accepteras som en 

översättning får den inte avvika alltför radikalt från källtexten, då talar man kanske istället om 

den som en parafras eller en adaption. Men en översättning avviker ju alltid från källtexten på 

ett sätt, och det ligger ju i själva översättningens natur att den måste göra det, nämligen helt 

enkelt på det sättet att den är skriven på ett annat språk. Eugene Nida påpekade mycket riktigt 

det självklara att ”there can be no absolute correspondence between languages. Hence there 

can be no fully exact translations” (Nida 2012: 141).  

                                                      
6 The respondents to the questionnaire were 117 students in workshops of the Translation Diploma Program and in graduate seminars 

at the Unit of Culture Research, both at Tel Aviv University.” Sela-Sheffy: 610 
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Begreppet ekvivalens var länge ett lika inflytelserikt som kontroversiellt ämne inom 

översättningsvetenskap. Bassnett och Lefevere erbjuder följande lite tillspetsade beskrivning 

av begreppet:  

In its simplest avatar it reads more or less as follows: there is a text, and the text needs to be 

transposed into another language, as faithfully as possible. Faithfulness is insured by good 

dictionaries, and since anybody can, basically, use a good dictionary, there is no reason to train 

translators well, and even less of a reason to pay them well. (Bassnet & Lefevere 1998: 2)  

Begreppet ekvivalens bygger på ett grundantagande: att det är originalet, som är måttstocken 

utifrån vilken översättningen ska mätas. Om en översättning ska anses som lyckad eller inte 

beror på hur väl den stämmer överens med originalet. Många teoretiker försökte konstruera 

teorier för hur man ska uppnå ekvivalens, bland annat den redan nämnde Eugene Nida. Den 

här ekvivalens-inriktade synen på översättning var i princip förhärskande ända fram till 1970-

talet då Hans Vermeer lanserade sin skopos-teori. Skopos-teorin utgår ifrån att en översättning 

alltid har ett mål eller ett syfte, (gr. skopos) som är unikt för varje översättning och att det är 

detta skopos som ska avgöra vilken översättningsstrategi som ska tillämpas (se Vermeer 

2012). Skopos-teorin var den första teorin som betraktade översättningar som självständiga 

texter som inte nödvändigtvis behöver jämföras med originaltexten. Det är istället 

översättningens funktion i målkulturen som ska beaktas i översättningsarbetet. Vermeer 

bidrog också inom ramen för sin teori med idén om översättaren som ett slags expert, som i 

kraft av sin expertis har rätt att ha synpunkter på och påverka hur översättningen ska 

utformas:  

As regards the translator himself: experts are called upon in a given situation because they are 

needed and because they are regarded as experts. It is usually assumed, reasonably enough, that 

such people ”know what it’s all about”; they are thus consulted and their views listened to. 

Being experts, they are trusted to know more about their particular field than outsiders (Vermeer 

2012: 192).  

Ungefär samtidigt som Vermeer lanserades sin skopos-teori utarbetade Gideon Toury sin teori 

om translational norms (Toury 2012a: 19). Gideon Toury betraktade översättning som en i 

grunden normstyrd aktivitet. Normer styr såväl vad som översätts i en viss kultur och hur man 

översätter. Toury menade att översättare alltid är påverkade av normer i översättningsarbetet 

och att de här normerna påverkar översättningsprocessen och hur den färdiga översättningen 

ser ut. Toury betonade också att dessa ”socio-cultural constraints” rör sig på en skala, alla är 

inte tvingande och de kan variera i styrka: ”[S]ome are stronger, and hence more rule-like, 

others are weaker, and hence almost idiosyncratic” (Toury 2012b: 169). Toury ansåg också, i 

likhet med Vermeer, att översättningar hörde målkulturen till, de var ”facts of a 
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’target’culture” (Toury 2012a: 17). Det här skiftet till att betrakta översättningar som 

tillhörande en målkultur satte den gamla synen på ekvivalens ur spel. Vermeers lanserande av 

idén om översättaren som en expert var också ett viktigt steg på vägen mot att betrakta 

översättaren som en agent som kan anförtros att fatta egna beslut. Om översättaren betraktas 

som en expert minskar ju också behovet av att utarbeta teorier för hur man ska översätta, man 

kan istället lita på att översättaren faktiskt vet vad den gör. Vermeers teori utgår ifrån att 

översättningar alltid görs på uppdrag av någon, och översättaren är anlitad för att göra 

översättningen. Vidare gjorde Vermeer ingen skillnad på facktexter och litterära texter, han 

ansåg att man kunde tala om båda sortens texter som att de hade en jämförbar funktion 

(Vermeer 2012: 194ff), vilket är diskutabelt.  

     Även om begreppet ekvivalens, eller den underliggande syn det bygger på, inte helt har 

avskaffats så har det, som Bassnett och Lefevere (1998) påpekat, omdefinierats och utgör inte 

längre samma tvångströja för översättare som det gjorde förr: 

 

What has changed is that one type of faithfulness (the one commonly connected with 

equivalence) is no longer imposed on translators. Rather, they are free to opt for the kind of 

faithfulness that will ensure, in their opinion, that a given text is received by the target audience 

in optimal conditions. (Bassnett & Lefevere 1998: 3) 

  

Bassnett och Lefevere håller ändå fast vid uppdelningen mellan fri och trogen översättning, 

även om de påstår att ”it is  perfectly possible that [translations] have to be faithful in some 

situations and free in others to work to the satisfaction of their initiators” (Bassnett & 

Lefevere: 3). När det gäller poesi är ekvivalens och trohet kontra frihet en särskilt svår fråga. 

De hänsyn som ska tas i översättningen av en dikt är mångtaliga och ibland svåra att förena: 

rytm, rim, prosodi, meter, ton och kanske den där svårgripbara inneboende essensen i verket 

som översättaren måste använda sin expertis för att gräva fram. Om formen och innehåll är 

sammantvinnade, som så ofta är fallet i poesi, vad ska översättare göra då? Är oppositionerna 

form/innehåll respektive fri/trogen ens relevanta begrepp när man talar om poesiöversättning? 

Och skulle ett avskaffande av konceptet ekvivalens innebära att man banar väg för ett slags 

översättningar utan varken rim eller reson? Den här strikta uppdelningen mellan fri och trogen 

översättning känns, precis som den mellan form och innehåll, inte helt applicerbara på 

översättning av poesi. Vad, eller vem, ska man vara trogen för att översättningen ska betraktas 

som trogen? Är det mer troget att återge alla ord med deras motsvarighet ur en ordbok, eller 

skulle det rent av kunna betraktas ”otroget” om orden i de olika språken skiljer sig åt väldigt 

mycket ljudmässigt? 
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2.8 Översättning som kritisk verksamhet 
 

”A translation remains the most direct form of commentary”, menade poeten D G Rossetti 

(citerad i Nida 2012: 141). Och kanske är det så? Att översätta en text är på ett sätt att utsätta 

den för en typ av kritisk kommentar, men till skillnad från i fallet med litteraturkritik blir 

resultatet av det kritiska arbetet inte en metatext utan en ny och besläktad text: en 

översättning. 

     Översättning och litteraturkritik är tätt sammanvävda och förutsätter på många sätt 

varandra. Det är svårt att se hur man skulle kunna översätta en text utan att först kritiskt förstå 

den. Ordet tolkning kan, som diskuterades i ett tidigare avsnitt, användas istället för 

översättning. Men ordet tolkning kan också användas när man syftar på den hermeneutiska 

förståelsen av en text, att tolka kan ju också betyda att frilägga betydelsen i exempelvis ett 

litterärt verk. Det de båda aktiviteterna har gemensamt är att de kräver ett kritiskt subjekt och 

ett kritiskt tillvägagångssätt. Hans-Georg Gadamer menade i Wahrheit und Methode att 

översättning (man får anta att han främst menade olika typer av skönlitterär översättning) 

alltid är att betrakta som ett slags tolkning (Gadamer 1986: 387f).  

     Marilyn Gaddis Rose (1997) pekar i Translation and Literary Criticism på de många 

beröringspunkter som finns mellan översättning och litteraturkritik och argumenterar för att 

översättning borde betraktas som ”a form of literary criticism” (Gaddis Rose 1997: 13). 

Gaddis Rose beskriver översättningens kritiska potential på följande sätt:  

 
What translating does is help us get inside literature. We can do this both as translators, 

professional and amateur, and as literary critics, provided we make use of translating. We can do 

this directly, by putting into our own language the literature we are studying, or indirectly, by 

comparing translations. Either way, we should feel we are moving inside what we are reading, 

examining literature from the inside, a way of making sure that we feel it from within (Gaddis 

Rose 1997: 13). 

 

När man översätter en text kan man komma den nära på ett sätt som man inte kan göra bara 

genom att läsa den. Genom att översätta gör man bruk av texten på ett mer ingående sätt och 

kan betrakta den från insidan och studera dess inre struktur, hur den är uppbyggd. Gaddis 

Rose förespråkar användandet av översättning som ett sätt att förstå litteratur och att ingående 

studera och förstå en författare: 

 
[W]e recognize that literary criticism is dependent on translation, which in turn, gains from the 

scrutiny of the latter. In tandem, translation and criticism enhance the understanding and 

appreciation of literature. For the serious study of literature they should be considered an 

indispensable combination (Gaddis Rose 1997: 11).  
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Gaddis Rose menar att översättning borgar för en djupare form av förståelse än andra typer av 

umgänge med texter: ”No matter how extensively we have studied any great writer, 

translation will give us new spaces for thinking about them” (Gaddis Rose 1997: 14). Boase-

Beier och Holman (1999) framhåller också översättning som en kritisk, tolkande verksamhet:  

 
[T]ranslation is […] a form of critical reading, and a concrete realization of that reading, and in 

this sense it has much in common with the tradition of literary and biblical exegesis, 

commentary and exposition (Boase-Beier 1999: 14).  

 

Att beskriva översättning som en konkret tillämpning av läsningen av en text är träffande. 

Översättning involverar ju både att läsa och att skriva, och det skrivna, översättningen, är ett 

resultat av vilken typ av läsning som översättaren har gjort. Översättningen kommer att 

påverkas av hur översättaren har läst och tolkat texten.  

     Översättning och kritik har också något annat gemensamt, och det är kanske det allra 

viktigaste: det är dessa två praktiker som tillförsäkrar att ett verk lever vidare. Såväl 

Benjamins metaforiska Fortleben som Lefeveres mer konkreta tal om översättares och 

översättningars betydelse för en texts ”survival” bortom sin egen kultur och sin egen tid är en 

bra beskrivning av hur det förhåller sig, vilket även Gaddis Rose påpekar (Gaddis Rose 1997: 

11). Det är tack vare översättning och reception, och det förra är ofta en förutsättning för det 

senare, som ett verk fortsätter att hållas relevant och fortsätter att läsas långt efter 

originaltextens tillkomst.       
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3 Diskussion av för- och 

efterorden 
 

I Lyrikvännens temanummer om poesiöversättning kan man i förordet läsa följande 

beskrivning av klimatet för översatt poesi Sverige:  

Utgivningen av översatt poesi i Sverige är liten, och det är nästan uteslutande de små förlagen 

som ser till att syresättningen utifrån ännu fortgår. De stora har sedan länge släppt greppet, 

sannolikt för att de varken ser tillräcklig ekonomisk vinning eller status i sådan utgivning 

(Magntorn 2011: 1). 

Om man slänger en blick på materialet i den här studien kan man konstatera att inte mycket 

har förändrats på de sex år sedan numret gavs ut. Ingen av titlarna i den här undersökningen är 

utgiven på ett större förlag. Dominerar stort gör Ellerströms förlag, som för övrigt också ger 

ut Lyrikvännen, med hela 9 av 21 titlar.  

     Innan vi går in i detalj på de olika efterorden och vad som står i dem kan det vara på sin 

plats att göra lite generella anmärkningar och noteringar. När det gäller översättarna utgörs de 

till stor del av människor som inte har översättning som sin huvudsakliga sysselsättning. Och 

faktum är att det bara är fyra av översättarna som inte har publicerat sig skönlitterärt under 

eget namn. Dessa fyra är Jurek Hirschberg, Linda Östergaard, Bengt Samuelson och Ludvig 

Berggren.  

     Tre av diktsamlingarna har två översättare. 

     Av diktsamlingarna i urvalet har 12 stycken, alltså strax över häften, getts ut med 

ekonomiskt stöd från något kulturinstitut eller kulturfond. 

     Till 10 av de 21 diktsamlingarna har översättaren eller översättarna också gjort urvalet av 

dikterna.          

     Förorden varierarar stort i längd. Det längsta efterordet står Malte Persson för till sin 

översättning av ett urval av Heinrich Heines dikter som getts titeln Andra tider, andra fåglar. 

Efterordet omfattar cirka 40 sidor, därtill kommer kommentarer på ytterligare 15 sidor. På god 

andraplats kommer Anders Olsson vars efterord till Paul Celans Atemwende, i Olssons 

översättning Andningsvändning, omfattar cirka 30 sidor. Att dessa två efterord är de längsta är 

inte särskilt förvånande. Båda översätter poeter som är tillhör kanon och som är översatta till 
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svenska flera gånger redan. Dessutom översätter de från tyska som är ett språkområde som i 

hög grad har influerat Sverige och som är ett av de språk vi fortfarande översätter mest ifrån.7 

     Jurek Hirschberg inleder förordet till sin översättning av den polske poeten Czeslav Milosz  

Traktater på vers, med att fråga (sig): ”Hur skall man närma sig denna samling ovanligt rika 

och sammansatta texter?” (Hirschberg 2016: 7) Frågan är dubbeltydig, den har två potentiella 

adressater: den skulle, om man betraktade den för sig, kunna syfta både på hur man som 

läsare ska närma sig dessa dikter, och på hur man som översättare ska närma sig dem. Frågan 

skulle lika gärna kunna inleda vilket av de andra för- eller efterorden som helst. Den 

sammanfattar, i en fråga, de två vanligaste frågor som en text av den här typen finns till för att 

besvara.  

     Alla texter i materialet erbjuder en presentation av författaren, några nedslag i biografin, 

och en grundläggande orientering i författarskapet. Viss vägledning om hur man ska eller kan 

läsa dikterna erbjuds också. Vissa texter begränsar sig till att vara den här typen av 

introduktionstexter, där en kort författarbiografi tecknas och poetens verk kontextualiseras, 

men de flesta innehåller också reflektioner om översättningsarbetet, såväl generella som 

sådana som är specifika för den aktuella översatta diktsamlingen. Vissa nöjer sig med att 

nämna översättningsarbetet på några få rader. Andra går in i detalj och förklarar och motiverar 

grundligt valet av enskilda ord i översättningen.  

     De allra flesta av diktsamlingarna i urvalet har ett efterord författat av översättaren, endast 

fem av dem har ett förord istället. I vilken ordning en läsare väljer att läsa de olika texterna i 

en bok går förstås inte att styra över – ett förord kan ju lika gärna läsas i efterhand och ett 

efterord kan läsas i förväg – men ett efterord signalerar ändå, i och med sin placering, att det 

är menat att läsas efter att man tillägnat sig själva texten. Ett efterord är ju egentligen en mer 

logisk placering för en sådan här text, varför läsa en text om en text innan man har läst texten i 

fråga? Som Genette påpekar är ett förord ”an unbalanced and even shaky situation of 

communication: its author is offering the reader an advance commentary on a text the reader 

has not yet become familiar with” (Genette 1997: 237). Två av förorden tar faktiskt också upp 

detta förhållande. Linda Östergaard inleder sitt efterord till sina översättningar av Ingeborg 

Bachmanns dikter med att vända sig direkt till läsaren:  

 
Du ska veta att jag har tänkt väldigt mycket på dig, du som nu har läst Ingeborg Bachmanns 

dikter på svenska. Såvida du inte struntat i ordningen och läser det här först. I så fall har du 

                                                      
7 Tyska var det tredje vanligaste översättningsspråket 2016, efter engelska, norska och franska. Se 

Kungliga bibliotekets nationalbibliografi 2016. 
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fortfarande en möjlighet att hejda dig och börja från början. Men du gör som du vill (Östergaard 

2014: 187).  

 

Eller som den redan nämnde Hirschberg skriver: ”En orientering kan komma väl till pass. Läs 

den först. Eller sist. Eller kanske halvvägs” (Hirschberg 2016: 7). Det enda alternativ som 

Hirschberg inte erbjuder läsaren är att inte läsa förordet alls. Det är nämligen nödvändigt att 

göra.      

 

3.1 Varför man ska läsa 

En av de grundläggande funktionerna med en introducerande text – och både för- och efterord 

är som redan konstaterats en sådan typ av text – är varför man ska läsa boken man har i 

handen. Eller att besvara den närliggande frågan: ”Varför har vi ansett det vara av vikt att den 

här boken ges ut?” Med andra ord: att understryka verkets litterära värde. Detta görs 

huvudsakligen genom att framhålla storheten eller det säregna med den poet som översatts. 

Som Genette träffande skriver: ”One can attribute high value to a subject by demonstrating its 

importance and – inseperable from that – the uesfulness of examining it” (Genette 1997: 199). 

Klumpiga övertydligheter av typen ”Du bör läsa den här boken därför att…” förekommer 

förstås inte i texterna. Men översättarna talar på olika sätt om för läsaren varför just den här 

diktaren eller diktsamlingen är värd att ägna sin tid åt. Man kan göra som Hirschberg och 

framhålla den betydelse som diktaren har haft och dennes ställning i det land där dikterna 

ursprungligen gavs ut: 

 
Om betydelsen av litterära texter kan mätas i omfånget av kommentarer som dessa har väckt 

eller i antalet bevingade ord som de har alstrat i vardagsspråket, så måste dessa dikter betraktas 

som oerhört centrala – troligen de mest centrala – i polsk 1900-talspoesi (Hirschberg 2016: 8). 

 

Att peka på ett entusiastiskt mottagande av originaldikterna är en strategi som Lars-Håkan 

Svensson använder sig av i efterordet till hans översättningar av den italienska poeten Valerio 

Magrellis dikter: 

 
Få italienska debutanter har fått så många lovord som Valerio Magrellis förstlingsverk Ora 

serrata retinae (1980). Såväl internationella celebriteter som Joseph Brodsky och Octavio Paz 

som italienska kritiker uttalade sig entusiastiskt; det har till och med dragits jämförelser med 

Eugenio Montales debut 1925 (Svensson 2016: 117). 

 

Andra lovordar sin poet mer i förbifarten, som Anders Olsson när han skriver om Paul Celan 

att han ”för många kom […] i kraft av sitt ärende, sin språkliga magi och medvetenhet att 

framstå som efterkrigstidens mest angelägne diktare” (Olsson 2014: 111), eller Niclas Nilsson 

och Jenny Tunedal när de beskriver Anne Sexton som ”en egenartad poet som spelade en 
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betydande roll i den omförhandling av poesins gränser som ägde rum under sextiotalet” 

(Nilsson & Tunedal 2014: 185). En annan strategi är att peka på att det här är något nytt, 

något som aldrig tidigare presenterats, en strategi som Genette kallar ”novelty” (Genette: 

200). ”Det bör påpekas att detta är första gången en samling av Celan i dess helhet översätts 

till svenska”, (Olsson 2014: 113) skriver Anders Olsson. Malte Persson understryker att hans 

urval av Heinrich Heines dikter innehåller ”många viktiga dikter som aldrig förut funnits på 

svenska, och andra som senast översattes för snart hundra år sedan” (Persson 2016: 326). Ett 

lite avsides exempel på det här är Henrik C. Ehnbom som översatt den singaporianske poeten 

Alvin Pang. Han inleder sitt efterord såhär: 

 
På våra breddgrader är det ännu en välbevarad hemlighet, men om Spanien hade sin ”Generacíon 

del 27”, det nybildade Västtyskland sin Gruppe 47 så skulle man med en symmetriskt motiverad 

liknelse kunna säga att Singapore hade sin ”Generation 97” (Ehnbom 20: 73). 

 

Eftersom Ehnbom översätter en poet från ett land vars litterära klimat är obekant för de flesta 

svenska läsare, börjar han med att jämföra den diktargeneration som hans poet är en del av 

med dess mer välbekanta europiska motsvarigheter. På så sätt snuddar han också vid nästa 

funktion, och vid nästa avsnitt, som är hur man ska läsa. 

 

3.2 Hur man ska läsa 

Att vägleda läsaren i hur hon eller han ska eller kan läsa är den andra av de två huvudsakliga 

funktionerna med ett för- eller efterord. Det handlar inte om att sätta upp regler för läsningen, 

eller om att insistera på att det endast skulle finnas ett sätt att läsa på. Det handlar inte heller 

om att peka med hela handen, utan om att leda läsaren i rätt riktning genom att ge honom eller 

henne den nödvändig information som krävs för att kunna ta till sig dikterna. Genette (1997) 

skriver: 

 
The way to guide the reading, to try to get a proper reading, is not only to issue direct orders. The 

way to get a proper reading is also - and perhaps initially - to put the (definitely assumed) reader 

in possession of information the author considers necessary for this proper reading. And advice 

itself benefits from being presented in the light of information: information, for example (in a 

case in which this might interest you), about the way the author wishes to be read (Genette 1997: 

209). 

 

En introducerande text har som syfte att ge läsaren den grundläggande förståelse och 

kontextualisering som behövs för att kunna ha en behållning av att läsa dikterna. Det allra 

kortaste förordet, om bara två och en halv sida, är till en utgåva av den italienska 1800-

talspoeten Christina Rossettis dikter. Det här förordet är också det mest traditionella. Olle 
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Thörnvall har översatt och hans förord inleds men en kortare levnadsteckning innan 

översättaren kommer till frågan om hur man ska läsa:  

 
”Trollmarknad” har uttolkats på olika vis. Utan att trollen behöver symbolisera djävulens utsända 

finns en kristlig dimension som Rossetti själv måste ha avsett. Trollen kan även ses som i 

maskopi med naturen och den ”farliga” sexualiteten på ett sätt som hon kanske inte var helt klar 

över. Det var ändå en tid kvar till Freud och psykoanalysen. Själv kan jag tänka mig en 

biografisk läsning. Trollfruktens verkningar kan tolkas som en gestaltning av hennes egna 

själskval sådana de antytts ovan (Thörnvall 2014: 4f). 

 

Få av de andra texterna är så här rakt på sak och övertydliga i sina förslag till läsningar av 

dikterna. De flesta antyder istället hur läsaren ska förstå dikterna genom en kortare förklaring 

och kontextualisering av dem. Lars-Håkan Svensson skissar en bild av Elizabeth Bishops 

poesi på följande sätt: 

 
Förlusterna bildar en mörk fond i hennes författarskap, men hon avskydde så kallad 

bekännelsepoesi. Däremot skildrar hon med stor precision de sammanhang och omgivningar som 

de tragiska händelserna inträffade i. Denna nästan mikroskopiska iakttagelseförmåga är en av 

hennes stora tillgångar som poet […] Hennes poesi är också i hög grad en platsens poesi, i vilken 

beskrivning och berättelse går in i varandra. Ofta hejdar hon sig före eller mitt i en mening för att 

med en vardaglig fras reflektera över seendets och varseblivningens processer (Svensson, 2015: 

127).   

 

I efterordet till deras urval av Anne Sextons dikter skriver Niclas Nilsson och Jenny Tunedal 

om  

 

spänningen mellan ett bildmättat lyriskt uttryck med närmas universalistiska anspråk och 

erfarenheter som, då än mer än idag uppfattades som i högsta grad partikulära, förknippade med 

kvinnokönets skamligare aspekter (Nilsson & Tunedal 2014: 185).   

 

Svensson och översättarduon Nilsson och Tunedal tycks ha förstått sin uppgift och ger på 

några rader läsaren en kort beskrivning av såväl poetens stil som dikternas motivkrets utan att 

fördenskull, som Thörnvall gjorde i citatet ovan, pådyvla läsaren en färdig tolkning.            

     För- och efterorden verkar i regel vara skrivna för en initierad och kunnig läsare, något 

som märks på den stil de är skrivna i och på vilka kunskaper de förutsätter att den tänkta 

läsaren har. Det är förstås ingen slump att det förhåller sig såhär. Som Genette påpekar 

handlar att nå läsaren till stor del om att försöka föreställa sig vem läsaren är (Genette: 212). 

Det finns ingen anledning för översättaren att lägga ribban alltför lågt i sin introducerande 

text, den som har sökt upp och står i begrepp att läsa diktsamlingen kan antas vara en person 

som redan har ett intresse och en grundläggande kunskap. 
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3.3 Misslyckandets och omöjlighetens konst 
 

Många av de undersökta texterna ger uttryck för en stor respekt för det som översätts, och 

detta märks inte minst i betonandet av det omöjliga i att få översättningen att helt och hållet 

spegla originalets storhet. Omöjlighetens konst, som sagt. Linda Östergaard skriver i sitt 

efterord att hon under arbetet har konfronterats med ”diktöversättningens balansgång på 

gränsen för det möjliga” (Östergaard 2014: 189). Aris Fioretos väljer en kreativ metafor när 

han beskriver det komplicerade översättningsarbetet som ”att lösa korsord och sudoku 

samtidigt som man förväntas jonglera med – låt oss säga – en wettextrasa och några 

julgranskulor” (Fioretos 2016: 185). ”The art of failure”, misslyckandets konst, ibland 

tillskrivet Umberto Eco, är ännu ett exempel på den digra samling av slogans som finns för att 

beskriva översättning av poesi. Jag skulle inte ha citerat ännu en av dessa om det inte vore för 

att det verkar som om många av översättarna skulle skriva under på just den beskrivningen. 

Misslyckande är faktiskt inte ett ovanligt ord att använda om sin översättning. ”Jag har gjort 

mitt bästa” (Persson 2016: 331) är de avslutande orden i Malte Perssons efterord till hans eget 

urval av Heinrich Heines dikter och dessa ord är emblematiska för hur många av översättarna 

verkar se på resultatet av sitt arbete. De har gjort sitt bästa, och de kan bara hoppas att det är 

gott nog. Flera använder sig uttryckligen av orden misslyckas eller misslyckande, medan 

andra låter ana det mellan raderna. Anders Olsson avslutar exempelvis sitt efterord till 

Andningsvändning med att redogöra för vad som inte har gått att överföra i översättningen:  

 

En sådan skärande korsning mellan ljud och mening går inte att överföra till svenskan, och 

försöken att vara grammatik och lexikal betydelse trogen leder ofrånkomligt in i lösningar som 

är än mer kryptiska än originalet.  Men jag vet att jag har misslyckats, och jag har i detta fall haft 

Beckets uppmaning. ”Fail better!” som min ledstjärna (Olsson 2014: 140). 

 

Även Carl-Michael Edenborg som översatt den surrealistiska poeten Joyce Mansour beskriver 

sin översättning med ordet misslyckande: 

 

I vissa enstaka fall är mitt misslyckande uppenbart för den som läst originaltexterna: framförallt 

när det kommer till en sorts rimmande, ibland konsekvent genom en hel dikt, som blev en allt för 

stark utmaning för mig ifall jag också skulle bevara bilderna och melodin. Men kanske är all 

form av översättning alltid ett misslyckande: den förtvivlade omöjliga kampen en förutsättning 

för tolkningsarbetet (Edenborg 2015: 85).  

 

I exemplet ovan kan man se att översättaren pekar på att det ligger i själva lyriköversättandets 

natur att man måste misslyckas, det är inte fråga om ett personligt misslyckande eller något 

som tyder på att han inte skulle vara rätt man för uppgiften. Edenborg framhåller också att det 
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är översättningens grundläggande villkor, själva språkbytet, som är anledningen till hans 

misslyckande. Det svenska språket, som han kallar ”[d]e strävsamma jordbrukarnas och 

ingenjörernas tungomål” (Edenborg 2015: 85) kan inte återge den franska surrealistiska poesi 

han har gett sig på att försöka översätta.   

     När översättarna beskriver resultatet av sitt arbete som ett misslyckande är det inte för att 

förminska det egna arbetet och bekräfta översättarens eller översättningens underordnade 

position, utan för att betona exakt hur svårt det är att få den här märkliga och originella poesin 

att låta lika bra på svenska som den gör på originalspråk. Att beskriva sin översättning som ett 

misslyckande blir på så sätt till ett slags förtäckt hyllning till den poet som översätts, det är 

som att översättaren vill tala om att detta inte är någon simpel brukstext som man kan 

översätta med vänsterhanden. Hade det varit enkelt att översätta hade det inte heller varit 

poesi. Den här tankegången, att svårigheten att översätta vittnar om poetens storhet, är kanske 

mest explicit uttryckt i förordet till översättningen av den grekiska poeten Kiki Dimoulas 

dikter, som översatts av Rea Ann-Margaret Mellberg och Jan Henrik Swahn:  

 
Hennes otvungna och mästerliga hantering av orden, hennes förmåga att personifiera ting och 

begrepp, vrida och vända på substantiv, konkreta såväl som abstrakta, ställa dem i oväntade 

positioner, är en del av hennes storhet som poet, men bidrar förstås också till utmaningar i 

översättningsarbetet. […] Ett ord i en dikt av Dimoula behöver inte nödvändigtvis vara svårt men 

kan ha tre, fyra olika betydelser. Man kanske är säker på sin sak, att det är den andra eller tredje 

betydelsen som är den rätta, och missar den fjärde betydelsen som i ordböcker och lexikon 

nämns allra sist i en liten notis, en kanske helt speciell betydelse som härrör från en myt, en 

liknelse hämtad ur Nya testamentet, lite historisk ”slagg” från bysantinskt, arabiskt eller turkiskt 

kulturarv. Egendomligt ofta är det den här eftersläntrande, allra sista bibetydelsen som Dimoula 

haft i åtanke när hon skrivit dikten (Mellberg & Swahn 2016: 154).  

 

”Hölderlin är ett språk besläktat med tyskan”, skrev den rumänske poeten Oskar Pastior en 

gång om den tyske poeten Friedrich Hölderlin (Holm 2002: 176). Och kanske är det här sant 

om de flesta poeter, eller i alla fall om de bästa. Poeten skriver inte bara på ett främmande 

språk, utan på sin alldeles egna variant av det främmande språket. Det räcker alltså inte med 

kunskaper i det främmande landets normalspråk, eller för den delen att vara utrustad med en 

ordbok, som skildrades i citatet ovan, översättaren måste också ha kunskapen och 

kompetensen att få fram det säregna som utgör det här specifika språket.    

 

3.4 Poetisk frändskap och partnerskap 
 

Förhållandet mellan en författare och en översättare har inte sällan liknats vid ett förhållande 

mellan produktion och reproduktion, översättaren har liknats vid en tjänare, och förhållandet 

mellan original och översättning har betraktats som det mellan kreativitet och mekanisk 
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efterapning. Översättaren som underordnad eller som en trogen tjänare, är som vi har sett en 

vanlig föreställning. När det gäller texterna i det urval som studeras i den här studien är det 

dock betonandet av ett slags frändskap, antingen ett fysiskt eller ett andligt, betydligt 

vanligare bland översättarna, och översättningsarbetet beskrivs inte sällan som ett samarbete. 

Ett antal av översättarna tar upp att de har en personlig relation, eller har haft personlig 

kontakt, med den poet de översatt. Henrik Nilsson beskriver i personliga ordalag ett möte med 

den brasilianske poeten Ledo Ivo:  

  
Att samtala med Ledo Ivo kunde kännas som att få en direkt ingång till stora delar av 1900-talets 

brasilianska litteratur. Jag påmindes då också om att vi alla bär våra olika åldrar inom oss – som 

ringar i ett träd. För även om poeten vid det laget var nästan 90 år gammal, bröt han då och då ut 

i ett närmast barnsligt skratt medan han berättade sina historier […] (Nilsson 2014: 8).  

 

Också Henrik C. Ehnbom berättar om att han har träffat ”sin” poet, Alvin Pang, och kallar 

honom mycket familjärt för ”denne i alla avseenden djupt sympatiske poet” (Ehnbom 2015: 

78). I brist på en personlig relation eller ett personligt möte med poeten – till exempel i de fall 

då det rör sig om sedan länge avliden poet – är betonandet av en intim, personligt färgad och 

inte sällan mångårig relation till själva poesin inte ovanlig. ”Det är också den av Celans 

diktsamlingar som har betytt mest för mig. Jag har läst den i ganska exakt 40 år nu, alltsedan 

jag skaffade tvåbandsutgåvan” (Olsson 2014: 112), skriver Anders Olsson om den 

diktsamling han översatt. Olsson har inte själv träffat Celan men citerar en förstahandskälla 

som har känt poeten personligen. Han skriver om ett möte som författaren Birgitta Trotzig 

hade med Paul Celan i Paris på 1950-talet: ”utomordentligt 1800-talsmässig skänkte han mig 

ett grönt blad, vintergröna, från Hölderlins grav […]” (citerad i Olsson 2014: 112), berättar 

Trotzig. Trotzig ska också ha beskrivit honom som ”mer gäst och främling än någon jag känt” 

(citerad i Olsson: 112). ”Första gången vi översatte dikter av Kiki Dimoula var 1995 […] 

Lusten att översätta henne har hållit i sig och på senare år vuxit till närmast en besatthet” [min 

kursiv.] (Mellberg & Swahn 2016: 154), skriver Mellberg och Swahn i sitt efterord. Även 

Edenborg framhäver en mångårig bekantskap med dikterna han översätter och skriver att de 

har ”har hemsökt mig i 20 år” (Edenborg 2015: 83). Översättarna framställer på det här sättet 

sitt arbete som ett slags labor of love som görs för att översättaren känner en lust eller en drift 

eller kanske till och med en ”besatthet” eller ett kall – Sela-Sheffy använder sig just av det 

religiöst färgade ordet ”vocation” – att översätta just den här poeten.  

     Lasse Söderberg, som översatt den argentinske poeten Daniel Samoilovich, skriver om hur 

denne skrev under något som han kallar för ”heteronymer”, det vill säga ett slags fiktiva 

diktar-alter egon. Söderberg framhåller sin poetiska frändskap med den poet han översätter 
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när han nämner att han själv har använt sig av samma teknik i sitt skrivande. Han ursäktar sig 

förvisso när han nämner sig själv jämte poeten, men han kan inte hålla sig ifrån att göra det:  

 
Glömsk av den finkänsla som säger att man inte ska framhålla sig själv kan jag inte låta bli att 

nämna mina egna erfarenheter av att skriva dikter som skulle ha varit annorlunda om jag inte 

hade föreställt mig att någon annan hade hållit i pennan (Söderberg 2016: 5).  

 

Några översättare tar också upp att de har rådfrågat poeten när de stött på olika 

översättningsproblem, eller att de har låtit sig inspireras av poetens arbetssätt och syn på 

poetik i sitt eget översättningsarbete: ”Seilers tankar om poetik har i mitt fall varit behjälpliga 

för att närma mig förståelsen för hans lyrik och för hur man kan tänkas översätta den”, 

(Berggren: 93) skriver Ludvig Berggren. Aris Fioretos säger sig i sin tur ha inspirerats av 

”den frihet som präglar Wagners syn på poesins nytta och nöjen” (Fioretos 2016: 183). 

Fioretos efterord anger också att det är poeten som har gjort dikturvalet och att han ”besvarat 

översättarens frågor med munter omsorg” (Fioretos 2016: 186). Magnus William-Olsson 

berättar i sin tur att han har utarbetat sin översättning delvis ”i samråd med poeten” (William-

Olsson 2016: 45). Linda Östergaard hävdar att hon ”har sett det som [sin] största 

översättarplikt att ge dig möjlighet att se [kursiv i original]” (Östergaard 2014: 189), och 

citerar därefter ur en av Ingeborg Bachmanns föreläsningar om litteraturens uppgift, som 

enligt Bachmann är att öppna människors ögon för lidandet. Ett närliggande exempel på ett 

lite annat tema återfinns i Lars-Håkan Svenssons efterord till hans urval av Elizabeth Bishops 

dikter. Svensson skriver att ett antal outgivna dikter och utkast har tagits med i urvalet, men 

upplyser också läsaren om att det inte varit ett självklart val att göra det. ”Bishop var en 

mycket sträng kritiker av sin egen produktion och lät själv bara trycka ett hundratal dikter” 

(Svensson 2015: 133), skriver Svensson. Han förklarar, eller försvarar, att han ändå har valt 

att inkludera dikterna i urvalet med att de är ”vältaliga vittnesbörd om hennes mångsidighet 

som poet” (Svensson 2015: 133). Jonas Rasmussen har översatt den danske poeten Morten 

Søndergaard, och inte nog med att hans efterord beskrivs som en ”associativ bearbetning av 

ett samtal mellan översättaren och författaren” (Rasmussen 2015: ingen sidnumrering), han 

har också översatt diktsamlingens titel genom att slumpa fram ett anagram av en 

direktöversättning av originalets titel. Søndergaards diktsamling består till ungefär hälften av 

enbart uppradade tecken och bokstäver som är sammanfogade men som inte bildar ord, av 

Rasmussen kallat ”teckensallad”. Rasmussen förklarar sitt okonventionella tillvägagångssätt 

med att översätta diktsamlingens titel: 

 
Inom översättningsteori pratar man om ”rewriting” som alternativ till den mer 

innehållsöverförande ”översättningen”, och arbetet med denna samling får man nog kalla en 



32 

 

ordentlig ”omskrivning” av originalet. Detta trots att det egentligen rör sig om relativt lite text 

skriven på källspråket. Men även ”teckensalladen” har delvis bearbetats i denna svenska version 

just för att ta fasta på skapandet av en ”ny organism”. Och att översätta titeln ”Må svart pojke dö 

ren” (direkt översatt) till ”Genernas drömda rot” skulle kunna liknas vid de många usla 

översättningar av amerikanska filmtitlar. Men genom att leka lite med en anagramgenerator på 

internet och sedan kasta om och kombinera bokstäverna på nytt sätt framträdde till slut denna 

svenska titel (Rasmussen 2015: inga sidnummer).    

 

Värt att notera ovan är att Rasmussen är den enda av översättarna som berör 

översättningsvetenskap på ett mer direkt sätt, i form av nämnandet av det Lefevereska ordet 

”rewriting”.  

     Översättandet beskrivs i texterna som en på flera sätt kollaborativ process mellan 

översättaren och författaren, där det finns en gemensam vilja att tillsammans arbeta fram en 

bra översättning. Men författaren ses också alltjämt som ett slags auktoritet på de egna 

dikterna, och har, så långt det är möjligt, rätt att uttala sig om dem och få gehör för sina 

önskemål i översättningen. Man kan utifrån dessa exempel se att författaren inte på något sätt 

är metaforiskt död – detta märks också inte minst på det stora fokus som läggs på 

författarpersonen och på författarens biografi i texterna – men han eller hon betraktas inte 

heller som en gudom. Man skulle kunna se detta som ett konkret exempel på det som 

Loffredo och Perteghella talade om när de skrev att ett ökat fokus på översättarens kreativitet 

skulle kunna leda till ”the ’birth’ of the translator as a co-author” (Loffredo & Perteghella 

2006: 6). Det verkar kunna råda ett partnerskap mellan översättaren och poeten och 

översättaren kan rådfråga sin poet när han eller hon stöter på ett problem. Om författaren inte 

lever och inte kan uttala sig som sina dikter kan översättaren istället, som i fallet 

Östergaard/Bachmann, välja att visa att översättningarna i alla fall är gjorda i något som 

skulle kunna förstås som poetens anda. I fallet Svensson/Bishop finns ett exempel på när det 

som poeten själv hade velat, eller antas ha velat, får ge vika för det angelägna i att dikterna 

ska tillgängliggöras. I fallet Rasmussen/Sondergaard har den okonventionella och 

experimentella översättningsmetod som översättaren har använt sig av möjliggjorts just av att 

han översätter en så pass experimentell poet. Det är svårt att föreställa sig, för att ta ett 

exempel ut urvalet, Anders Olsson använda sig av denna metod för att översätta Paul Celan. 

Men i Rasmussens fall är metoden kongenial med poetens eget arbetssätt och på så sätt fullt 

godtagbar, och man får anta att den också sanktionerad av poeten. 

     Bo Gustavsson, som översatt den kurdiske poeten Farhad Shakely, är lite av ett specialfall 

på samma tema, och tas därför upp lite löst påhängt här i slutet av det här avsnittet. 

Gustavssons översättning är gjord som ett regelrätt samarbete mellan översättaren och poeten. 

Det är också en reläöversättning, dikterna är översatta till svenska via engelska, eftersom 
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översättaren enligt vad som anges i förordet inte talar kurdiska. Gustavsson skriver att 

översättningen är ett ”samarbete mellan Farhad Shakely och mig som har pågått under några 

års tid. Eftersom jag inte kan kurdiska har han först översatt dikterna till engelska, och sedan 

har jag gjort en preliminär tolkning varefter vi har diskuterat fram en slutgiltig tolkning” 

(Gustavsson 2015: 15). Den här översättningen beskrivs som en kollaborativ process, i vilken 

tolkningen arbetats fram i dialog mellan poeten och översättaren.        

 

3.5 Olika hänsyn och utmaningar 

Översättning av poesi kännetecknas av en komplicerad balansgång mellan olika hänsyn, och 

det är som synes svårt att underkasta lyriköversättandet en övergripande regel eller strategi. 

Vad som ska prioriteras, om det exempelvis är ett ords betydelse eller dess ljudmässiga 

egenskaper, måste med stor omsorg avgöras av översättaren från fall till fall. Malte Persson 

resonerar om just detta och att det inte är fråga om att regelmässigt tillämpa en viss 

översättningsmetod eller att genomgående prioritera en sak på bekostnad av en annan, utan 

om att det är översättarens uppgift att i varje enskilt fall avgöra vad som ska prioriteras: 

 
Rim och meter är viktiga, men de är inte det enda viktiga. Om valet står mellan att bevara ett 

formellt korrekt rim och exempelvis en naturlig frasering eller en effektfull retorisk omtagning, 

är det ingalunda självklart vad man ska välja. Det får avgöras från fall till fall, från poet till poet, 

och dikt till dikt (Persson 2016: 330). 

   

Om översättaren har tagit sig vissa friheter med texten, om hon eller han exempelvis har valt 

att frångå rim eller meter i översättningen, är detta något som tarvar en förklaring eller en 

redogörelse. Aris Fioretos förklarar och motiverar sina översättningsval på följande sätt:  

 
I några fall har dikterna satt sig på tvären och blankt vägrat passande rim på svenska. Hellre än 

att tvinga på dem nödrim har översättaren då föredragit att bevara rytmen och arbeta med 

assonanser. För övrigt har den frihet som präglar Wagners syn på poesins nytta och nöjen färgat 

av sig, och av och till med »mjukt tvång« fört tolkningen »till regioner som man dessförinnan 

inte hade hållit för möjliga«. Med andra ord: det händer att svenskan avviker från originalet… 

(Fioretos 2016: 183). 

 

De tre punkterna på slutet i citatet ovan säger en del. Hade meningen avslutats med punkt 

hade meningen bara varit ett enkelt konstaterande, men de tre punkterna signalerar att 

översättaren är medveten om att det går att diskutera hans tillvägagångssätt.  

     Linda Östergaard riktar sig direkt till läsaren, som hon kallar för ”du”, i sitt efterord och 

betonar också att hon också har översatt med ”dig”, läsaren, i åtanke. Det viktigaste har varit 

att dikterna ska ”nå fram” till läsaren, inte att till varje pris bevara dikternas form och meter:  
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Om du kan läsa Bachmanns dikter på originalspråk upptäcker du snart att jag, där sådana 

förekommer, valt att låta versmått och rim brytas upp och endast efterlämna spår i den svenska 

översättningen. Trots den stora vikt Bachmann fäste vid kompositionen och poesins musikaliska 

sida, och trots den anklang hennes klassiska formmedvetenhet väckte hos 50-talets läsare och 

kritiker […] tror jag mig ha gett dikterna en större möjlighet att nå fram till dig, nu, här, genom 

att så omsorgsfullt jag kunnat ordna ordens betydelser och rytm och ljud så att dikterna 

framförallt ska kunna ”visa sig” för dig (Östergaard 2014: 188).   

 

Magnus William-Olsson skriver att han har översatt med läsarens upplevelse av dikten för 

ögonen, och använder sig därtill också av ordet effekt:   

 
Man kan antingen gå akademiskt och förklarande tillväga eller så kan man ställa sin sinnlighet, 

sensibilitet och poetiska förmåga till dikternas förfogande, och sikta mot effekten. Jag har – i 

samråd med poeten – i regel valt poetisk verkan framför lexikalisk trohet. [min kursiv.] Jag 

hoppas att det känns (William-Olsson 2015: 45). 

 

Det är uppenbart att översättarna tillstår att det finns vissa regler och normer som de förhåller 

sig till när de översätter, annars skulle de inte anse sig behöva förklara varför de ibland har 

valt att avvika från dessa. Men det är också tydligt att de, i egenskap av att se sig själva som 

ett slags experter på det de översätter, anser sig veta när det är nödvändigt att frångå gängse 

normer och regler för att få det väsentliga i en dikt att nå fram till läsaren. De kan avvika från 

normer just för att de är ett slags experter, de vet hur det ligger till, eller ”what it’s all about” 

(Vermeer 2012: 192), som Vermeer (eller hans engelska översättare) uttryckte det. Att 

kategoriskt klamra sig fast vid versmått och rim när det ställer sig i vägen för dikten är inte 

alltid det bästa om man ska göra dikten rättvisa och låta den nå fram till läsaren.  

     En inte alltför djärv gissning är att en annan anledning till att översättarna tycker att det är 

nödvändigt att redogöra för sina avsteg från vissa normer är för att förekomma kritik mot 

deras översättningar. Som kort antyddes under rubriken ”Hur man ska läsa” kan man anta att 

målgruppen för diktsamlingarna, och således också för författarnas för- eller efterord, är en 

förhållandevis liten och initierad skara. De skriver i viss mån med sina jämlikar som 

målgrupp.   

 

3.6 Översättaren som introduktör och spridare av 

kultur 
 

Många av översättarna förklarar i sina texter varför de har valt översatta just den här diktaren, 

och de framställer det inte sällan som att de gör en kulturgärning genom att översätta och ge 

ut just detta. Detta gäller i synnerhet om det är en poet, eller en diktsamling, som inte tidigare 

översatts till svenska. Sela-Sheffys (2008) översättarroll ”introducer and innovator” gör sig 

påmind här. Översättarna framställer sig inte sällan som introduktörer och förmedlare av 
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omistlig kultur från andra delar av världen. Det är de som ser till att det svenska litterära 

klimatet inte går under av inavel, eller att ”syresättningen utifrån ännu fortgår” (Magntorn 

2011: 1). Som togs upp i ett tidigare avsnitt talar många av översättarna om en mångårig 

bekantskap med författarskapet, och de beskriver att de länge velat översätta den här poeten. 

Det är alltså översättaren, och översättarens uppskattning av poeten, som framställs som den 

drivande kraften bakom utgivningen av dikterna.  

     Översättarna framställer sig, med Sela-Sheffys ord, som några som ”performs a cultural 

mission on a national-scale” (Sela-Sheffy 2008: 612). Flera olika varianter finns på detta, och 

för att understryka att det rör sig om en kulturförmedling över landsgränser och en insats för 

det svenska kulturlivet i stort är det inte ovanligt att nämna ”Sverige” eller ”den svenske 

läsaren” eller någon liknande formulering. Mellberg och Swahn förklarar varför de valt att 

översätta just Dimoula: ”Motivationen har varit att äntligen göra henne poetisk rättvisa och 

presentera hennes poesi för en bredare svensk läsekrets” (Mellberg & Swahn 2016: 154). 

Själva drivkraften bakom att översätta och ge ut Dimoulas dikter sägs alltså vara för att det är 

av vikt att svenska läsare får ta del av dem. Jonas Ellerström anspelar på en känsla av 

”äntligen” när han i slutet av sitt förord skriver att ”[d]et är hög tid att Hilda Doolittle får 

framträda på svenska som den poet hon i eminent grad är” (Ellerström 2016: 8). Hirschberg är 

inne på samma spår och kallar sina översättningar för ”oumbärliga” för alla som är 

intresserade. Han understryker återigen, i likhet med i det avsnitt som citerades ur hans förord 

under rubriken ”Varför man ska läsa”, dikternas stora påverkan och betydelse:  

 
Den svenske läsaren får härmed en ingång till Milosz som är oumbärlig för den som vill närma 

sig hans verk […] Det är även värt att notera att det har skrivits tusentals sidor analyser, essäer 

och polemiska texter som försöker blottlägga olika aspekter av diktverket (Hirschberg 2016: 8). 

  

Om poeten redan finns utgiven på svenska sedan tidigare är detta något som i regel tas upp i 

texterna. Malte Persson skriver mest utförligt om tidigare översättningar och pekar ut både 

snedvridning i urvalet och svagheter i översättningarna i tidigare utgåvor av Heinrich Heines 

dikter på svenska. Persson har också, i likhet med flera av översättarna i materialet, valt vilka 

dikter som ska inkluderas i samlingen. Han framhåller att han i sitt urval har fokuserat på 

andra delar av poetens produktion än tidigare utgåvor, och att de således fyller en lucka i den 

hittillsvarande utgivningen:    

 
Urval av Heines dikter har givits ut på svenska påfallande många gånger, även under senare 

decennier. Kvaliteten på översättningarna varierar, men vad nästan alla har gemensamt är att de 

helt och hållet lägger fokus på den ungdomliga kärlekslyriken i Sångernas bok (Buch der Lieder) 

Det må vara Heines mest berömda bok – och en av de mest spridda diktsamlingarna 
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överhuvudtaget, någonsin – men hans bästa verk är det knappast, och bilden av författarskapet 

[min kursiv.] blir förvrängd av denna ensidighet (Persson 2016: 325). 

 

Att Persson använder sig av just uttrycket bilden av författarskapet är talande och intressant. 

Översättares makt att skapa bilden av ett författarskap i en kultur är något som André 

Lefevere framhöll som en anledning till att översättning, eller rewriting, förtjänade att 

studeras mer ingående:   

 
In the past as in the present, rewriters created images [min kursiv.] of a writer, a work, a period, 

a genre, sometimes even a whole literature. These images existed side by side with the realities 

they competed with, but the images always tended to reach more people than the corresponding 

realities did, and they certainly do so now (Lefevere 1992: 5). 

 

Eftersom de flesta läsare tillägnar sig litteratur i översättning är översättare än mer betydande 

än författarna själva när det gäller att förmedla ett författarskap. Översättare kan både skapa 

och förvränga bilden av ett författarskap, menar Lefevere, och Persson uppmärksammar just 

detta. Med sitt urval hoppas han kunna korrigera den felaktiga bild som han anser att tidigare 

svenska översättare har skapat av poeten och dennes verk.    

     Att översättarna också har gjort urvalet till diktsamlingarna understryker än mer deras roll 

som introduktörer och kulturspridare. De har inte bara varit involverade som översättare. 

Genom att också välja ut de dikter som ska översättas och blir de än mer delaktiga just i att 

bygga bilden av det aktuella författarskapet för en svensk läsare. Alla översättare motiverar 

inte sitt urval, men de som gör det framhåller sitt eget tycke och smak såväl som en känsla av 

ansvar för att representera poeten på ett rättvist sätt som vägledande för urvalet. Persson 

skriver angående detta: ”Förutom att välja dikter som talar till mig personligen och dikter som 

är ofta citerade och diskuterade, har jag försökt att göra urvalet representativt för 

författarskapets olika sidor” (Persson 2016: 326). Nilsson och Tunedal motiverar sitt urval av 

Anne Sextons dikter på ett snarlikt sätt och verkar också vara medvetna om sin position och 

sin relativa makt att som översättare skapa en bild av ett författarskap:     

 
När det gäller urvalskriterier har våra personliga preferenser varit vägledande – det här är dikter 

som vi tycker mycket om – men vi har även varit angelägna om att presentera en egenartad poet 

som spelade en betydande roll i den omförhandling av poesins gränser som ägde rum under 

sextiotalet (Nilsson & Tunedal 2014: 185). 

  

Sättet som översättarna uttrycker sig på är talande för hur de ser på sin roll som introduktörer: 

”På våra breddgrader” (Ehnbom 2015: 73); ”Den svenska läsaren” (Hirschberg 2016: 8); ”en 

bredare svensk läsekrets” (Mellberg & Swahn 2016: 154). Översättarna verkar högst 

medvetna om sin roll som kulturella mellanhänder och verkar vilja understryka vikten av sitt 

bidrag till den inhemska litteraturen. Man skulle kunna argumentera för att översättarna tar på 
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sig lite väl stora skor när de framställer det som att de gör hela nationen en tjänst genom att 

presenterar en diktare för oss. Man skulle, om man vill vara lite elak, kunna invända att det 

troligen är en ganska liten skara som kommer att läsa, och ännu färre köpa, deras 

översättningar. Men även om översatt poesi idag kanske inte utgör någon större del av 

utgivningen och inte heller är särskilt kommersiellt gångbar, så har översättning historiskt sett 

spelat stor roll för språkets och litteraturens utveckling, särskilt i ett mindre språkområde som 

det svenska.   

 

3.7 Poetisk essens 

Att mystifiera sitt arbete och beskriva det i metaforiska och undflyende ordalag är något som 

Sela-Sheffy tar upp som en vanlig form av självframställning bland de översättare hon 

studerat. Hon menar att det här är ett sätt för översättarna att ”portray their competence as 

consisting of a unique, unexplained gift that one either does or does not have” (Sela-Sheffy, 

2008: 615). Återigen, översättning som en typ av konstnärligt arbete som kräver talang och 

inte bara mycket fritid och en ordbok. Exempel på det här fördunklande sättet att uttrycka sig 

på finns också i mitt material. ”Det gäller att inte slarva bort språkets magiska skimrande 

kvalitet […]” (Hirschberg 2016: 16), skriver Hirschberg. Att Hirschberg använder ordet 

magiskt är talande, något magiskt låter sig som bekant inte förklaras. Det som spökar bakom 

raderna är en syn på det poetiska som något svårbeskrivbart som riskerar att, om man inte ser 

upp, gå förlorat i översättningen. Linda Östergaard använder sig av en variant av den vanliga 

metaforen om översättning som en skugga av originaltexten när hon beskriver hur hon 

hanterat ett översättningsproblem hon stött på i Ingeborg Bachmanns dikt Die gestundete Zeit:  

 
I svenskans ”tid som tills vidare beviljades uppskov” blir blott en svag skugga av allt detta kvar. 

Men kanske förmår också denna skugga framkalla något av det olycksbådande som hänger över 

originaldikten? (Östergaard 2014: 189)  

 

Östergaard hoppas här ha kunnat få fram det väsentliga i dikten, som hon beskriver som en 

diffus, ”olycksbådande” egenskap. Hon garderar sig också med ett ”kanske” och ett 

frågetecken, för säkerhets skull. Även Edenborg är inne på samma spår när han skriver att han 

hoppas att hans översättning ”åtminstone tvingar läsaren att snudda vid mysteriet” (Edenborg 

2015: 85). Ludvig Berggren skriver i sin tur såhär om att försöka överföra Lutz Seilers poesi 

till svenska:  
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Att göra dikternas »känsliga struktur« förnimbar för läsaren har för mig inneburit att dyka ner 

inunder denna yta för att komma åt något som liknar diktens kärna eller »märg«, för att tala med 

poeten själv […] (Berggren 2016: 93).   

 

Sela-Sheffys tolkning, att översättarna genom att ”mystify – rather than explicate” (Sela-

Sheffy 2008: 615) sitt arbete försöker skapa en bild av sig själva som konstnärer i sin egen rätt 

är förstås ett sätt att se på saken. Men i de fall då översättarna i mitt material svävar ut i den 

här typen av mystifierande formuleringar verkar det snarare hänga ihop med en romantisk syn 

på det poetiska som något mystiskt och svårfångat, ett slags obeskrivbar essens i texten som 

måste överföras –  något i linje med Benjamins ”das Dichterische” – än med viljan att 

framhäva den egna översättarkompetensen som en gåva som är omöjlig att förvärva. 

Metaforrikedomen kan förstås också tyda på att översättarna vill peka på att deras arbete är 

något annat än det som Reynolds kallade ”translation rigidly conceived”, det de gör förtjänar 

att beskrivas med ett annat ord än översättning.   

 

3.8 Detaljer 

Att diskutera sina översättningsval i detalj, alltså så långt ned som på det enskilda ordets nivå, 

är inte något som särskilt många av översättarna gör i sina texter. De flesta nöjer sig med att 

förklara de problem de stött på under översättningsarbetet i mer generella och övergripande 

ordalag. Hirschberg nämner Milosz ”alla mer eller mindre kamouflerade betydelser och 

koder” (Hirschberg 2016: 16) och alla ”medvetet förvrängda citat, anspelningar och 

allusioner” (Hirschberg 2016: 16), Svenstedt skriver helt enkelt om ”mycket komplicerade 

passager, både språkligt och innehållsmässigt” (Svenstedt 2015: 42), Edenborg om att det är 

dikternas ”själva musik som varit utmaningen: rytmen, tonfärgen och melodin” (Edenborg 

2015: 84), Berggren om ”typiska översättningsproblem, så som ordlekar, egna ordskapelser 

och ursprungsspecifik terminologi” (Berggren 2016: 94).  

Två illustrativa exempel på det som Malte Persson tog upp i sitt efterord, att översättningsval- 

och strategier måste ”avgöras från fall till fall, från poet till poet, och dikt till dikt” (Persson 

2016: 330) återfinns i Anders Olssons efterord, som visar fint just detta: att man som 

översättare måste använda sin kunskap och sin kompetens, eller sin expertis om man så vill, 

för att från fall till fall avgöra vad som är av störst vikt att bevara i en dikt. Såhär skriver 

Anders Olsson om sitt val av översättning till diktsamlingens titel: 

 

Jag har valt att översätta Atemwende med ”Andningsvändning”, inte minst för att undvika den 

lättviktiga klangen hos ordet ”andningsvända”. Det senare ligger närmare tyskan rent ljudmässigt 

men det är uppenbart att Celan avser något mer avgörande. En ”vändning” sker bara en gång, det 

är en händelse som anger en ny riktning. (Olsson 2014: 116) 
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Olsson medger att det kanske finns ett annat ord som skulle passa bättre rent ljudmässigt, men 

anser det här vara av större vikt att inte försvaga betydelsen av ordet ”vändning” och dess 

definitiva karaktär. Han vill inte riskera att läsaren, exempelvis, associerar till det slängiga 

och vardagliga uttrycket ”ta en vända på stan” när de läser dikten, det skulle underminera 

poetens intention och därmed ställa sig i vägen för läsarens förståelse av dikten.   

     Olsson resonerar senare också i en längre passage om ordet ”Schwirrhölzer”, som han har 

valt att översätta till ”svirrträn”, ett ord som inte går att hitta i svenska ordböcker och som är 

en nybildning Olsson helt enkelt själv har hittat på: ”Ordet Schwirrhölzer är ovanligt i tyskan 

men åsyftar ett primitivt signaleringsinstrument som förekommer i många kulturer i rituella 

sammanhang” (Olsson 2014: 120), skriver Olsson. Han har funnit att en svensk ordbok anger 

de två orden ”vinare” och ”brummare” som översättning till ”Schwirrhölzer”. Han finner 

inget av de två orden tillfredställande och fortsätter:  

 
Men det tyska ordet har helt andra associativa möjligheter. ”Vinare” kan få läsaren att tro att 

dikten handlar om ett kroggräl, och ”brummare” avger knappast något av det tyska substantivets 

ljusa, gälla klang. Jag menar att det tyska ordet har en poetisk kraft och uttrycksfullhet som bäst 

återges med en trogen återgivning av ordgestalten (Olsson 2014: 120). 

 

När Olsson inte hittar ett ord som han anser kunna återge dikten på bästa sätt väljer han att 

hitta på ett eget ord som motsvarar de egenskaper som ordet i originaldikten har. Ett ganska 

radikalt val, kan tyckas. Vissa kanske skulle hävda att man inte får göra så. Men varför inte 

egentligen? Det han gör är ju bara att prioritera klang, melodi och ”poetisk kraft” framför 

ordboksbetydelse. Om man ska betrakta den här översättningen som fri eller trogen – trogen 

är ett ord som Olsson till och med använder sig av, antagligen högst medvetet, i citatet ovan – 

är inte helt självklart. Trogen mot vem eller vad, skulle man kunna fråga sig. Dessutom: att 

”hitta på ord” är ju en anklagelse man skulle kunna rikta även mot Paul Celan, som är känd 

för sina många nybildningar och sammansättningar, och för den delen mot många poeter både 

före och efter honom. Så varför skulle en översättare vara tvungen att begränsa sig till att välja 

mellan redan existerande ord ur en ordbok? Intressant att notera i de två citerade avsnitten 

ovan är också att en lojalitet med läsaren och en lojalitet med poeten går hand i hand och är 

svåra att separera, liksom att dikotomin trogen kontra fri översättning inte verkar gälla här. 

Olsson säger sig i det första citatet vilja undvika en lättviktig klang och prioriterar att få fram 

den mening som han tror sig veta att poeten har avsett. I det andra exemplet är han också mån 

om att läsarens associationer inte ska gå i fel bana, och väljer då att vara kreativ i ordets mest 

konkreta mening genom att skapa ett nytt ord som uppfyller de krav han tycket att det tyska 
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ordets svenska ordboksmotsvarigheter saknar. Han motiverar sin ”fria” översättning – om 

man nu tvunget måste använda det ordet – med att den är det bästa medlet för att återge dikten 

så ”troget” som möjligt.  

 

3.9 ”Man måste ju förstå vad man översätter.” 
 

Några av översättarna tar upp vikten av den kritiska förståelsen och den kritiska läsningen för 

översättningsarbetet. ”[Ö]versättning går ju till största delen ut på att ägna sig åt en ytterst 

grundlig läsning” (Hirschberg 2016: 15f), skriver Jurek Hirschberg och sätter fingret på att 

översättning är en process som måste börja med förståelse. Läsning kan ju också som bekant 

betyda två saker, det kan både syfta på själva den mer vardagliga handlingen att läsa och dels 

på handlingen att göra en tolkning, eller en kritisk form av läsning, av en text. ”Man måste ju 

förstå vad man översätter” (Hirschberg 2016: 16), konstaterar Hirschberg några rader längre 

ned. Men vad innebär det rent konkret att förstå vad man översätter? De avsnitt ur Anders 

Olssons efterord som citerades under föregående rubrik skulle kunna tjäna som ett exempel på 

den här kritiska förståelsen. Olsson bygger sina resonemang såväl på sin kunskap om poetens 

verk som på sin egen ”sensibilitet och poetiska förmåga” (William-Olsson 2015: 45).   

     Ludvig Berggren skriver, som tidigare citerades, om hur han har tagit hjälp av den poet 

han översätter för att lösa de olika problem han stött på i översättningen och landar till slut i 

insikten om att översättning är ”det bästa medlet för att komma en dikt så nära som möjligt 

[min kursiv.]” (Berggren 2016: 93). Berggren talar också om att ”komma åt något som liknar 

diktens kärna eller »märg«”. (Berggren 2016: 93.) Han ekar således idén om att översättning 

kan vara ett sätt att kritiskt förstå en text, genom att man i översättningen lyckas betrakta den 

”from within” (Gaddis Rose, 1997) och se hur den är uppbyggd. Två exempel på vad man 

skulle kunna kalla en beskrivning av detta betraktande ”from within” finner man i Aris 

Fioretos och Linda Östergaards texter. Fioretos beskriver i en lång och underhållande passage 

om hur han har resonerat när han har översatt en dikt vars form svårligen låter sig separeras 

från innehållet utan att helt tappa sin mening. Det är som sagt en lång passage, men den måste 

citeras i sin helhet för att bli begriplig: 

 
På tyska kallas ogräset Giersch. Wagner låter ogräsets präglande foner – ie och sch – fortplantas 

i dikten, till de tar över texten lika glupskt som kirskålen en trädgård. Den svenska beteckningen 

saknar tyskans kompakta omutlighet, men det regionalt använda »kärs« återger effekten något 

litet med sina ä- och sj-ljud. Svårare blir det med Gier eller »girighet« som poeten urskiljer i det 

tyska huvudordet och som utgör diktens hemliga matris. Som översättare måste man ha tur om 

en sådan förtäckt vink om ogräsets hejdlösa aptit skall kunna suggereras även på 

mottagarspråket. Men med en liten förskjutning av tungspetsen går det måhända att läsa ordet 

som »kirskål«, vilket i så fall skulle aktivera ett besläktat metaforiskt register. Nu handlar dikten 
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inte längre om hungerns ha-begär, utan om törstens. Det vill säga, om fradga och lödder. Kort 

sagt, om ölskum. En välvillig slump vill att denna nya intertext återfinns i det rim som aldrig 

förekommer i den översatta dikten, men som genom sin uppenbara frånvaro vittnar desto 

starkare om föremålet för törstens begär: bärs (Fioretos 2016: 185). 

 

Resonemanget ovan visar hur viktig, faktiskt nödvändig, en kritisk och ingående läsning – och 

tolkning – är för översättning, särskilt för poesiöversättning. Översättaren – Fioretos refererar 

för övrigt till sig själv i tredje person som ”översättaren” flera gånger i sin text – har läst 

dikten, gått in i den, urskilt inte bara orden utan diktens ”hemliga matris”, plockat isär den och 

sedan skapat en egen och högst kreativ variant av dikten på svenska, i vilken han inte måste 

välja bort att överföra varken form eller innehåll.          

     Ett besläktat exempel finns hos Östergaard, när hon i detalj beskriver den passage i Die 

gestundete Zeit som hon ansåg sig ha misslyckats med att överföra till svenska och som 

endast fanns kvar som en ”skugga” i översättningen: 

 
Det tyska verbet stunden betyder bevilja ”anstånd [uppskov] med [betalningen av]”, det vill säga 

att reglerandet av en ekonomisk skuld skjuts upp till ett senare tillfälle. Men man kan också tänka 

på stunden som verbformen av substantivet Stunde, det vill säga timme eller stund. Som då här 

kan ge en bild av att tidens linjära förlopp styckats upp. När Bachmann använder den 

ekonomiska termen ihop med ordet tid framträder en märklig bild av en tid som huggits ut ur 

tidens lopp och skjutits upp, och däri en skuld som nu trots tidigare beviljat anstånd med 

reglerandet tornar upp sig vid horisonten (Östergaard 2014: 189). 

 

Östergaard analyserar Bachmanns dikt, plockar isär den, urskiljer dess olika lager och 

potentiella betydelser och kommer fram till att det som utgör diktens kärna är en bild som 

bygger på en betydelsekorsning mellan två ord som är svår att få till i en svensk översättning. 

Det Fioretos och Östergaard gör i de citerade avsnitten här ovan är att ge konkreta exempel på 

hur ett kritiskt översättningsarbete kan se ut, de gör alltså motsatsen till att mystifiera och 

fördunkla arbetet, men icke desto mindre framgår det med all tydlighet vilken svår och 

komplicerad syssla poesiöversättning är.  
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4 Slutord 
 

Syftet med den här studien var att, utifrån deras egna för- och efterord, studera hur översättare 

av poesi framställer sig själva och sitt arbete och i vilken grad och på vilket sätt de förhåller 

sig till olika översättarroller och föreställningar om översättning. En vägledande hypotes var 

att poesigenrens speciella villkor skapar en lite annorlunda översättarroll. I inledningen 

nämndes en boktitel som beskrev poesiöversättning som ”det omöjligas konst”. Om man tittar 

på hur de studerade översättarna beskriver sitt arbete och sina översättningar kan man på ett 

ytligt plan säga att det visat sig att citatet stämmer. Många framhåller de svårigheter de stött 

på och koketterar nästan med sina misslyckanden. Men om man tittar närmare kan man se att 

det på ett annat sätt inte stämmer alls. Det verkar som att översättarna möjligheter är många. 

När de resonerar om sina översättningar märks det att de i själva verket verkar syssla med 

något som, om man ska fortsätta på det inslagna spåret, lika gärna skulle kunna beskrivas som 

möjligheternas konst. Deras beskrivningar av översättningsarbetet vittnar om att de har ett 

stort svängrum att översätta fritt och kreativt, de behöver inte underkasta sig några regler 

uppsatta av andra. Men det är inte en anything goes-inställning till översättning de ger uttryck 

för, tvärtom, snarare verkar de känna ett stort ansvar att representera den poet de tagit sig an 

att översätta på ett rättvisande sätt. De använder sig av sina kunskaper, både sina kunskaper 

om översättning och sina kunskaper om det aktuella författarskapet, för att fatta beslut i 

översättningen. De är ett slags översättningsexperter i Vermeersk betydelse, och deras 

expertis verkar som en garant för att översättningen utförs på bästa möjliga sätt. Översättarna 

förhåller sig till normer och redogör i regel för avsteg ifrån dessa, de pekar på problem och 

svårigheter och, som sagt, de framhåller även sina tillkortakommanden.    

     Mest tydligt framträdande av de två översättarroller som Sela-Sheffy (2008) urskilde och 

som lånades in till den här studien är rollen som introduktör. Iklädandet av rollen som 

introduktör kan sägas i viss mån vara en naturlig följd av genrekonventionerna i den typ av 

text översättarna skriver. Det är ett för- eller ett efterord, en introducerande text, vars syfte är 

att presentera antingen ett författarskap eller en diktsamling för läsaren. Men översättarna 

använder sig av olika retoriska manövrer för att tydliggöra den här rollen. Deras roll som 

introduktörer understryks också av att flera av översättarna också har gjort urvalet till 

diktsamlingarna.    

     Den andra översättarrollen som Sela-Sheffy kallar för men of art lyser med sin frånvaro i 

det material som studerats här. Ingen av översättarna påstår sig vara, eller framställer sig som 
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att de är, på samma konstnärliga nivå som poeterna, och inte heller på något sätt överlägsna 

dem. Inte heller framhåller de sig själva i särskilt hög grad som utövare av en kreativ och 

konstnärlig verksamhet. Men trots detta, att översättarna inte förhäver sig och framhåller sig 

som konstnärer i sin egen rätt, vittnar deras texter inte sällan om ett kreativt arbete och ett 

kreativt och kritiskt tillvägagångssätt. Att den här översättarrollen inte har varit så 

framträdande kan bero på att de texter som studeras här, till skillnad från de i Sela-Sheffys 

studie, inte är ett sådant material i vilket översättarna ska aspirera på att stå i centrum. Det är 

inte intervjuer i vilka de är huvudpersoner, eller undersökningar i vilka de ska svara på frågor 

om sig själva. Översättarna i min studie relaterar det de skriver till den översatta poeten och 

det översatta verket, och det är det som ska ta mest plats. I den mån de gör sig synliga, gör de 

det genom poeten. Däremot betonar många av översättarna en personlig koppling till den poet 

de översätter och de kopplar inte sällan ihop sitt översättningsarbete med poetens arbete, och 

de motiverar sina översättningsval utifrån poetens arbetssätt. I flera fall har översättaren också 

rådfrågat poeten vid svårigheter i översättningsarbetet. Den översättarroll som framträder är 

en som är långt ifrån synen på översättaren som underordnad och osynlig, eller som en trogen 

kopist. Han eller hon framstår som poetens partner och medskribent eller, i de fall då poeten 

är död, som en respektfull, men inte alltför respektfull, förvaltare av hans eller hennes 

kvarlåtenskap. Själva anledningen till att översättningen har kommit till framställs inte sällan 

som en naturlig följd av översättarens uppskattning av författarskapet, översättningen har 

kommit till för att översättaren ansåg att det här faktiskt måste översättas.         

     Översättarna framställer poesiöversättning som en särskilt svår och komplicerad syssla, 

inte sällan genom att använda sig av ett mystifierande språkbruk eller genom att framhålla det 

storartade och svåröversatta med just den poet de översätter. Men att översättning av poesi 

skiljer sig på många sätt från annan översättning, även annan skönlitterär översättning, 

framträder allra mest tydligt i de få passager där översättarna borrar sig ned i texterna och 

redogör för översättningsarbetet i detalj. I de här förklarande och belysande passagerna lyckas 

översättarna slå två flugor i en smäll: de ökar läsarens förståelse för den översatta texten och 

låter läsaren tillsammans med dem betrakta den från insidan, samtidigt som de ger läsaren en 

inblick i hur ett kritiskt och kreativt översättningsarbete kan gå till. På detta sätt blir deras 

synliggörande av sig själva inte heller ett självändamål utan en lycklig bieffekt av deras 

huvudsakliga uppgift: att visa upp poeten.     
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