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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att åstadkomma en översättning av ett utdrag från ett tidigare 

oöversatt verk från engelska till svenska. Det översatta materialet är hämtat från det autobiografiska 

verket Kingdom of Fear av författaren Hunter S. Thompson och består bland annat av paratexter. 

Översättningen har utförts efter en princip som formulerats inom de teoretiska ramarna för Gideon 

Tourys Descriptive Translation Studies. Därmed utgår diskussionen kring översättningen från 

termerna adekvans och acceptans. Arbetet innefattar analyser på relevanta aspekter av det översatta 

materialet, exempelvis genre, paratext och personaproblematik. För att åskådliggöra 

översättningsprocessen medföljer även översättningskommentarer som behandlar lösningar angående 

grammatiska och syntaktiska ändringar, bildspråk och kulturspecifika uttryck.  

Nyckelord: Översättning, Hunter S. Thompson, Autobiografi, Persona, Paratext 

 

Abstract 
The aim of this student thesis is to achieve a translation of an excerpt of a previously untranslated 

book from English to Swedish. The translated material has been collected from the autobiographical 

book Kingdom of Fear by the author Hunter S. Thompson and consists partly of paratexts. The 

translation has been performed in accordance with a principle that was formed within the theoretical 

frames of Gideon Toury’s Descriptive Translation Studies. Accordingly, the discussion about the 

translation is based on the terms adequacy and acceptancy. The paper includes analyses of relevant 

aspects of the translated material, for example genre, paratext, and persona related problems. To 

illustrate the translation process, comments on the translation are also enclosed, which deal with 

solutions regarding grammatical and syntactical changes, imagery and cultural-specific expressions. 
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1. Inledning 

Att överföra och förmedla en författares röst till ett målspråk och en kultur som skiljer sig från 

författarens egna är naturligtvis grundläggande för all översättning. Olika genrer har alla sina 

varierande förutsättningar och normer. Under utbildningen har vi översatt texter av en mångfald olika 

genrer och typer och under höstterminen 2018 valde jag att översätta ett utdrag ur Hunter S. 

Thompsons roman Fear and Loathing in Las Vegas från 1972. Under översättandets gång nämnde jag 

detta för en kollega på min arbetsplats, varpå han visade mig ett tatuerat porträtt av Thompson på sitt 

bröst. Anekdoten är en av flera bidragande anledningar till att jag nu har valt att, som George Steiner 

kallar det – ”investera tillit i” ytterligare en text av Thompson då jag är säker på att ”there is 

’something there’ to be understood, that the transfer will not be void” (Steiner 1975: 296). Boken som 

jag har valt att översätta ett utdrag ur heter Kingdom of Fear och den publicerades 2003. Denna gång 

är genren en annan, autobiografisk, och ingen tidigare översättning till svenska finns att ta stöd mot.  

 

1.1. Arbetets mål 

 

Målsättningen för detta examensarbete är att åstadkomma en väl fungerande, i högsta möjliga mån 

adekvat, måltext jämte den befintliga källtexten samt en medföljande kommentar till förmån för insyn 

i översättningsprocessen och mitt resonemang kring uppkommen problematik i denna, både på mikro- 

och makronivå. Utöver detta ska även, som en del i översättningsprocessen, en analys av källtexten 

genomföras och redogöras för. 

 

1.2. Disposition 

 

Arbetet består av sex kapitel. I det inledande kapitlet presenteras kort arbetets utgångspunkt, 

målsättning och disposition. I kapitel två följer en presentation av det översättningsteoretiska ramverk 

som använts för att förse arbetet med relevanta perspektiv och de termer som använts i diskussionen 

kring granskade översättningsproblem, samt en definition av den översättningsprincip som ligger till 

grund för själva översättningen. Kapitel tre redogör för det material som utgör utgångspunkten för 

arbetet. Det inleds med en kort presentation av verkets författare och avslutas med en genomgång av 

de metoder som använts vid analysen av materialet. I kapitel fyra följer analys på ett urval aspekter av 

texten. Resultatet från den lexikogrammatiska analysen i avsnitt 4.3.1. återfinns i bilaga 2. I kapitel 
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fem återfinns kommentarer på problematik som framkommit under översättningen. I kapitel sex 

diskuteras slutligen översättningen i fråga om balansgången mellan acceptans- och adekvansinriktning 

och därefter avslutas arbetet. I bilaga 1 finns översättningen, uppställd jämte källtexten. 

2. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras det översättningsteoretiska ramverk som valts för arbetet. Kapitlet inleds 

med ett kortare resonemang om medvetenhet i översättande, vilket syftar till att motivera valet av 

teori. Kapitlet avslutas med en genomgång av den princip som tillämpats under översättningen. 

 

2.1. Medvetenhet och översättande 

 

Att översätta är att välja. Under översättningsprocessen väljer en översättare lösningar på uppkomna 

problem och i princip allting är öppet för problematisering. De val som översättaren gör beror på en 

mängd olika faktorer, från konkreta direktiv, normstyrning i någon grad, till högst personliga 

preferenser och associationer. I Translation Changes Everything från 2013, skriver Lawrence Venuti 

om översättarens undermedvetna. Han nämner bland annat den högt ansedda översättaren William 

Weaver som mottagit priser från institutioner som American Translators Association och PEN 

American Center. Weaver tycks enligt Venuti företräda en hypotes om att översättning generellt görs i 

det undermedvetna, och om Weavers egen processbeskrivning säger Venuti att ”Many choices seem to 

be based either on linguistic and cultural values that remain unstated or on sheer personal preference.” 

(2013: 32). Hur stor del av översättningsprocessen generellt som faktiskt äger rum i det 

undermedvetna kommer inte att utrönas här. Poängen med exemplet Weaver är att illustrera hur 

svårigheter med, eller motvilja att redogöra för sin översättningsprocess, inte nödvändigtvis är 

sprungna ur vare sig oerfarenhet eller oskicklighet.  

 

I en artikel förespråkar Andrew Chesterman (Chesterman 2005) en indelning av 

översättningsteoretiska undersökningar i fyra delar. Dessa listas av Jeremy Munday som ”(1) the 

textual; (2) the cognitive; (3) the sociological; and (4) the cultural” (Chesterman i Munday 2016: 305). 

Metoder för att inkorporera en kognitiv aspekt i en undersökning kan exempelvis vara think-aloud 

protocols och eye-tracking. Detta är delvis ett processbeskrivande arbete som kräver introspektion och 

största möjliga medvetenhet. Ingen av dessa exempelmetoder förefaller dock möjliga för 
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undersökningen vilket medför att valet av översättningsteoretiskt ramverk bör göras med hänsyn även 

till den kognitiva aspekten. I nästa avsnitt presenteras den teoretiska ram som har valts för arbetet. 

 

2.2. Översättningsteoretisk ram 

 

Gideon Tourys Descriptive Translation Studies (härefter DTS) utgår från att översättning är en 

normstyrd aktivitet. Översättare som arbetar under olika förhållanden tar fram märkbart olika 

produkter, vilket beror på diverse sociokulturella begränsningar. Om dessa begränsningar säger Toury 

(2012: 65) att de varierar i styrka beroende på var på en skala mellan två extremer de befinner sig; från 

starkast vid (1) generella och relativt absoluta regler å ena sidan, till svagast vid (2) ren idiosynkrasi 

(”överkänslighet”/”avsky”/”motvilja” eller ”egenheter”) å andra sidan. Ställd inför problematik i 

översättandet görs ett första normval (initial norm), och översättaren har därmed att foga sig efter 

antingen källtextens manifesterade normer, eller de som är gällande i målkulturen, eller den del därav 

som måltexten är ämnad för (Toury 2012: 79). Hur översättaren förhåller sig till normer gällande i 

källkulturen avgör produktens (måltextens) adekvans i förhållande till källtexten, samtidigt som 

förhållningssättet gentemot målkulturens rådande normer avgör måltextens acceptans i målkulturen. 

Översättarens balansgång mellan dessa är av centralt intresse inom DTS.  

 

Översättningsnormerna delar Toury in i preliminära (preliminary norms) och operationella 

(operational norms) normer. Till preliminära normer hör de som faller under översättningspolicy 

(translation policy): gällande urvalet av vilka textsorter eller specifika texter som överhuvudtaget väljs 

ut att översättas till ett visst språk vid en specifik tidpunkt (Toury 2012: 82). Preliminära normer är 

intressanta att se till vid analys av situationskontexten.  

 

De operationella normerna (operational norms) styr de val som översättaren gör vid själva 

översättningsprocessen. De påverkar alltså vad som kommer att utgöra måltexten – vad som kommer 

att förbli oförändrat och vad som kommer att ändras på. Under operationella normer faller 

matrisnormer (matricial norms) och språkformsnormer (textual-linguistic norms). Dessa styr över 

vilket material som i måltexten kommer att ersätta motsvarande källspråksmaterial (matris), var i 

texten det placeras, distributionsformen, samt textmässig segmentering (språkform) (Toury 2012: 82–

83). I kommentaren till översättningen är alltså adekvans kontra acceptans av intresse angående dessa 

matris- och språkformsnormer.  
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För att möjliggöra ett hållbart förhållningssätt till översättningen i analys och kommentarer har dessa 

förankrats i DTS-perspektivet. I och med detta tillgängliggörs en uppsättning användbara termer samt 

möjlighet till insikt gällande den egna (eg. översättarens) normstyrning.  

 

Vid hantering av bildspråk i översättningen har Yvonne Lindqvists modell från Högt och lågt i 

skönlitterär översättning till svenska (2005) tillämpats.  

 

2.3. Översättningsprincip 

 

I min översättningsprocess har jag prioriterat att överföra författarrösten på ett så oförvanskat sätt som 

möjligt över till måltexten. I detta hänseende eftersträvas alltså en adekvansinriktad översättning. 

Samtidigt är målsättningen att språket i måltexten ska innehålla ett minimum av exempelvis 

anglicismer, oklarheter angående till exempel kulturspecifika referenser och förklaringar i form av 

fotnoter och dylikt, till förmån för ett bra flyt i läsningen samt att måltexten ska upplevas som 

idiomatisk så långt detta är möjligt. Detta medför ett behov av balansgång mellan adekvans- och 

acceptansinriktade lösningar under översättningsprocessen. Centralt för översättningsprincipen är att 

under denna balansgång bibehålla en medvetenhet om varför antingen adekvans- eller 

acceptansinriktning är att föredra i varje enskilt fall. 

 

3. Material och metod 

 

I detta kapitel ges kortfattade presentationer av materialets författare, det översatta verket samt av 

metoderna som använts för att analysera verket.  

 

3.1. Presentation av författaren 

 

Hunter Stockton Thompson föddes den 18 juli 1937 i Louisville, Kentucky. Han var en amerikansk 

journalist och författare som började karriären som sportjournalist under sin militärtjänstgöring. 1966 

publicerades boken Hell’s Angels, en vidareutveckling av en artikelserie som skrevs efter att 

Thompson tillbringat ett år tillsammans med mc-gänget. Boken blev framgångsrik och ledde till att 

Thompson uppnådde en viss notabilitet i sitt hemland. Den 20 februari 2005, efter en tid av tilltagande 
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hälsoproblem, begick Thompson självmord vid 67 års ålder i Woody Creek, Colorado. Hans sista 

önskan om att få sin aska avfyrad från en kanon formad som en knuten näve uppfylldes av hans goda 

vän, skådespelaren Johnny Depp.  

 

Thompsons författarskap präglas genomgående av hans politiska intresse och verken utgör 

samhällskritik av ett säreget slag, ofta invävd i humor. I svensk översättning finns Hell’s Angels1, 

Skräck och avsky i Las Vegas2 och Romträsket3. Av dessa är det endast Hell’s Angels som inte är 

renodlat skönlitterär fiktion. Huvudpersonerna i både Skräck och avsky och Romträsket är dock 

baserade på Thompson själv och det var med dessa verk (särskilt Skräck och avsky) som författarens 

persona kom att etableras och konkretiseras.  

 

2018 kom den amerikanska författaren Timothy Denevis bok Freak Kingdom: Hunter S. Thompson’s 

Manic Ten-Year Crucade Against American Fascism. En intervju med Denevi i Joe Rogans podcast 

från den 13 mars 2019 har i skrivande stund strax under 800 000 visningar på Youtube. Detta tyder på 

att Thompson alltjämt intresserar många människor. Påpekas bör att Rogans podcast vänder sig till en 

global publik och har stor popularitet även i Sverige. Det finns sedan tidigare ett antal böcker skrivna 

om Thompsons liv och leverne. Några av dessa har även översatts till svenska, exempelvis Hunter: 

Hunter S. Thompsons vilda och sällsamma leverne av E. Jean Carroll, utgiven på Vertigo förlag 2011, 

i svensk översättning av Per Stern. 2018 kom Hunter S. Thompson: Den sista intervjun och andra 

konversationer ut på svenska från Sjösala förlag, i översättning av Erik Thompson.  

 

På grund av Thompsons säregna stil krävs insikt i hans bakgrund och författarskap för att översätta 

honom. Att få fram rätt röst i en genre som har sin egen problematik är ett översättardilemma i sig som 

gör det angeläget att undersöka relevant kontext närmare. Detta för att kunna göra verket rättvisa och 

inte förvanska genren. Verket beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

 

Författaren av bokens fyra första sidor, förordet, är Timothy Ferris. Han föddes 29 augusti 1944 och är 

en vetenskapsjournalist och författare som nominerats till Pulitzerpriset.  

 

 

 

 

                                                      
1 I svensk översättning av Einar Heckscher, Reverb, 2008 

2 I svensk översättning av Lasse Mårtensgård, Tiden förlag, 1980 och Heckscher, 2009, Reverb 

3 Heckscher, 2010, Reverb 
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3.2. Boken Kingdom of Fear 

 

Kingdom of Fear publicerades 2003 av förlaget Simon & Schuster i USA och i Europa av Allen Lane 

och Penguin Books. I en recension av boken i Publisher Weekly säger Andrew Wylie att ”Hunter 

Thompson … has finally penned a memoir. Well, sort of.” (Wylie 2003). Verket är inte helt 

genretypiskt och några anledningar till detta kommer att granskas i analyskapitlet.  

3.3. Metod 

 

 

I avgörandet av vad i fråga om kontext som är värdefullt att analysera, i synnerhet då extratextuella 

aspekter bedömts som intressanta, har Lamberts och van Gorps hypotetiska översikt (Lambert & van 

Gorp 1985: 38) använts. Den bygger på Even Zohars polysystemteori och är därmed kompatibel med 

DTS-perspektivet. Översikten är en sammanställd schematisk uppställning av olika aspekter som är 

möjliga att göra jämförelser emellan, vilket bidragit till en bättre överblick av vad som är relevant att 

analysera. Figuren återfinns i kapitel fyra. 

 

Kontextanalysen utgår i sin indelning från Hellspongs och Ledins modell som beskrivs i Vägar genom 

texten från 1997 och i Per Lagerholms Stilistik från 2008. 

 

Under stilanalysen har en analys gjorts av den lexikogrammatiska dimensionen abstrakt–konkret. 

Även denna analys är baserad på Hellspongs och Ledins modell. Metoden är enkel, tydlig och mycket 

vedertagen inom textanalys och är därför väl lämpad för analysen. Figur 2 är en uppställning av 

faktorer vars förekomst eller avsaknad bidrar till att göra en text abstrakt eller konkret. Figuren 

återfinns vid analysen i avsnitt 4.3.1.  

 

4. Analys av källtexten 

 

I detta kapitel följer analyser av de aspekter av källtexten som bedömts som mest relevanta för att 

underlätta översättningsprocessen. Somliga av dessa aspekter överlappar varandra. Exempelvis är den 

för arbetet centrala personaproblematiken någonting som, snarare än att få ett eget avsnitt, belysts från 

flera olika analysperspektiv.  
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Figur 1 nedan är hämtad från Lambert och van Gorps analysmodell (Lambert & van Gorp 1985: 38). 

Den visar en överskådlig uppställning av aspekter inom de två aktuella litterära system (käll- och 

målspråkskulturerna) vars relationer är intressanta att göra jämförelser emellan: 

 

 

Fig. 1 

 

 

Author 1 Text 1 Reader 1 ≈/=4 Author 2 Text 2 Reader 2 

| | |  | | | 

| | |  | | | 

| | |  | | | 
Author 1’... Text 2’… Reader 2’…  Author 2’… Text 2’… Reader 2’… 

 |    |  

 |    |  

 (Literary) 

System 1 
   (Literary) 

System 2 
 

 

 

Självfallet menar Lambert och van Gorp att ”All relations mentioned in the scheme deserve to be 

studied” (Lambert & van Gorp 1985: 39), men med arbetets omfång i åtanke föll valet på att istället 

använda uppställningen för att underlätta ett urval av relationer att analysera. En jämförelse mellan A1 

och A2, exempelvis, skulle innebära en jämförelse mellan Thompson och mig själv, vilket jag har 

bedömt som överflödigt. Jämförelse mellan T1 och T2 (källtext och måltext) är vad som utgör 

översättningskommentaren som följer i nästa kapitel. En jämförelse mellan R1 och R2 är en 

kontextuell jämförelse mellan mottagare av källtexten och mottagare av måltexten, vilket återfinns 

under kontextavsnittet.  

 

 

4.1. Genre 

 

 

En boks baksida utgör ett slags marknadsförande innehållsdeklaration. På baksidan av Kingdom of 

Fear framgår det vem författaren är, hur han oftast karaktäriseras samt verkets otvetydiga 

genretillhörighet. Thompson beskrivs här som en författare som rör upp himmel och jord, en 

hedonismens överstepräst i en chockerande autobiografi (Okänd författare 2003: Penguin Books).  

 

                                                      
4 Symbolen (≈/=) som används i uppställningen står för att kommunikationen som utgör länk mellan källa och mål är oförutsägbar. 

Symbolen representerar ett öppet förhållande vars exakta beskaffenhet avgörs av de prioriteringar som manifesteras genom 

översättarens beteende. Ett beteende som i sin tur ska ses som funktioner av målsystemets dominanta normer. (Lambert & van Gorp 

1985: 38) 
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Här görs tydligt att verket är autobiografiskt, men denna genrebestämning är dock inte helt 

oproblematisk. Att genrebestämma verk får konsekvenser för mottagande och läsning av dem. I 

Deconstruction från 2000 talar Paul de Man om den autobiografiska genren. Enligt honom är ett av 

problemen själva försöket att definiera och behandla autobiografin som en litterär genre bland alla 

andra. Detta är problematiskt på grund av att genrekonceptet innebär ett medförande av utmärkande 

drag angående estetik och historisk funktion. Vad som står på spel är, enligt de Man, därför inte enbart 

avståndet i tid som skiljer den autobiografiska författaren från sina erfarenheter, utan även möjligheten 

till överensstämmelse mellan estetik och historia. Genom att skapa en autobiografisk genre, upphöjer 

man denna i litterär status ovan reportaget, krönikan eller memoaren. Autobiografin får därmed en 

plats, om än en anspråkslös sådan, bland hierarkierna av de stora kanoniska litterära genrerna (de Man 

i McQuillan 2000: 171). 

 

Den medföljande genreestetiken kan alltså vara problematisk, särskilt sammantaget med eventuella 

förutfattade meningar hos mottagaren om verkets funktion. Utöver den autobiografiska berättelsen 

utgör det översatta materialet i detta arbete även två paratexter. Det första är ett förord av Timothy 

Ferris, som är en vän till Thompson och det andra är författarens egna förord. I sitt förord ger Ferris 

uttryck för viss skepsis angående verkets genretillhörighet när han uttrycker sig om den ”mån” eller 

”grad” i vilken verket är autobiografiskt (Ferris i Thompson 2003: xiii). Detta talar han om i 

anknytning till frågan om Thompsons persona (”a timely issue”). Thompsons stil, som återfinns även i 

de skönlitterära verk som cementerat hans persona, kom att kallas för Gonzojournalistik. Jason Mosser 

skriver i en artikel om Thompson stil från 2012 om några kännetecken för denna. Karakteristiskt för 

Gonzojournalistiken är: (1) en autobiografisk berättare som ur första persons perspektiv antar rollen 

som protagonist. (2) Ytterligare en manlig karaktär nära huvudpersonen, som exempelvis Oscar Zeta 

Acosta i Fear and Loathing, i rollen som Thompsons driftkucku. (3) Ett fokus som rör sig bort från det 

ursprungligt uppenbara ämnet och slutligen (4) Thompsons kvalfyllda kamp om att färdigställa 

artikeln i tid för deadline (Mosser 2012: 86). 

 

Thompsons svårigheter med att färdigställa text på deadline är typiskt för hans fiktiva verk. Men även 

i förordet till sina memoarer talar han om hur han känner inför att författa det på följande sätt: 

 

the whole book, along with the two years of feverish work and anguish, is 

doomed to failure and ruin if the author won’t produce the note in time for 

publication. Make no mistake about it. These 4 pointless pages of low-rent 

gibberish are by far the most important part of the book … let us get on with 

the wretched task of lashing this ”author’s note” together, for good or ill.   

(Thompson 2003: xvii–xviii) 
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Här är Thompson på sätt och vis läsaren tillmötesgående i att leverera vad som förväntas av honom, 

nämligen igenkännande i stil och persona. Samtidigt bidrar detta till att sudda gränsen mellan 

verklighet och fiktion. Genremässigt närmar sig Kingdom of Fear härmed autofiktion. Utifrån 

genrebestämning läser mottagaren texten med en uppsättning förväntningar, vilka korrigeras då texten 

motsäger dessa. I Writing the Self från 2015, menar Kerstin Shands att autofiktion följer den 

autobiografiska novellen, fastän på olika sätt anpassat till vår tid på grund av att läsares mottagande av 

text har kommit att förändras. Generellt görs antaganden om en text under läsning, vilka guidar 

läsningen. Om texten motsäger antagandet korrigeras det av läsaren. Då en läsare känner till de intra-, 

extra- eller paratexuella ledtrådar som hör en viss genre till, kan antaganden verifieras, för att sedan 

antingen accepteras eller förkastas. Detta kräver att läsaren aktivt söker efter dessa ledtrådar, för att 

reda ut tankar som kan uppstå som exempelvis ”nej, det här är inte en icke-fiktiv text” eller ”nej, det är 

inte autobiografi”, etcetera (Shands 2015: 8).  

 

Det potentiella genreskiftet har i hög grad med författarens nära sammansvetsning med sin persona att 

göra, till vilken jag återkommer i följande avsnitt.  

 

För översättande av materialet får granskningen av genrefrågan viss betydelse. Den medvetandegör att 

erfarenheten från översättandet av Thompsons skönlitterära Fear and Loathing kan vara tillämpbar, 

eftersom Thompson tydligt signalerar en intention att bibehålla sin välbeprövade röst även här. 

 

4.2. Kontext 

 

 

Avsändaren av texten Kingdom of Fear är den amerikanska journalisten och författaren Hunter S. 

Thompson. Boken gavs ut två år efter terrordåden i New York den 11 september 2001, och två år 

innan författaren begick självmord 2005. Det kommunikativa syftet med ett yttrande kan enligt den 

tyska språkpsykologen Karl Bühler delas in i tre funktioner. Per Lagerholm redogör för dessa 

funktioner enligt följande:  

 

Symbolfunktion, symptomfunktion och signalfunktion … Symbolfunktionen är 

yttrandets förhållande till omvärlden och anger själva sakinnehållet. 

Symptomfunktionen är yttrandets förhållande till sändaren och markerar dennas 

karaktär, sinnestillstånd eller liknande. Signalfunktionen är yttrandets relation till 

mottagaren och anger hur denna ska uppfatta yttrandet.  

(Lagerholm 2008: 46) 
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Terrordåden fick grava samhälleliga konsekvenser på en global skala och har tveklöst påverkat 

avsändaren och yttrandets symbol- och symptomfunktioner. Syftet med texten är att framföra en 

samhällskritisk, möjligen varnande, redogörelse för den sociopolitiska utveckling som avsändaren med 

utgångspunkt i sin egen levnadskontext skönjer, vilket ger symbolfunktionen. Då man ser till hur 

avsändarens sinnestillstånd avspeglas i texten, symptomfunktionen, finns otaliga exempel på uttryck 

som förmedlar en kraftig pessimism: ”I especially like the title, which pretty well sums up the foul 

nature of life in these first few bloody years of the post-American century” (Thompson 2003: xix), 

”Coming of age in a fascist police state will not be a barrel of fun for anybody, much less for people 

like me, who are not inclined to suffer Nazis gladly” (Thompson 2003: xx). Då man betänker att 

Thompsons hälsotillstånd måste ha påverkat honom negativt, både fysiskt och psykiskt, är 

pessimismen inte att undra på. Att avsändaren förnam en brådska att förmedla budskapet är även det 

ytterst troligt, givet att han tog sitt eget liv ett par år efter publiceringen. Hur mottagaren förväntas 

uppfatta yttrandet, signalfunktionen, kan som sagt tänkas vara som en varning. Avsändaren förmedlar 

sitt perspektiv med önskan om att mottagaren reflekterar över samhällsutvecklingen utifrån detta. Det 

som blir genremässigt besvärligt, vilket föregående avsnitt redan vidrört, är att det inte är någon ”ny” 

författarröst, avskalad persona, som mottagaren möter här.  

 

Intertextuellt kommer flera olika röster till tals i materialet. Först Ferris förord naturligtvis och därtill 

även citat i olika former. Ferris citerar Paul Valéry, Walt Whitman, Robert Frost, Joseph Conrad och 

även Hunter Thompson själv. Därutöver omnämns William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, 

Norman Mailer, Tom Wolfe och Albert Einstein. Dessa personer tillhör alla den litterära världen, där 

de är stora och välkända namn (undantaget Einstein som, likt Ferris själv, hör till vetenskapens sfär). 

Thompson använder citat av Mark Twain och Muhammad Ali – ett stort litterärt namn och ett 

idrottsligt. Då namnen associeras till verket lånar de det en viss tyngd och knyter an till deras sfärer.  

 

Grundtema för verket kan sägas utgöra ett slags dragkamp om individens fri- och rättigheter, eller 

t.o.m. suveränitet, mot den etablerade makten i det amerikanska samhället under en tid av radikal 

förändring. Thompson utgör med sitt liv och leverne ett förkroppsligande av och en symbol för 

personlig frihet. Makten å sin sida gestaltas av ”det federala”, agenter, senatorer, presidenter, ”a fast-

emerging new oligarchy of pimps and preachers” (Thompson 2003: xix).  

 

Den generella bilden som de amerikanska mottagarna av källtexten har av avsändaren skiljer sig 

självfallet från svenska mottagares bild. Fear and Loathing översattes första gången 1980, men 

därefter dröjde det fram till 2008 innan den nyöversattes och sedan dess har endast två ytterligare verk 

fått svenska översättningar. Hollywoodfilmatiseringen av Fear and Loathing, i regi av Terry Gilliam, 

från 1998 bidrog till ett ökat intresse för Thompson och hans verk i Sverige. Att den visuellt sprakande 

filmen var vad som fick upp en svensk publiks ögon för författaren har dock betydelse för dess 
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perception av honom. Timothy Denevi har skrivit boken Freak Kingdom: Hunter S. Thompson’s 

Manic Ten-Year Crucade Against American Fascism som publicerades 2018. I en intervju i the Joe 

Rogan Experience #1264 (podcast) från mars 2019, talar Denevi om den amerikanska allmänhetens 

bild av Thompson: 

 

I think we’ve mistaken Thompson. I think that we see him more as like a 

Doonesbury5 character … I think Terry Gilliam did a wonderful and kind of 

auteurish job, brilliant job on Fear and Loathing in Las Vegas, but that is also an 

exaggerated version of Hunter Thompson, and we forget today the amount of work 

that Hunter Thompson did. The effort he put out. We forget that he was a straight 

journalist, where he did the freelance assignments. He wrote the straight articles for 

years to make money for his family. And it wasn’t until he had his breakthrough 

with Hell’s Angels, that he could develop the style that we identify with [him] today. 

And so it kills me that we identify him more as a clown, or more as a cartoonish 

figure, as opposed to a very serious thinker and political activist, and a serious 

writer, who can give us insight into the fucking shit-show we experience every 

moment today.  

(Denevi 2019: 27:25) 

 

Delar av källkulturens mottagare har haft möjlighet att följa Thompsons karriär och känner till hans 

politiska intresse och engagemang. Denevis uppfattning om den generella bilden av Thompson hos 

delar av den amerikanska allmänheten betyder att bilden i den svenska målspråkskulturen måste vara 

än mer avskalad seriositet och politiska konnotationer.  

 

4.2.1. Paratext 

 

 

Gerard Genette delar in paratextens funktioner i fyra delar: (1) betecknande eller identifierande, (2) 

beskrivning av verket (innehåll eller genre), (3) konnotativt värde och (4) frestande (Genette 1997: 

93). Ferris förord söker och problematiserar verkets identitet enligt den första funktionen. Det 

uppfyller även den andra funktionen då det ger exempel på innehåll samt beskriver författarens stil. 

Konnotativt värde ges, bland annat via de intertextuella referenser som föregående avsnitt behandlat. 

Slutligen fyller förordet en frestande funktion gentemot den tänkta mottagargruppen.  

 

Timothy Ferris är en vetenskaplig journalist och författare som nominerats till Pulitzerpriset. Att han i 

egenskap av att vara Thompsons vän står för förordet ger ett intryck av seriositet. Ferris säljer tanken 

om Thompson som en skicklig, pålitlig och verklighetsförankrad avsändare. Exempelvis med citat från 

                                                      
5 Tecknad amerikansk satir av serietecknaren Garry Trudeau. Bland karaktärerna återfinns en som baserats på Hunter Thompson 
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Thompson som ”’I am the most accurate journalist you’ll ever read’”, eller uttalanden från Ferris som 

”he has corrected my grammar and word usage more often, and more accurately, than I have corrected 

his”, ”These works have the additional virtue of being factually reliable, so long as he intends them to 

be” (Thompson 2003: xiv).  

 

Om effekten av paratexter säger Valerie Pellatt: 

 

Preface and introduction purport to contribute explanation and justification. In 

addition, and perhaps more importantly, they prime the reader, who will set about 

the first chapter with a set of expectations controlled or at least guided by the writer 

of the introduction.  

(Pellatt 2013: 2–3) 

 

Då Ferris förord eftersträvar att förbereda läsaren på seriositet, guidar Thompsons författarförord 

istället läsaren i en annan riktning genom att knyta an till drag som typiskt förknippas med hans 

persona. Intrycket blir förvirrande och får konsekvenser för mottagandet av texten, vilket nästa avsnitt 

behandlar. 

 

4.3. Stil 

 

 

Då ett av de centrala elementen för Thompsons stil är att basera fiktiva huvudpersoner på sig själv och 

därmed tänja på gränsen mellan verklighet och fiktion, uppstår en paradox i att stilgreppet känns igen 

även i hans memoar. Eftersom materialet är författat av två upphovsmän och består av tre olika 

distinkta delar, så är det naturligt att dessa stilmässigt skiljer sig från varandra. Att försöka sätta ord, 

åtminstone generellt, på hurdan stilen i materialet är, ger ett stöd vid återgivandet under 

översättningsprocessen.  

 

Generellt är språket i materialet inte formellt, utan snarare talspråkligt. Talarna har uppenbart 

omfattande vokabulär och både bildspråk såväl som idiomatiska fraser används frekvent. Bruket av 

adjektiv refererar ofta till fysiska och visuella attribut. Verb har en framskjuten roll som 

meningsbärare, vilket nästa avsnitt går djupare in på. Grammatiskt har meningarna varierande 

komplexitet, från mycket långa och komplexa satser till korta och enkla. Visuellt används versaler, 

inledande eller för hela ord, för att accentuera dessa. Det förekommer även kursiv stil, långa tankstreck 

och pauser markerade med exempelvis kolon eller fyra punkter i stället för sedvanligare tre. I en 

recension av Kingdom of Fear beskriver Andrew Wylie bokens stil: 
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Just as Thompson paved his own way in writing about politics, sports, news and 

culture throughout the 1960s and ’70s, he now offers an autobiography that is 

typically unorthodox in style but still revealing previously unknown facts about its 

subject.  

(Wylie 2003) 

 

Man får leta ”mellan raderna” efter det oortodoxa som Wylie syftar på. Frågan blir, återigen, vad som 

är typiskt för Thompson och då är man tillbaka vid genreproblematiken igen. Paul de Man ställer den 

tankeväckande frågan om huruvida autobiografi kan skrivas på vers. Han menar att också de mest 

sentida teoretikerna inom det autobiografiska fältet kategoriskt förnekar möjligheten, utan att ge några 

anledningar till att det inte skulle vara möjligt (de Man i McQuillan 2000: 172). Kingdom of Fear är 

naturligtvis inte skriven på vers, men däremot enligt etablerade stilmönster tillhörande 

Gonzojournalistiken. I den paradox som därmed uppstår ligger det verkligt oortodoxa, då verket 

kategoriserats som autobiografiskt. 

 

Ferris beskriver när Thompson söker på synonymer till ordet ”force” och inför resultaten säger ”….It’s 

scary; kind of a word picture of me.” (Thompson 2003: xiv). Detta exempel är talande för hur mycket 

Thompson förknippar sig själv med handling, vilket har föranlett analysen om huruvida texterna är 

övervägande abstrakta eller konkreta som följer i nästa avsnitt. 

 

4.3.1. Lexikogrammatisk analys 

 

 

I sitt förord säger Ferris att Kingdom of Fear ”like Einsteins Autobiographical Notes, quickly veers 

from reflections on who the author is to demonstrations of what he does.” (Thompson 2003: xiii). 

Uttalandet kan med andra ord ge uttryck för att texten skulle vara övervägande konkret i den 

lexikogrammatiska dimensionen abstrakt–konkret. Hellspong och Ledin har sammanställt ett antal 

faktorer som avgör huruvida en text är abstrakt eller konkret enligt figur 2: 

 

Fig. 2 

Abstrakt konkret 

Många abstrakta substantiv, t.ex. 

verbalsubstantiv och 

adjektivsubstantiv 

många konkreta substantiv, t.ex. 

egennamn och tingbeteckningar 

Få tids- och rumsadverbial Många tids- och rumsadverbial 

Få dynamiska verb Många dynamiska verb 

Många passiva verb Få passiva verb 

Första och andra personens 

pronomen saknas 

Första och andra personens 

pronomen förekommer 

 

(Hellspong & Ledin 1997: 79)  



14 

 

 

I analystabellerna 1–3, som återfinns i bilaga 2, redovisas förekomsterna av egennamn, tids- och 

rumsadverbial, statiska verb6, dynamiska verb samt första och andra personens pronomen i tre utdrag 

ur materialet á en sida vardera. Tabell 1 representerar Ferris förord, tabell 2 Thompsons förord och 

tabell 3 Thompsons berättelse. Tabellerna nedan återger överskådligt antalet förekomster: 

 

Tabell 1 

Ferris förord 

Egennamn Tids- och 

rumsadverbial 

Statiska verb 

 

Dynamiska verb 

 

första och andra 

personens 

pronomen 

15 – 12 24 – 

 

Tabell 2 

Thompsons förord 

Egennamn Tids- och 

rumsadverbial 

Statiska verb 

 

Dynamiska verb 

 

första och andra 

personens 

pronomen 

4 8 11 22 9 

 

Tabell 3 

Thompsons berättelse 

Egennamn Tids- och 

rumsadverbial 

Statiska verb 

 

Dynamiska verb 

 

första och andra 

personens 

pronomen 

4 4 21 22 22 

 

 

I analystabell 1 återfinns femton egennamn, inga tids- och rumsadverbial eller första och andra 

personens pronomen. De statiska verben är tolv och de dynamiska är tjugofyra. 

 

I analystabell 2 finns fyra egennamn, fem tidsadverbial, tre rumsadverbial och nio första och andra 

personens pronomen. De statiska verben är elva och de dynamiska är tjugotvå.  

 

Analystabell 3 uppvisar fyra egennamn, fyra tidsadverbial och tjugotvå första och andra personens 

pronomen. Där finns tjugoen statiska verb och tjugotvå dynamiska. 

Undersökningen visar att alla de analyserade texterna är övervägande konkreta. Även om vad som 

utgör ”många” respektive ”få” förekomster inte finns klart definierat, så lutar resultaten genomgående 

                                                      
6 Märk väl denna modifikation av modellen; istället för passiva verb redovisas förekomst av statiska verb, som ställs mot förekomsten 

av dynamiska verb 
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åt det konkreta. I något fall markant så, som i förekomsten av första och andra personens pronomen i 

tabell 3. Där är statiska och dynamiska verb annars nästan lika vanligt förekommande. I det avslutande 

avsnittet återkommer jag till detta i en reflektion kring en tänkbar anledning.  

5. Översättningskommentarer 

 

 

I detta kapitel följer en genomgång av ett urval kategorier av översättningsproblem och de lösningar 

som applicerats på dessa.  

 

5.1. Grammatiska och syntaktiska ändringar 

 

 

I det engelska språket återges ursprungliga kärnsatser med inbäddningar i högre utsträckning än i 

svenskan, vilket får till följd att långa till mycket långa satser är vanligare förekommande i det 

engelska språket än i den svenska målspråkskulturen (Ingo 2007: 176). Översättningsprincipen till 

trots har jag i några fall valt acceptansinriktade lösningar angående textmässig segmentering och bytt 

ut kommatecken (rad 80, 97 och 149) eller semikolon (115) mot punkt. Min bedömning är att detta 

inte fråntar texten någonting väsentligt. Jag har heller inte applicerat detta som en genomgående 

lösning, vilket gör att många långa satser finns kvar. Det kan vara påfrestande för en läsare som är 

ovan med långa meningar att ta sig igenom dessa staplade på varandra. Intentionen har i dessa fall 

varit att underlätta läsningen utan att förta någonting från texten. 

 

En annan företeelse som är vanligare i engelskan än svenskan är bruk av inledande versal. En del av 

versalbruket är språknormsmässigt, exempelvis vid månader (May, June &c) eller nationaliteter (the 

American people). Vid andra tillfällen, vilket dock troligtvis är sprunget ur det språkformsmässiga 

bruket, accentueras ord eller deras innebörd av inledande versal. Anledningarna till att detta görs är 

otaliga, från rent estetiskt betingade till framhävande av viktig meningsbärande symbolik. Thompson 

använder sig på sina håll flitigt av inledande versal och jag har i detta genomgående följt källtexten 

adekvansinriktat. På rad 206 hade jag bekymmer med att avgöra huruvida just ”the American people” 

borde inledas versalt även på svenska eftersom just denna del av texten hade hög frekvens av 

alternativt versalinledande. Det föreföll rimligast att det handlade om en språkformsversal, så jag 

beslöt att i detta fall inleda med gement a, men i själva verket är det omöjligt att veta vad författarens 

intention var.  
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På rad 110–111 övervägde jag att medvetet foga mig till målspråksnormer och göra en 

acceptansinriktad översättning. Jag gjorde en i stort sett ordagrann översättning av ”You’re a Whole 

Different Person When You’re Scared”, till ”Du är en helt annan person när du är rädd” (där inledande 

gemener dessutom togs bort). Jag hade en önskan om att förmedla att det handlar om en låttitel på ett 

så omedelbart sätt som möjligt. Anledningen till att jag var inne på det här spåret var att denna lösning 

var mycket lyckad då jag översatte Fear and Loathing, där det också förekommer låttitlar. Lyckligtvis 

påtalades det under opponeringen av detta arbete, att det inte finns någon översättning av denna 

låttitel, och heller ingen direkt anledning att vara acceptansinriktad här. Låten finns, naturligtvis, och 

om titeln hade översatts skulle det exempelvis försvåra för läsare som potentiellt vill söka upp den. 

Därför reviderades översättningen och låttiteln får förbli adekvansinriktat oöversatt. Exemplet får dock 

stå kvar för att illustrera hur lätt hänt det är att förbise problematik som kan medfölja de beslut som 

fattas, eller att man som översättare färgas av tidigare erfarenheter, på gott eller ont.  

 

 

5.2. Bildspråk 

 

 

Källtexten innehåller många exempel på bildspråk. På rad 75 respektive 78–79 finns ett intressant 

exempel. På grund av att jag fick problem med att finna en väl fungerande ekvivalent till det 

idiomatiska uttrycket ”sheets-to-the-wind” gjorde jag här enligt Yvonne Lindqvists modell en 

bildförlust (Lindqvist 2005: 121). Som en något kompensatorisk åtgärd använde jag det idiomatiska 

uttrycket ”i sus och dus”, vilket dessvärre saknar korrespondens i bildlig betydelse. Bilden ”sheets-to-

the-wind” hör ihop med ”sea-anchoring” (rad 74), som i sin tur har en koppling till bilden ”slip 

anchor” (rad 92). Samtliga av dessa bilder har nautiska konnotationer gemensamt. I och med 

bildförlusten av en av de tre sammanhörande bilderna bestämde jag mig för att genomföra en 

bildersättning. Detta hade varit omotiverat om jag haft tillgång till tre sammanhörande bilder, men nu 

hade jag endast två. Jag upplevde ”jorda” (rad 78) som ett bra alternativ till ”ankra” eller ”förankra” då 

denna bild ändå skulle stå för sig själv i det omedelbara sammanhanget. Exempelvis ”ankra” hade 

förvisso fortfarande hört ihop med ”slip anchor” som kommer senare, vilket jag bibehöll nära nog 

sensu stricto med ”lättar hans verk ankar” (rad 92). Jag föredrog dock att göra en omkoppling med 

”jorda” till ”the receding Earth” (rad 94), eller ”den avlägsnande Jorden” (94–95). Detta kan inte 

påstås vara annat än acceptansinriktade lösningar. De är medvetet utförda, men hade inte genomförts 

om det inte var för den beklagliga bildförlusten. Med tanke på omständigheterna är jag trots allt nöjd 

med resultatet.  
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På rad 53–54 finns bilden ”At its center resides a howling vortex of outrage and pain”. Här gjordes en 

bildersättning till ”Mitt i den står en stormkokande häxkittel full av kränkningar och smärta”. På 

engelska animeras ofta ting på ett sätt som vi under utbildningen upprepade gånger fått klart för oss 

inte fungerar särskilt bra på svenska. Detta är en acceptansinriktad lösning.  

 

På rad 183–185 återges ett citat av Robert Frost – ”we dance round in a ring and suppose, while the 

secret sits in the center and knows”. Min översättning av detta blev ”vi dansar runt i ring, antagande 

om och om, medan hemligheten sitter mitt i, och på kännedom”. I det här fallet behölls innebörden på 

bekostnad av rytm och längd. Detta är ytterligare en acceptanslösning som beror på komplexiteten 

som uppstår vid förekomsten av rim och rytm.  

 

 

5.3. Kulturspecifika uttryck 

 

 

På rad 286–287 finns det två exempel på kulturspecifika uttryck7. Det första är mindre uppenbart och 

det andra är alldeles tydligt. Ordet ”Hell”, till att börja med, skulle kunna ha en falsk vän i den 

ordagranna ekvivalenten ”Helvete”. Sättet varpå man i amerikansk engelska använder ”Hell” kan dock 

förmedla någonting ifrågasättande. Känner man igen sig i det påståendet så kan man förnimma att det 

ifrågasättandet ligger i ”tonen” vid uttalandet av ordet. ”Helvete” kan användas på liknande sätt, men 

jag valde översättningen ”va’ Fan”. Det långa tankstreck som Thompson använt som paus eller 

upptakt till yttrandet förorsakar ingen annanstans att ordet som följer får en inledande versal. Detta 

säger mig att ”Hell” är ett av de ord som på detta sätt fått en medveten, betydelsefull och möjligen 

symboliskt laddad meningsbärande accentuering. Just accentueringen tycker jag gör sig riktigt bra i 

översättningen eftersom det enbart blir det ”hädiska” ”Fan” i uttrycket som förstärks. Det är också kort 

som ”Hell” plus att accentueringen verkligen framträder. Framförallt så fyller just ”va’ fan” ofta exakt 

den ifrågasättande funktion som källtextens ord har i källspråkskulturen. Med det här exemplet blir det 

nästan osäkert huruvida det rör sig om en acceptans- eller en adekvanslösning.  

 

Det andra, mer uppenbara, exemplet (286–287) är ”that’s a capital crime, the death penalty”. ”Capital 

crime” är på svenska ett ”brott som medför dödsstraff”. Därmed blir måltextens upprepning med ”det 

bestraffas med döden” mer av en upprepning än vad källtexten har eftersom ”capital crime” inte 

ordagrant är självbeskrivande. Även detta är ett exempel som blir en aning svårbedömt i fråga om 

                                                      
7 Varav det första exemplet rör ett uttryck som är kulturspecifikt i den mån att just ordet (hell) används med skiftande betoningar för 

skiftande betydelse på det engelska språket. Påpekas bör dock att problematiken i detta exempel främst har med funktionell 

pragmatik att göra 
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acceptans- eller adekvansinriktning. Resultatet av lösningen är en smärre förstärkning i hur 

förvånansvärt det som uttalas är för uttalaren. Thompsons advokat behöver knappast förklara för 

honom vad ”capital crime” är för någonting, men att det är en upprepning är som sagt mindre påtagligt 

i källtexten. Det negativa med lösningen är att det finns en risk att upprepningen kan uppfattas mer 

som tautologi än som ett uttryck av förundran. Det är dock en risk som jag bedömt värd att ta för att 

inte göra en fullkomlig förlust av den uppenbart betydelsefulla förundran i uttalandet. Just för att 

denna lösning ”kostar på” läsningen och medför en risk gör att den rimligtvis bör klassificeras som 

adekvansinriktad. 

 

6. Diskussion 

 

6.1. Acceptans och adekvans 

 

Många av de exempel som togs upp i översättningskommentarerna handlade om lösningar som av 

olika anledningar blev acceptansinriktade snarare än adekvansinriktade. Vid genomgång av 

översättningen framstod dessa exempel som intressantast att föra upp för diskussion. Att, som 

översättningsprincipen uttrycker det ”överföra författarrösten på ett så oförvanskat sätt som möjligt”, 

är inte alltid att välja adekvansinriktade lösningar. Att föra läsaren till författaren, som Schleiermacher 

uttryckte det, är i praktiken en långt ifrån okomplicerad sak. Frågan är i vilka av en texts beståndsdelar 

författaren återfinns? ”Andemeningen” är sällan fjättrad vid själva orden och jag hoppas att detta har 

kunnat förmedlas via några av mina exempel.  

 

Om det är av centralt värde för en författarröst att den upplevs som att den utövar full kontroll över 

språket, vore det i vissa fall ett förvanskande av den att översätta alltför adekvansinriktat. 

Adekvanslösningar kan medföra att vad som sägs uppfattas som märkligt, och i sådana fall är 

acceptanslösningar att föredra. Detta även om något slags förlust görs på exempelvis lexemnivå eller 

distributionsmässigt, på grund av att befintliga matris- eller språkformsnormer ”förbjuder” somliga 

val.  

 

Översättningsprincipens utformning förde med sig någonting oväntat. Just detta ”oförvanskat” kan 

misstas för att vara nära nog ekvivalent till ”adekvansinriktat”. Gång på gång under översättandet blev 

jag tvungen att ställa mig frågan om vad som var att förvanska, eller vad som egentligen utgjorde 
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förvanskning. Sådana frågeställningar gjorde mycket tydligt att det finns flera nivåer och dimensioner 

att ta hänsyn till – och att parera. Det lämpar sig dock väl för ett arbete som kretsar kring rädsla och 

gränstrakter att översättningsprincipen kom att illustrera översättandets balansgång.  

6.2. Avslutning 

 

 

Arbetet har sammanfattningsvis befunnit sig i ett slags gränszon, eller möjligen zoner. Den ständiga 

balansgång som översättande innebär har utgjort en sådan. Samtidigt visade sig det översatta verket 

utgöra en balansakt i sig självt genom tvetydigheter angående genretillhörighet och stil. Materialets 

författare nalkade sig eller befann sig i skrivande stund i en liminalfas mellan denna värld och nästa.  

 

Thompsons karriär inleddes på 1960-talet, i en tid av omvälvande globala förändringar, såväl 

kulturella som sociopolitiska. Han var en politisk aktivist som utvecklade en röst som hördes och 

uppenbarligen inspirerade många. Han hade ett stort intresse för idrott och levde ett fysiskt mycket 

aktivt liv fram till dess att hälsan sviktade under de sista åren. Att gå från en känsla av att vara 

inflytelserik och aktiv till att förnimma att detta var på avtagande, måste ha påverkat Thompson då han 

skrev sina memoarer. Världen var återigen under omvälvande förändring. Förändringens riktningar var 

nya, negativa och kändes inte igen; nästan som i korrespondens med författarens personliga situation. 

Den litterära röst som Thompson utformat till verktyg att påverka världen med utgjorde tveklöst ett 

effektivt sådant genom hans karriär. När rösten och den tillhörande personan närmade sig att bli 

karikatyriska samtidigt som omöjliga att lägga åt sidan, ens till författandet av det verk där 

”genomgång av räkenskap” övervägs, omöjliggör det paradoxalt nog att verket sträcker sig längre än 

till ett övervägande.  

 

Tabell 3 i den lexikogrammatiska analysen redogör för den sektion av materialet där Thompson 

kommer existentiella spörsmål som närmast. En spekulation om varför texten strävar åt det konkreta 

här, särskilt med en markant förhöjd förekomst av första och andra personens pronomen, är att det 

skulle kunna röra sig om ett slags kompensation för ämnet. Så behöver inte vara fallet, det kan vara 

medvetet eller omedvetet från författarens sida, men det är en plausibel läsning av stycket. När man 

granskat texten noga och tycker sig se ett mönster blir det svårt att föreställa sig den på ett annat sätt.  

Det förefaller exempelvis föga troligt att det skulle vara slumpen som gör att tid, rum och handlingar 

plötsligt beskrivs extra ingående då introducerade temata är moral, visdom, livslärdom, gott eller ont 

inflytande, vidskeplighet och ovan nämnda ”genomgång av räkenskap”. Att Thompsons väl beprövade 

stil applicerats även i Kingdom of Fear, kan bero på en rädsla för att inte höras, inte kunna påverka 

eller för att inte bli tagen på allvar. Den rädslan är i sådana fall endast en delförklaring till stilbruket, 

för samtidigt är rösten Thompsons och den är inte ouppriktig.  
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Arbetet har inte varit direkt hypotesdrivet i någon av sina delar och mest fokus och energi lades på 

själva översättandet. Tillvägagångssättet kan beskrivas som en heuristisk metod genom vilken många 

lärdomar trots allt dragits under vägen. Framförallt angående tillämpbarheten av adekvans- och 

acceptansinriktade översättningslösningar i förhållande till ”förvanskande” av källtext eller 

författarröst. Men även angående de praktiska anledningar och nivåskillnader, stora som små, som gör 

att man ibland kan undra över vad som egentligen utgör vad.  
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Bilaga 2. 

 

Tabell 1 

Egennamn  Tids- och 

rumsadverbial 

Statiska verb Dynamiska verb Första och andra 

personens 

pronomen 

Paul Valéry – Is Put – 

Hunter 

Thompson 

 Is Inspires  

Hunter  Knows Inspired  

Hunter  Is Fail  

William 

Burroughs 

 Given Writes  

Allen Ginsberg  Is Opening  

Jack Kerouac  Is Benefit  

Norman Mailer  Be Trying  

Tom Wolfe  Constitutes Copy  

Hunter  Represents Chronicled  

Hunter  Is Managed  

Kingdom of Fear  Hang on Inspired  

Kingdom of Fear   Avoided  

Einstein   Flying  

Autobiographical 

notes 

  Made  

   Published  

   Made  

   Turns up  

   Arises  

   Come by  

   Veers  

   Does  

   Give  

   Arrived at  

(Thompson 2003: xiii) 

(rad 4–40 i Bilaga 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 

Egennamn  Tids- och 

rumsadverbial 

Statiska verb Dynamiska verb Första och andra 

personens 

pronomen 

The FBI Last night Be Watching I 

United States Within 24 hours Were Interrupted Your local 

The FBI Any moment Have to Planning My 

Boston Immediately Know Destroy I 

 Tomorrow Looks Learned I 

  Exists Explained You 

  Is Were advised I 

  Is Be evacuated We 

 United States Is Talks My 

 Boston Are Are fucked  

 This country Matters Be reported  

   Cried  

   Fly  

   Going on  

   Ask  

   Warned  

   Gets heaped  

   Goes  

   Produce  

   Make  

   Say  

   Is doomed  

(Thompson 2003: xvii) 

(rad 199–231 i Bilaga 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 3 

Egennamn Tids- och 

rumsadverbial 

Statiska verb Dynamiska verb Första och andra 

personens 

pronomen 

The FBI 4:23 A.M. Has Do You 

America 15 extremely 

active years 

Knowing Taught Me 

Porgy & Bess Right now Is Shaped My 

Russia At this point Is Take You 

  Was Learned I 

  Is Learn I 

  Be Talking I 

  Scrawled Sitting You 

  Hangs Singing Me 

  Signifies See My 

  Has hung Walk I 

  Is Thought I 

  Been Adding up My 

  Is Pass (it on) I 

  Live Take My 

  Be worshiped Execute My 

  Are Die I 

  Is Bringing Me 

  Be Add up I 

  Need Come out We 

  Is Wandered My 

   Believe I 

(Thompson 2003: 8) 

(rad 526–573 i Bilaga 1) 
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