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Sammanfattning 
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talslitteratur. Källtexterna och måltexterna finns med som bilagor. 

Abstract 
This essay consists of two translations of the two Japanese short stories Hashire Merosu and Fugaku 
Hyakkei (in Swedish Spring Moerus! and Hundra vyer över Fuji) by the author Osamu Dazai from 
Japanese to Swedish. An analysis through a literary science perspective helps to establish the 
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available as appendixes at the end of the essay. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund
Detta examensarbete är en översättning med kommentar. Källtexter är de två novellerna 走れメロス – 
Hashire Merosu (”Spring, Moerus!” från 1940) och 富嶽百景 – Fugaku Hyakkei (”Hundra vyer över 
Fuji” från 1939) av den japanska författaren Osamu Dazai (1909–1948). Dazai är en av Japans högst 
ansedda författare och han läses av många även idag (Gottlieb 1995:61). De två noveller jag valt att 
översätta brukar ses som en del av den japanska litteraturkanonen, särskilt Spring, Moerus! (se avsnitt 
2.5). 

Jag kom först i kontakt med Dazais noveller 2010 under kandidatprogrammet i japanska vid Lunds 
universitet där Kazuyo Lundström lät oss studenter läsa den korta men innehållsrika novellen 満願 – 
Mangan (”En uppfylld önskan”). Året därpå tog jag en kurs i japansk litteratur på Keio-universitetet i 
Tokyo, där jag introducerades för Spring, Moerus! och dess medföljande samling av noveller. Jag 
kunde därefter inte låta bli att läsa fler noveller av Dazai.  

Dazai var en egendomlig person som blivit närmast mytologisk genom de många biografier som har 
skrivits om honom. Han var svårt deprimerad och hade många inre konflikter och problem, sociala 
som personliga. I sina verk försökte han ofta finna sig själv vilket är tydligt i Hundra vyer över Fuji, 
som är en självbiografisk novell som genom ett vackert lyriskt och melankoliskt språk skildrar en 
rekreationsresa Dazai gjorde efter att ha blivit bedragen av sin fru och försökt att begå självmord (se 
avsnitt 2.2 för författarpresentation). Under sitt korta liv försökte Dazai begå självmord fem gånger 
(Gottlieb 1995:60), vilket är ett tema i de flesta av hans romaner (dock inte de två jag översätter i detta 
arbete). Att Hundra vyer över Fuji tillkom efter ett självmordsförsök är inget som uttrycks explicit i 
novellen och det kan nog gå läsaren förbi om man inte sätter sig in i Dazais biografi (se avsnitt 2.2.4).  

Hundra vyer över Fuji är typisk för den japanska naturalistiska litteratur som frodades under den 
första hälften av 1900-talet i Japan, i synnerhet så kallade jag-romaner (se avsnitt 2.2.7), vilka är ett 
slags bekännelselitteratur i självbiografisk fiktiv prosa som skildrar en författares inre konflikter och 
hemligheter (Serafin 1999:587).  

Spring, Moerus! är till skillnad från Hundra vyer över Fuji inte självbiografisk, utan en tolkning och 
omskrivning av Friedrich Schillers ballad Die Bürgschaft (”Borgensförbindelsen”) från 1798. Den 
utspelar sig i och utanför Syrakusa i dåvarande Grekland och behandlar teman som vänskap och tillit 
och är ett positivt verk som visar på att Dazai inte enbart skrev dystra och dekadenta texter (Vardaman 
1987:250).  

Två anledningar till att jag har valt formatet novell för min översättning med kommentar är att det är 
lagom till längden för uppgiften och att det ger en fullständig översättning av en berättelse. Det gör 
alltså inte att det krävs långa referat och kontextbeskrivningar i kommentardelen eftersom översätt-
ningarna och deras källtexter finns tillgängliga i sin helhet i bilagorna 1–4.  

Det ligger även i tiden med kortare texter. De senaste årens Nobelpristagare har varit kända för att 
skriva korta reducerade texter; Tomas Tranströmer skrev poesi; Alice Munro skriver noveller och 
Patrick Modiano skriver kortare romaner, för att nämna några. Det kanske ökar chansen för att en i 
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Sverige  relativt okänd japansk författares noveller kan översättas och publiceras här. Idag finns endast 1

ett verk av Dazai översatt till svenska: hans självbiografiska roman 人間失格 – Ningen Shikkaku (”Inte 
längre människa”) från 1948 som släpptes i svensk översättning 2008. I diverse recensioner av den har 
recensenterna klagat på översättningen. Inte längre människa översattes nämligen inte direkt från 
japanska utan via en engelsk översättning (en s.k. reläöversättning) från 1950-talet. Många recen-
senter önskade att få läsa fler verk, men då översatta direkt från japanska till svenska, vilket går att 
läsa mer om i avsnitt 2.2.5.  

Målet för min översättning är att skapa en adekvat och källtrogen översättning med samma skopos 
som källtexten. För att detta ska uppnås är enligt min mening en källtextanalys av ett litteratur-
vetenskapligt perspektiv nödvändig som ram för att förstå dem. Denna analys görs i kapitel 2.  

En adekvat översättning blir till när översättaren förhåller sig till källkulturens normer (Toury 
1995:200). Att källtexten bör ha samma skopos (”syfte”) som källtexten innebär att måltexten ska 
eftersträva att förmedla samma kommunikativa funktioner och syften som källtexten (Nord 2001:36). 
För vidare diskussion om skoposteorin och översättningsnormer, se avsnitt 3.2.  

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att översätta två noveller av Osamu Dazai, analysera dem ur ett litteratur-
vetenskapligt perspektiv för att uppnå rätt skopos (”syfte”) med måltexterna samt skriva en 
översättningskommentar om de problem som uppstod i översättningsprocessen och deras lösningar 
enligt det valda skoposet.  

För att en översättning av en skönlitterär text ska fungera ur ett skoposteoretiskt perspektiv är det bra 
om översättaren gör en litteraturvetenskaplig analys. Utan att analysera källtexten kan det vara svårt 
att se vilket syfte måltexten ska få. Jag använder mig av en analys ur ett litteraturvetenskapligt 
perspektiv som även innehåller en biografisk metod. Den biografiska metoden var viktig för att förstå 
författarens verk, vilket var något som jag upptäckte tidigt i översättningsprocessen.  

Eftersom denna uppsats är en översättning med en översättningsteoretisk kommentar kommer kom-
mentardelen av uppsatsen att fokusera på översättningsprocessen. I kommentaren fokuserar jag på 
problem som uppstått genom kategorierna grammatik och lexikon, menings- och styckesstruktur samt 
passivering.  

Ett vanligt översättningsproblem många översättare kommenterar gällande översättning av japanska 
texter till västeuropeiska språk är de olika strukturer de olika språken bygger upp meningar och 
stycken. I västerländska språk, som svenska och engelska, tenderar texter följa en linjär struktur där 
självständiga meningar för den centrala tankegången framåt med ett logiskt steg i taget (Sofer 
1999:61, Hasegawa 2012:83, Hirano 2006:226) medan japanska texter är oftast uppbyggda efter en 
cirkulär styckesstruktur där författaren närmar sig sitt mål genom en spiral av repetitioner av det som 
redan har sagts (ibid.).  

 Stora delar av hans biografi finns översatt till engelska och den novellsamling som jag har hämtat mina källtexter från 1

översattes så sent som 2013 till franska (se avsnitt 2.2.4).
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Mina frågeställningar för uppsatsen är: 

• Kan man finna skillnader mellan Spring, Moerus! och Hundra vyer över Fuji eftersom den ena 
novellen är baserad på ett linjärt västerländskt verk medan den andra är skrivet av en japansk 
författare som förmodligen följer den typiskt japanska cirkulära strukturen?  

• Har japanskans grammatiska uppbyggnad en direkt koppling till denna cirkulära struktur? 

• Japanskans sätt att använda passiva former skiljer sig från det svenska sättet. Påverkar det här 
översättningen? 

• Påverkar ett litteraturvetenskapligt perspektiv och biografisk kunskap översättningen? 

1.3 Transkriberingskonventioner
Jag följer en modifierad version av Hepburn-systemet när jag transkriberar japanska i uppsatsen. För 
en utförlig förklaring av japanska transkriberingssystem på svenska hänvisar jag till Lindberg-Wada 
(2006:44ff). Det som skiljer sig från den konventionella versionen av Hepburn-systemet är att jag inte 
använder makron (ett långt streck) över vokalerna för att markera lång vokal. Jag använder istället 
dubbel-vokaler (aa, ii, uu, ee, oo). Vid おうskriver jag ou och えい skriver jag som ei. Jag transkriberar 
genomgående ん som n, inte som m. Tecknet は transkriberas som wa när det har funktionen som en 
grammatisk partikel, i andra fall transkriberas det som ha. Tecknet へ transkriberas som e när det har 
funktionen som en grammatisk partikel, i andra fall transkriberas det som he.  

Anledningen till att jag använder Hepburn-systemet istället för Kunrei-systemet, som blev Japans 
officiella transkriberingssystem år 1937 (Lindberg-Wada 2006:45), är att Hepburn-systemet återger 
japanskans uttal mer korrekt. Enligt Hepburn-systemet skrivs t.ex. 富士 (”berget Fuji”) som Fuji, 
medan samma ord enligt Kunrei-systemet skrivs Huzi. Jag tror att detta hade kunnat leda till 
missförstånd och skapa större förvirring bland de läsare som inte har några eller ringa förkunskaper i 
japanska. I exemplen i kommentaren använder jag ovanstående transkriberingssystem i såväl ort- som 
personnamn.  

Den transkriberade japanskan i uppsatsen är kursiverad för att skilja den från de svenska översätt-
ningarna. 

Personnamn skrivs enligt svensk standard, vilket innebär att förnamnet står först följt av efternamnet. 
太宰治 – Dazai Osamu blir således ”Osamu Dazai”, då namnen står i en löpande text på svenska.  

I översättningarna som finns i bilagorna 1–4 används dock makron över person- och ortnamn, efter en 
rekommendation från min språkliga handledare och som passade väl in grafiskt.  

1.3.1 Historisk och modern kana-användning 
Japanskan använder sig av tre skrivsystem: hiragana (ett stavelsealfabet som främst används för in-
hemska ord och grammatiska ändelser), katakana (ett stavelsealfabet som främst används för utländ-
ska lånord) och kanji (skrivtecken som är lånade från kinesiskan där varje tecken har en betydelse och 
ett eller flera uttal). Hiragana och katakana brukar gemensamt kallas kana. 

Mina källtexter kommer från en utgåva där modern stavning har använts. Osamu Dazai skrev novell-
erna enligt den historiska stavningen, 歴史的仮名遣い – rekishiteki kanazukai, som innebar att man 
använde andra regler för kana-stavningen än idag. Enligt Monbukagakushou (det japanska ministeriet 
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för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi) var den historiska stavningen officiell fram till 
1986, men började tas ur bruk redan innan dess (MEXT 2015). Vissa kana-stavelser har helt fallit ur 
bruk, till exempel ゐ – wi och ゑ – we och annan stavning har blivit mer fonetisk. Till exempel skrevs 
今日 (kyou – ”idag”) med kana-tecknen けふ (kefu), men uttalades precis som det gör idag. Idag används 
den mer fonetiskt korrekta varianten きょう (kyou). Även kanji har genomgått en modernisering, fast 
trots detta har en del kanji som används i den moderna utgåvan av källtexterna fått behålla sina äldre 
versioner. Detta påverkar dock inte översättningen.  

1.4 Hänvisningar mellan mål- och källtexter
Hänvisningar till källtexterna (KT) görs enligt konventionen [KT1/3 sida:radnummer] där KT1 
hänvisar till Bilaga 1 och KT3 till Bilaga 3. Hänvisningar till måltexterna (MT) görs enligt 
konventionen [MT2/4 sida:radnummer] där MT2 hänvisar till Bilaga 2 och MT4 till Bilaga 4. De delar 
som är relevanta för kommentaren understryks eftersom det ibland förekommer kursiveringar i 
måltexterna och på grund av att transkriberingarna är kursiverade. Radnumret hänvisar till den rad där 
hänvisningen börjar. Exempelvis: ”Moerus var ursinnig. [MT2 1:3]” 

1.5 Uppsatsens disposition
I detta kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställningar, transkriberingsmetoder, 
hänvisnings-metod, disposition och ordböcker. Kapitel 2 är en presentation och analys av källtexterna. 
En bio-grafisk metod för analys av författare och källtexter presenteras, följt av en ingående författar-
presentation följt av en analys av källtexterna ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. I kapitel 3 
beskrivs översättningens förutsättningar, ett teoretiskt ramverk som bygger på skoposteorin och Tourys 
översättningsnormer presenteras. Därefter beskrivs översättningsmetoden och en översättningsstrategi 
fastställs. I kapitel 4 finns själva översättningarna som bifogas i slutet av uppsatsen, eftersom de på 
grund av upphovsrättsliga skäl inte kan finnas med i alla utgåvor av uppsatsen. Vid frågor, kontakta 
oskar.nielsen88@gmail.com. Kapitel 5 innehåller översättningskommentaren där grammatik och 
lexikon, menings- och styckesstruktur samt passivering kommenteras. Kapitel 6 är diskussion som 
följs av en litteraturlista. Därefter tillkommer käll- och måltexterna som fyra bilagor. 

1.6 Om ordböcker som använts
Översättningarna av enskilda ord i uppsatsen är, om inget annat nämns, hämtade från hemsidan 
www.jisho.org (Ahlström 2015), som är ett förträffligt elektroniskt lexikon från japanska till engelska. 
Som komplement till www.jisho.org har den elektroniska ordboken www.weblio.jp använts. De 
engelska orden har översatts till svenska med Norstedts Engelska Ordbok: Professionell, tillgänglig 
både i pappersformat utgiven av Norstedts förlag och som elektronisk resurs via Stockholms 
Universitetsbibliotek. 

!  4

mailto:oskar.nielsen88@gmail.com
http://jisho.org
http://www.jisho.org
http://www.weblio.jp


2. Presentation och analys av 
källtexterna 
Nedan följer en presentation av den biografiska metoden, en lite mer djupgående presentation av 
Osamu Dazai, en beskrivning av den japanska naturalismen och dess undergren jag-romanen samt en 
analys av källtexterna. Analysen är tänkt att ge en större förståelse för källtexterna och deras kulturella 
sammanhang.  

2.1 Biografisk metod
Tidigt i översättningsprocessen blev det klart att det skulle bli viktigt att få veta mer om författaren 
bakom texterna. Det här ledde till att presentationen av författaren och källtexterna blev en stor del av 
uppsatsen. Nedan beskriver jag den biografiska metod som använts i analysen av författaren för att få 
en djupare förståelse för texterna. 

Om litteratur analyseras ur ett biografiskt perspektiv utgår den som analyserar från grundtanken att det 
finns ett mer eller mindre klart samband mellan författarens liv och författarens verk (Burman 
2002:71). Få kan nog säga emot att det finns ett samband mellan en författares erfarenheter och bak-
grund samt författarens skrivsätt och stil, men man ska vara försiktig att helt förlita sig på den litterära 
katalogen av verk när man studerar författarens liv. Den biografiska litteraturforskningen har kritiser-
ats hårt under 1900-talet, men håller ändå en betydelsefull ställning i litteraturvetenskapliga kretsar 
(Burman 2002:71). 

Även om stor vikt läggs på att presentera författaren vill jag inte kalla min källtextanalys helt 
biografisk. Det finns samband mellan Dazais texter och hans liv, vilket blir särskilt tydligt i Hundra 
vyer över Fuji. Många forskare påpekar att Dazai gång på gång återvände till händelser ur sitt eget liv 
och använde det som stoff för sina berättelser, men de påpekar också att det är viktigt att ta i akt att 
han inte var en trogen återberättare av sitt eget liv. Till exempel finns det fem olika beskrivningar av 
hans första dubbelsjälvmordsförsök den 26 november 1930 (se avsnitt 2.3.2) i olika noveller och 
romaner skrivna mellan 1932 och 1948 (Keene 1998:1027).  

Att skriva biografiskt var något de japanska naturalisterna, och i synnerhet jag-romanförfattarna, 
gjorde, men det hindrade dem inte från att även ha ett fiktivt förhållningssätt till jaget i sina texter. 
Även litteraturvetaren Sven Linnér problematiserar den biografiska analysmetoden för litteratur:  

Dikten är nämligen icke en källa till kunskap om författarens liv på samma sätt som icke-litterära 
dokument är det. Ty även om en författare, på det sätt som Strindberg gjorde, använder material ur sitt 
eget liv för sin dikt, så omformar han det (Linnér 1974:150).  

Linnér problematiserar även den biografiska litteraturforskningen på ett liknande sätt som Burman och 
Keene gör. Alla tre, men Linnér, i synnerhet, betonar att varken den subjektiva eller bekännande litter-
aturen, där författaren explicit använder sig av ”jag” i texten, är pålitlig som källa för att få informa-
tion om en författares liv (Linnér 1974:150). Detta beror på att författaren omarbetar sitt fiktiva verk, 
vilket författaren inte gör i t.ex. ett brev där hen på ett liknande explicit sätt använder sig av ett ”jag”.  
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Det finns tre huvudgrupper för den biografiska litteraturforskningen (Burman 2002:73):  

1) litteraturen som biografisk källa,  

2) den biografiska verktolkningen och  

3) den litteraturhistoriska biografin.  

Den huvudgrupp som jag fokuserar på här är den andra punkten: den biografiska verktolkningen. För 
att verkligen kunna uppnå rätt skopos (”syfte”, se avsnitt 3.2) i översättningen krävs en djupare analys 
av källtexten och därmed följer en del biografisk efterforskning. Genom att utgå från biografiska data 
som är hämtade ur andra källor än just källtexterna kan man med deras hjälp kasta nytt ljus över den 
litterära texten (Linnér 1974:162). Det är alltid svårt att veta hur man ska tolka ett verk efter att ha fått  
information om författaren. Speciellt då somliga författare gjorde och gör sitt eget jag mytologiskt, 
vilket härstammar från romantikens geniestetik, där författaren sågs som det framstående geniet som 
befann sig över resten av befolkningen (Burman 2002:75). Dessutom är texten som en författare har 
skrivit alltid på något sätt formad efter genrens krav och därmed inte lika spontan som till exempel en 
dröm eller ett dagboksinlägg (Linnér 1974:166). Även Dazai har ett liv som framställs nästintill myto-
logiskt genom hans verk och genom andra källor som biografier. Eftersom detta avspeglas i verken 
finner många, särskilt yngre, läsare honom ännu mer spännande att läsa av och om. Keene hävdar att 
hur mycket det än kan verka som att Dazai skrev rättframt narrativa berättelser om sig själv fanns det 
alltid ett fiktivt element med i berättelsen (Keene 1998:1028). Eller som Linnér påstår (1974:168): 

Bortsett från att opoetiska källor inte i och för sig behöver vara otillförlitliga, gäller om dikten att den 
alltid som biografisk källa är osäker. Det ligger i dess natur. 

Den biografiska analysmetoden har hjälpt mig att förstå novellerna jag har översatt, särskilt när det 
kommer till Hundra vyer över Fuji, men även Spring, Moerus! eftersom många händelser är hämtade 
ur Dazais liv. Eftersom mitt syfte, med översättningarna är att skapa så källtexttrogna översättningar 
som möjligt underlättar det biografiska och litteraturvetenskapliga perspektivet på analyserna för mig 
att komma till verkens kärnor och förstå dem på ett djupare plan. 

!  6



2.2 Presentation av Osamu Dazai 
Nedan presenteras människan Osamu Dazai utifrån rubrikerna Dazais uppväxt, Politisk aktivism, 
Seriesjälvmördaren Dazai, Litterära verk samt Dazai i Sverige och vikten av den första översättningen. 

2.2.1 Dazais uppväxt 
Osamu Dazai, 太宰治, (1909–1948), på bilden till vänster , är pseudo-2

nym för Shūji Tsushima. Han föddes som det tionde barnet i en stor rik 
markägarfamilj i Aomori på norra Honshu, den största av de japanska 
öarna (Serafin 1999:587). Trots att han kom från en av de rikaste fam-
iljerna i Aomori (de hade till exempel femton kockar i hushållet och 
mängder med tjänare) brukade Dazai referera till sig själv som en 
simpel bondson (Keene 1998:1026). Dazai visade sig vara annorlunda 
jämfört med de andra i hushållet redan som mycket liten när han inte 
stod ut med att bara beskåda tjänarna som arbetade för honom, utan 
insisterade på att få hjälpa dem. Det här berodde på att en av hans 
storebröder en gång hade berättat för honom om demokrati, vilket 
Dazai blev mycket tagen och berörd av (Keene 1998:1032).  

Dazai hade dålig kontakt med sina föräldrar. Hans far dog när han var ung och de få gånger han nämnt 
sin mor i sina texter har det handlat om att hon smiskade honom. Det var istället Dazais mormor som 
tog hand om honom under uppväxten. Dazai har givit henne stor plats i sina verk (Keene 1998:1030).  

Dazai flyttade till Tokyo år 1930 när han blev antagen till Tokyos universitet för att studera fransk 
litteratur (Serafin 1999:587). Han avslutade aldrig sina studier vilket dels berodde på hans nästintill 
obefintliga kunskaper i franska, dels på grund av att han blev politiskt aktiv i en marxistisk student-
grupp på universitetet (Kato 1990:227). Händelser från Dazais år vid Tokyos universitet har fått stor 
plats i hans litterära verk, men som nämnts i avsnitt 2.1 var Dazai inte pålitlig gällande autenticiteten i 
återberättandet av det material han hämtade ur sitt eget liv (Keene 1998:1027).  

2.2.2 Politisk aktivism 
Dazai engagerade sig politiskt i en studentgrupp för Japans Kommunistiska Parti vid Tokyos univer-
sitet (Kato 1990:227, Keene 1998:1030). Många forskare och litteraturvetare har diskuterat om Dazai 
verkligen var så påverkad av sina kommunistiska åsikter. Vissa menar att åsikterna syns överallt i hans 
litteratur, medan andra menar att åsikterna inte alls är så tydliga (Keene 1998:1032).  

Japans Kommunistiska Parti var vid denna tid olagligt. Detta ledde till att Dazai blev anhållen med 
misstankar om att vara kommunist, men den officer som förhörde honom betvivlade Dazais politiska 
åskådning på grund av hans rika och välmående familj. Dazai verkade inte heller vara helhjärtat 
engagerad i partiet och dess ideologi så han släpptes fri (Keene 1998:1034). Dazai medverkade i ett 
flertal illegala aktiviteter med Japans Kommunistiska Parti (som skildras i Inte längre människa). Till 
exempel bar medlemmarna i studentgruppen ofta kniv när de var ute på gatorna i Tokyo för att vara 
redo ifall de skulle bli tvungna att starta revolution (Keene 1998:1034). Dazai blev däremot inte lika 
upphetsad som de andra av dessa illegala aktiviteter.  

 Bilden är lånad från Wikimedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dazai_Osamu.jpg2
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En sak som gjorde att Dazai inte helhjärtat kunde stödja det kommunistiska partiet var hans personliga 
litterära smak. Han avskydde nämligen den proletära litteraturen, som var den enda litteratur som fick 
läsas av partimedlemmarna och som de andra i den kommunistiska gruppen självklart ville att just 
Dazai skulle författa (Keene 1998:1034).  

Under sin turbulenta aktivistiska tid vid Tokyos universitet hade Dazai skrivit ett kontrakt med en av 
sina bröder. Genom detta kontrakt skulle Dazai få pengar till sina levnadskostnader om han följde de 
regler som brodern hade formulerat. Dazai bröt dock mot samtliga regler som stod i kontraktet (Keene 
1998:1037). När han blev anhållen av polisen, misstänkt för att vara kommunist, vilket var olagligt, 
och för andra olagliga aktiviteter, kontaktade polisen Dazais broder uppe i prefekturen Aomori på 
norra Honshu och Dazai skickades upp dit. År 1932 lämnade Dazai, tillsammans med brodern, över 
sig själv till polisen och där fick han svära på att klippa alla band med Japans Kommunistiska Parti för 
att slippa straff. Detta var mycket enkelt för Dazai att göra och en av de främsta anledningarna var 
hans passion för skrivandet – han ville helt enkelt inte skriva proletär litteratur (Keene 1998:1037). 
Andra forskare menar att han saknade ideologiskt engagemang i partiet och i dess sakfrågor (Kato 
1990:297).  

2.2.3 Seriesjälvmördaren Dazai 
Dazai använde sig av mycket självbiografiskt material som stoff för sina romaner och noveller: både 
från sin familjebakgrund och sitt självdestruktiva beteende (Hasegawa 2012:33). Under sitt korta liv 
försökte Dazai begå självmord fem gånger. Det första försöket gjorde han som 19-åring med hjälp av 
sömntabletter år 1929, i chock efter den stora japanska författaren Ryunosuke Akutagawas självmord – 
en författare som Dazai vördade (Gottlieb 1995:60). Efter det första självmordsförsöket träffade Dazai 
författaren Masuji Ibuse, som har en roll i Hundra vyer över Fuji (se Bilaga 3 och 4). Dazai skulle 
komma att se upp till Ibuse som sin mästare och blev nästan som en lärling hos Ibuse under resten av 
sitt liv (Gottlieb 1995:60).  

Ibuse berättade efter Dazais död att Dazai hade hotat med att ta sitt liv om han inte fick träffa honom 
(Keene 1998:1038). Ibuse lät Dazai skicka sina manuskript till honom, men kommenterade inga av 
hans texter. Det är inte ens säkert om Ibuse läste manuskripten. Istället uppmanade Ibuse Dazai gång 
på gång att läsa västerländsk litteratur för att Dazai skulle bli duktigare på att skriva sina egna texter 
(ibid.).  

Två av hans självmordsförsök var så kallade shinjuu , ”dubbelsjälvmord”. Dubbelsjälvmord ses av 3

somliga som den ”ultimata kärleksförklaringen” eftersom man kommer att vara tillsammans med den 
man älskar, som man vanligtvis begår dubbelsjälvmord med, i all oändlighet. Dazai begick det första 
av dessa försök med en älskarinna genom att försöka dränka sig. Dazai klarade sig – älskarinnan 
klarade sig inte.  

Därefter gjorde Dazai ett ansökningsprov till ett tidningsjobb i Tokyo när han inte längre kunde fort-
sätta på Tokyos universitet. Han klarade det inte och försökte då begå självmord genom hängning 
(Keene 1998:1041). Därefter blev han morfinberoende efter en blindtarmsoperation och åren som 
följde blev de mörkaste i hans liv. Efter att ha fått veta att hans fru varit otrogen försökte han begå 
självmord tillsammans med henne, men misslyckades. Till sist gjorde Dazai det sista försöket att ta sitt 

 shinjuu skrivs 心中 på japanska, där det första tecknet betyder ”hjärta” och det andra ”inuti” och kommer från att man håller ett 3

löfte för evigt i sitt hjärta.
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liv och lyckades. Även detta var ett dubbelsjälvmord, och han avled den 13 juni 1948 efter att ha 
hoppat i en flod utanför Tokyo med sin sista älskarinna (Gottlieb 1995:60).  

2.2.4 Litterära verk 
Dazai började sin litterära karriär med att skriva essäer, noveller och dramer för skoltidningar (Keene 
1998:1040), men det var först år 1933 som han fick medial uppmärksamhet. 1936 publicerade han sin 
första novellsamling 晩年 – Bannen (”De sista åren”) (Serafin 1999:588), som även var tänkt att bli 
hans sista. I och med denna publikation knöt han många kontakter inom litteratursfären (Keene 
1998:1040). År 1935 hade han blivit nominerad till Akutagawa-priset (ett prestigefyllt litteraturpris 
som instiftades till Ryunosuke Akutagawas ära) men vann det inte. Faktum är att Dazai som bäst 
placerade sig som tvåa för ett litteraturpris under sitt liv. I övriga fall placerades han bara bland de 
nominerade.  

Haruo Sato, som nämns i Hundra vyer över Fuji, satt i den jurygrupp som bestämde vem som skulle 
vinna det prestigefyllda Akutagawa-priset och var en av de som stödde Dazai mest, men Yasunari 
Kawabata, som vann Nobelpriset år 1968, hade stor makt i urvalsprocessen och vägrade ge Dazai 
priset på grund av ”the unhealthy nature of Dazai’s work” (Keene 1998:1042).  

Dazai nekades Akutagawa-priset tre gånger. Efter den tredje nomineringen, då Dazai hade bombar-
derat Haruo Sato med brev där Dazai hade bönat och bett om att få priset, uppsökte han Satos hus och 
kastade sten på det. Sato har förklarat att han föraktade Dazai samtidigt som han beundrade honom för 
hans enastående talang (Keene 1998:1044). Till slut lyckades Dazais dåvarande fru Hatsuyo, med 
hjälp av Ibuse och på Satos vädjan, få in Dazai på ett mentalsjukhus, där han hölls i förvar utan 
möjlighet att ta emot besökare (ibid.).  

När Dazai kom ut från sjukhuset och var botad från sitt morfinberoende upptäckte han att hans fru 
hade haft sexuella relationer med en av hans närmsta vänner, vilket subtilt nämns i ett stycke i början 
av Hundra vyer över Fuji:  

Exempel 1: 

Det var plågsamt att se Fuji från min lägenhet i Tokyo. Under vintern syns det mycket tydligt. En liten 
snövit triangel sticker upp ur horisonten – det är Fuji. Inget speciellt alls, bara som en dekorativ julkaka. 
Dessutom liknar det silhuetten av ett hjälplöst krigsfartyg som har fått babords slagsida och gradvis 
sjunker med aktern före. En vinterdag för tre år sedan anförtrodde en viss person mig något jag absolut 
inte hade väntat mig. Den kvällen satt jag ensam i ett rum i min lägenhet och hällde i mig sprit. Jag 
drack utan att sova en blund. I gryningen reste jag mig för att lätta på trycket och genom ståltrådsnätet 
som spände över toalettens fyrkantiga fönster syntes Fuji. Jag glömmer inte Fuji den gryningen – litet, 
snövitt och aningen lutande åt vänster. En fiskförsäljare susade fram på sin cykel över asfaltsvägen 
nedanför fönstret och hans muttrande stämma fastnade i mitt sinne. ”Oj vad Fuji syns tydligt idag… Det 
är svinkallt!” Jag stod kvar i det mörka badrummet och grät stora tårar medan jag strök över fönstrets 
ståltrådsnät. Något sådant vill jag aldrig behöva uppleva igen. [MT4 1:30] 

Detta ledde till en känslomässig kollaps för Dazai och ett självmordsförsök (Keene 1998:1046). Detta 
självmordsförsök genomförde han tillsammans med sin fru Hatsuyo, men båda överlevde vilket Dazai 
såg som ett oerhört stort misslyckande. De separerade efter detta och på Ibuses rekommendation åkte 
Dazai till ett värdshus nära Misaka-passet (som ju är startpunkten för handlingen i Hundra vyer över 
Fuji). Inte långt därefter presenterade Ibuse en kvinna för honom och de gifte sig med varandra 1939 
(Keene 1998:1047). Novellsamlingen 富嶽百景 – Fugaku Hyakkei (”Hundra vyer över Fuji”) från 1939 
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var den första han skrev efter att han hade lämnat mentalsjukhuset. Det är också den första novell-
samlingen i vilken han inte porträtterar sig själv som ett självdestruktivt monster.  

Härefter kan Dazai ha fått slut på material att skriva om eftersom han utökade sina litterära inspira-
tionskällor och åtog sig berättelser med rötter i Väst. 駈込み訴え – Kakekkomi uttae (”Ett brådskande 
överklagande”) handlar om Jesus och Judas, 女の決闘 – Onna no kettou (”Kvinnoduellen”) är baserad 
på en tysk berättelse och 走れメロス – Hashire Merosu (”Spring, Moerus!”), som är en av källtexterna 
för denna uppsats, handlar om en ung grek som visar sin lojalitet gentemot en vän genom en stor själv-
uppoffring (Keene 1998:1047). Keene menar att dessa berättelser är svåra för västerländska läsare att 
bedöma kvaliteten på, vilket kan bero på att karaktärerna i dessa berättelser är lite tudelade: å ena 
sidan är de inte japanska, å andra sidan är de inte icke-japanska (ibid.).  

De flesta traumatiska upplevelser i Dazais liv blev material för hans texter. Det finns även ett inslag av 
hämnd i många av hans verk – ett inslag han aldrig förklarade, men som har antagits var riktat mot den 
familj och värld han växte upp i (Keene 1998:1037). Keene fortsätter förklara att Dazai avslöjade de 
mest pinsamma, intima och sämsta sidorna hos sig själv i sina texter. Detta var ju typiskt för de japan-
ska så kallade jag-romanerna (se avsnitt 2.2.7).  

Beträffande Dazais bakgrund och liv, med tanke på att han baserade många av sina noveller på det, 
borde hans texter vara mörka och lugubra, men så var inte alltid fallet eftersom Dazai studerade sig 
själv ur alla tänkbara vinklar: i 女生徒 – Onnaseito (”Studentflickan”) tar han formen av en kvinnlig 
gymnasiestudent, i ダス・ゲマイネ – Dasu Gemaine (”Den gemensamma”) har han en osympatisk och 
humoristisk biroll och i Inte längre människa skildras han själv genom djup pessimism. Den sist-
nämnda (och sista) romanen tar upp flera av hans tidigare teman som självtvivel, drogmissbruk, 
fångenskap i mentalinstitutioner och självmordsförsök.  

Trots detta är Dazais berättelser fulla av humor, ironi och subtila skiftningar i språket för att hålla en 
lätt ton genom texterna (se avsnitt 2.3.1.6 och 2.3.2.6). Detta lärde han sig från texter skrivna av 
Masuji Ibuse, som var känd för att skriva lättsamma och humoristiska berättelser (Serafin 1999:587).  

Dazai skrev främst romaner och noveller som professionell författare och gav ut en del verk under sitt 
liv och andra postumt. Endast ett verk finns översatt till svenska av honom: Inte längre människa 
(Stockholm: Six Memos, 2008). Hans verk har dock översatts flitigt till både engelska och franska, 
vilket gör det underligt att han inte har fått mer uppmärksamhet i Sverige. 

2.2.5 Dazai i Sverige och vikten av den första 
översättningen 
”Äntligen kommer han på svenska!” börjar Heidi von Born (SvD 2008) entusiastiskt sin recension av 
Inte längre människa när den svenska översättningen släpptes. Hon gillar romanen och är mycket glad 
över att ”en tidlös klassiker i Japan […] nu äntligen sprängt den nordiska språkgränsen” (von Born 
2008), men hon tycker inte om översättningen. von Born skriver till och med explicit att det är en 
dålig översättning : 4

Osamu Dazais våldsamma prosa med sina tvära kast är inte lätt att översätta. Tyvärr är översättningen i 
det här fallet mycket dålig. Att vara ”skriken åt”, ”att anlägga sig med”, att vara ”en hållen man” och 
osäkerhet med possessiva pronomen är bara några av konstigheterna som också blandats med dålig 
korrekturläsning (von Born 2008). 

 Jag har personligen inte läst översättningen.4
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I denna översättningskritiska kommentar ser jag direkt att till exempel japanskans passiva former 
direkt överförts till svenska (”skriken åt”) och att pronomen skapat problematik, något jag diskuterar 
vidare i kapitel 5.  

Den svenska översättningen är gjord via Donald Keenes engelska översättning No Longer Human från 
1958. Eftersom förlaget Six Memos som låg bakom utgivningen inte finns längre, kan man gissa att 
det inte fanns resurser för en ordentlig korrekturläsning. Ovanstående recension är dock inte den enda 
som den dåliga översättningen har nämnts i. Mats Kolmisoppi avslutar sin recension i Göteborgs-
posten (2008) med frågan: ”Jag tar gärna del av fler, men undrar om det inte vore möjligt att nästa 
gång översätta från japanska?” (Kolmisoppi 2008).  

Osamu Dazai har haft oturen att introduceras på den svenska bokmarknaden med en dåligt ansedd 
översättning. Johan Svedjedal skriver att kvaliteten på den första översättningen är avgörande för om 
författaren ska accepteras på det nya språket eller inte (Svedjedal 2012:65). På grund av vetskapen att 
Dazai är en berömd och högt ansedd författare i Japan verkar kritikerna förlåta den dåliga översätt-
ningen, men när ett verk översätts och publiceras i en kultur där författaren är okänd kan detta skapa 
problem för textens mottagande (Nord 2001:80). Dazai verkar accepteras av de ovanstående recen-
senterna – de önskar till och med att få läsa mer av honom – så den låga kvaliteten på denna första 
översättning verkar inte ha påverkat författarens anseende i Sverige. Recensenterna ser dock hellre att 
kommande översättningar inte görs genom så kallade reläöversättningar, där man gör en översättning 
via en annan översättning (Ingo 2007:327).  

2.2.6 Naturalismen 
Trots att Dazai inte vann några litterära priser under sitt liv är han än idag en mycket läst författare. 
Flera av hans noveller brukar ingå i Japans litterära kanon, däribland både Spring, Moerus! och Hun-
dra vyer över Fuji. Dazais noveller och romaner är skrivna i en vardaglig enkel stil och eftersom be-
rättelserna i mångt och mycket är baserade på hans egna erfarenheter faller de under den japanska 
underkategorin till naturalismen (Serafin 1999:587): 私小説 – shishousetsu, eller watakushishousetsu, 
”jag-romaner”.  

Den japanska litteraturen fick ett ordentligt uppsving efter Meijirestaurationen (1866–1869). Futabatei 
Shimeis roman 浮雲 – Ukigumo (”Det seglande molnet”) från 1887 sägs vara den första realistiska 
romanen i den japanska litteraturhistorien som skrevs på vardagsspråket (Petersson 2011:194). Tidig-
are hade den japanska litteraturen skrivits i form av högtravande poesi eller på ett litterärt skriftspråk, 
文語 – bungo som skiljde sig mycket från den talade japanskan. Administrativa texter, officiella doku-
ment och dylikt skrevs länge på kinesiska.  

I Japan fick naturalismen större popularitet bland författarna än realismen. Naturalismen nådde sin 
höjdpunkt som litterär strömning under de första decennierna av 1900-talet (Petersson 2011:195). Den 
japanska naturalismen skiljer sig en del från Émile Zolas definition av naturalism, vilken Zola bl.a. 
beskriver i förordet till sin roman Thérèse Raquin. Zola trodde sig först inte behöva skriva något 
förord, men den brutala kritiken som romanen fick gjorde att han kände sig manad att skriva ett 
förklarande förord för att framtida missförstånd skulle undvikas (Zola 1868:23).  

Enligt Zola går naturalismen ut på att författaren skapar förutsättningar för sina karaktärer och sedan 
låter dem handla och bete sig helt utifrån dessa förutsättningar. Både arv, miljö och omgivningar 
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påverkar karaktärerna . Författaren intar i princip rollen som objektiv betraktare och analytiker. Zola 5

ville lägga fokus på det vetenskapliga och det psykologiska som ligger bakom mänskliga handlingar 
och beskriver sin handlingsmetod som: 

On commence, j’espère, à comprendre que mon but a été un but scientifique avant tout. Lorsque mes 
deux personnages, Thérèse et Laurent, ont été créés, je me suis plu à me poser et à résoudre certains 
problèmes : ainsi, j’ai tenté d’expliquer l’union étrange qui peut se produire entre deux tempéraments 
différents, j’ai montré les troubles profonds d’une nature sanguine au contact d’une nature nerveuse. 
Qu’on lise le roman avec soin, on verra que chaque chapitre est l’étude d’un cas curieux de physiologie. 
En un mot, je n’ai qu’un désir : étant donné un homme puissant et une femme inassouvie, chercher en 
eux la bête, les jeter dans un drame violent, et noter scrupuleusement les sensations et les actes de ces 
êtres. J’ai simplement fait sur deux corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur des 
cadavres  (Zola 1868:24f). 6

De europeiska naturalisterna ville beskriva samhällets avarter, sociala missförhållanden och visa 
socialt engagemang genom begreppen vetenskap, natur och psykologi (Bergsten & Elleström 
2004:71).  

Den japanska naturalismen tog fasta på det sanningskrav som bland annat Zola manifesterade, men de 
japanska naturalistiska författarnas texter utmynnade i en genre som kan kallas den ”bekännande jag-
romanen” (Petersson 2011:195). För mer information om denna genre, se avsnitt 2.2.7 nedan.  

En av de mer påtagliga skillnaderna mellan den europeiska och den japanska naturalismen är att natur-
alismen i Europa växte fram som en reaktion mot tonvikten på individen i den romantiska litteraturen. 
Den japanska naturalismen blev snarare ett sökande efter just individen, vilket senare tog sitt främsta 
uttryck i just jag-romanen (Keene 1998:221). Kenzaburo Oe talade just om detta i sitt Nobeltal när han 
mottog Nobelpriset i litteratur år 1994. Han menade att den snabba moderniseringen av Japan efter 
Meijirestaurationen och världskrigen skapade en oro bland japanerna om vad som var den sanna 
japanska identiteten. Det gjorde att allt fler japanska författare sökte efter värden och meningsfulla 
syften med att vara just japaner. Det ledde till att sökandet efter individen i Japan blev en central 
tematik som senare kom att utveckla en egen form, nämligen jag-romanen (Washburn 2006:2). 

2.2.7 Jag-romanen 
Jag-romanen, 私小説 – shishousetsu eller watakushishousetsu, är ett av de största kännetecknen för den 
moderna japanska litteraturen. Alla litteraturvetare och -forskare är däremot inte överens om vad som 
egentligen definierar en jag-roman.  

Jag-romanen återberättar inte endast vad som har hänt i en författares liv, utan gör det på ett sätt där 
författaren skoningslöst utelämnar och exponerar sig själv och sina innersta tankar (Keene 1998:506). 
På svenska skulle man kunna kalla det för en skoningslös bekännelselitteratur.  

 Det här återfinns i såväl Spring, Moerus! som Hundra vyer över Fuji.5

 ”Jag hoppas att man börjar förstå att mitt syfte framför allt har varit vetenskapligt. När mina båda huvudpersoner Thérèse och 6

Laurent skapades, roade jag mig med att formulera och lösa vissa problem. Jag har således försökt att förklara den 
egendomliga förening som kan uppstå mellan två olika temperament och jag har visat de allvarliga störningar som uppstår hos 
en blodfull natur då den kommer i kontakt med en nervös natur. Läser man romanen uppmärksamt så skall man se att varje 
kapitel utgör en märklig fysiologisk fallstudie. Kort sagt så har jag endast haft en önskan och det är att i en kraftfull karl och i en 
otillfredsställd kvinna – de givna förutsättningarna – söka djuret, inte se något annat än djuret, kasta dem in i ett våldsamt drama 
och ytterligt noggrant registrera dessa varelsers förnimmelser och handlingar. På två levande kroppar har jag helt enkelt gjort 
samma analytiska arbete som kirurgerna utför på lik.” Översättning av Ann Bouleau (2010), Thérèse Raquin. Stockholm: 
Klassikerförlaget Stenig AB. 
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Anledningen till att författarna valde att utelämna sig själva på det här viset var, som nämnts ovan, 
naturalismens sanningsenlighetskrav – kunde man inte skriva sanningsenligt om sig själv, även om det 
innebar att de allra intimaste och mest pinsamma saker exponerades, kunde man ju inte heller skriva 
sanningsenligt om omvärlden.  

Termen jag-roman började användas på 1920-talet, när ett flertal verk med autobiografiska inslag fick 
kritikernas blickar på sig, men likt de flesta andra genrer uppstod genren inte bara för att den hade 
namngivits (Keene 1998:508). Både kritiker och författare insåg att det hade uppstått ett distinkt slags 
skrivande som var nära besläktat med naturalismen och som många författare använde sig av. Alla för-
fattare var dock inte helt positivt inställda till jag-romanerna och en av de större kritikerna till denna 
genre var just Haruo Sato, som menade att de ofta unga författarna hade för lite livserfarenheter och 
därför inte skrev några djupa verk (Keene 1998:512).  

Många författare som skrev jag-romaner använde sig, till skillnad från andra samtida författare som 
Haruo Sato, av ett avskalat och enkelt språk, vilket gjorde att många unga läsare drogs till deras verk 
(Keene 1998:222) – detta kan även förklara Dazais popularitet bland unga läsare idag. Många av de 
japanska författarna, särskilt Dazai, var influerade av Maupassants avskalade och osentimentala sätt att 
beskriva vardagstragedier på (Keene 1998:224).  

Dazai är en typisk jag-romanförfattare. I Hundra vyer över Fuji skriver han till exempel om när han 
står och gråter inne i badrummet efter att ha fått reda på att hans fru varit otrogen med hans vän (se 
Exempel 1, sida 9), hur han tycker att han ser eländig ut när han klättrar uppför Mitsu-passet [MT4 
2:4–29], hur han tycker att det är jobbigt att titta på de prostituerade kvinnorna utan att kunna göra 
någonting åt deras situation, men ändå inte kan sluta titta [MT4 6:23–47] och hur han skäms över att 
han inte kan använda en sådan modernitet som en kamera [MT4 8:49] – för att nämna några exempel 
där jag-romanens bekännelsestil blir extra tydlig. Mycket av detta visas inte utåt i novellen, där en mer 
polerad yta visas fram, men det framkommer i texten genom hans tankar.  

I Spring, Moerus!, som inte på samma sätt går att kategorisera som en jag-roman, finns även denna 
bekännelsestil i bland annat monologerna; särskilt då Moerus börjar tvivla på sig själv och tänker de 
mest intima, deprimerade och även högmodiga tankar. 

Vissa japanska författare verkar nästan ha en masochistisk vilja att utelämna sig själva – särskilt Dazai. 
Hans roman Inte längre människa  är skoningslöst utelämnande och behandlar, som nämnt ovan i 
avsnitt 2.2.5, bland annat Dazais ångest, drogberoende, självmordsförsök och älskarinnor. I Svenska 
Dagbladet kallas Inte längre människa för en ”bitter självbikt” (von Born 2008) och i pärmen till den 
svenska utgåvan står det att boken bygger på författarens liv och är en självbiografisk roman med 
fiktiva inslag (Inte längre människa 2008).  
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2.3 Analys av källtexterna ur ett 
litteraturvetenskapligt perspektiv
I detta avsnitt genomför jag en analys av källtexterna ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv för att få 
en ram för förståelsen av dem. I mina källtextanalyser utgår jag från Holmberg och Ohlssons (1999) 
analysmodell, där jag har valt att fokusera på intrig, tema, karaktärer, miljö, berättare, språk och stil 
samt intertextualitet i analysen av Spring, Moerus! och intermedialitet i analysen av Hundra vyer över 
Fuji. Dessa analyser efterföljs av en sammanfattande kommentar. 

Förståelsen av källtexten innebär att jag som översättare har möjlighet att genomföra det skopos jag 
har med måltexten – att göra en så källtrogen översättning som möjligt. I skönlitterär översättning 
förväntas inte översättaren endast överföra källtextens budskap, utan dessutom göra det på det speci-
fika sätt källtexten gör det på (Nord 2001:89). Att göra en litteraturvetenskaplig analys under den 
skoposteoretiska ramen gör så att översättaren, genom dessa två ingångars komplettering av varandra, 
får en djupare förståelse för källtexten (Ingo 2007:335). 

Genom att analysera källtexterna med Holmberg och Ohlssons metod kan jag få en djupare inblick i 
hur novellerna är uppbyggda, språkligt, stilistiskt och tematiskt och därigenom förhoppningsvis lyckas 
göra en översättning som stämmer nära överens med Dazais tänkta intentioner. 

2.3.1 Spring, Moerus! 
I den litterära analysen av källtexten använder jag mina översättningar av namn och kortare exempel 
för att göra det lättare för läsaren, som jag antar inte talar japanska, att förstå och följa med i mina 
resonemang. I längre exempel använder jag japanska, en kursiverad transkribering och min över-
sättning.  

Spring, Moerus! som är den första av de två noveller jag analyserar, är en omskrivning av en tysk 
ballad från 1798, Die Bürgschaft (”Borgensförbindelsen”) av Friedrich Schiller (1759–1805), vilken i 
sin tur är en omskrivning av den romerska författaren Gaius Julius Hyginus (64 f.Kr. –17 e.Kr.) Qui 
inter se amicitia iunctissimi fuerunt (”Vänskapen var starkast mellan dem”) från berättelsesamlingen 
Fabulae (Bergh 2015). 

2.3.1.1 Intrig  

Intrig är den sekvens av händelser som för läsaren från handlingens exposition till berättelsens 
dénouement (se nedan) med hjälp av element ur historien och texten – det vill säga berättelsens 
mönster. Intrigen svarar på frågorna ”Vad händer?” och ”I vilken ordning händer det?” (Holmberg & 
Ohlsson 1999:24).  

Holmberg och Ohlsson beskriver det ofta bestämda mönster som både populär fiktion och den 
klassiska novellen följer. Mönstret har sitt ursprung i det klassiska dramat (Holmberg & Ohlsson 
1999:29). Mönstret består av sex punkter: 

1) Exposition: orienterar läsaren om tid och plats och introducerar karaktärerna. 

2) Konflikt: det viktigaste hindret för hjältens (huvudpersonens) kamp för att uppnå sitt mål. […] 

3) Stegring: komplikationerna i berättelsen gör att den centrala konflikten förlängs och utvecklas. 

4) Klimax: också kallad peripeti, den punkt där konflikten fokuseras och ingen återvändo finns. 
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5) Nedåtgående: resultatet av konflikten visar sig i ett nedåtgående förlopp. 

6) Dénouement: berättelsens lösning, lösa ändar knyts ihop (Holmberg & Ohlsson 1999:29). 

I analysen av intrigen diskuterar jag hur Spring, Moerus! förhåller sig till ovanstående punkter. 

I Spring, Moerus! kastas läsaren in i berättelsen. Vi som läsare får direkt i det första stycket veta hur 
Moerus känner sig, vad han har för motiv och vad han har för arbete. Novellens exposition fram-
kommer i de första styckena. I enlighet med Holmström och Ohlssons mönster som beskrevs ovan får 
vi ta del av plats- och karaktärsintroduktion, men inte tid. Det finns en del tidsmarkeringar som pekar 
på att berättelsen skulle utspela sig för länge sedan: Moerus är en fåraherde (vilket inte är ett så vanligt 
arbete idag), Syrakusa var en huvudstad (vilket det inte är längre) och hade en tyrann vid namn 
Dionysios som styrde över staden. Tiden uttrycks dock inte explicit i inledningen, men framkommer 
under berättelsen, när Moerus exempelvis tillber Zeus, vilket den uppmärksamma läsaren kan 
associera till antikens Grekland.  

Expositionen i Spring, Moerus! framkommer inledningsvis i novellen, även om nya karaktärer pres-
enteras med tiden, till exempel Filostratus.  

Den andra punkten, konflikt,  syns på lite olika sätt i novellen. Det förekommer inte bara en konflikt 
mellan människa och människa (det vill säga den mellan Moerus och Dionysios), utan även konflikten 
mellan människa och natur. De mål Moerus har förändras genom novellen, bland annat på grund av de 
konflikter han ställs inför. I början har han som mål att köpa kläder och mat till bröllopsfesten, sedan 
ska han döda Dionysios och till sist har han som mål att själv bli dödad av Dionysios för att inte 
Selinuntius ska dö. Moerus kämpar mot tiden och naturen för att hinna i tid till sin egen avrättning. 
Man kan se Spring, Moerus! som en novell baserad på konflikter – konflikter som konstant sätter 
käppar i hjulet för hjälten.  

Stegringen i berättelsen sker gradvis. Det börjar med att Moerus får en dödsdom av Dionysios, men att 
han ändå lyckas övertala konungen att få en tidsfrist på tre dagar så att han ska hinna gifta bort sin 
lillasyster så att hon kan få ett drägligt liv . Moerus skyndar sig med bröllopsplaneringen, ordnar upp 7

allt och börjar skynda sig tillbaka till Syrakusa där hans dödsdom väntar. Sedan inträffar förhinder 
efter förhinder för honom vilket gör att konflikten människa mot natur ökar och ger stora konsekvens-
er för berättelsen.  

Novellens klimax är när Moerus faller ihop av utmattning. Här börjar han svamla för sig själv och ser 
själv ingen utväg. Hoppet är ute för honom ända tills han finner vatten att dricka. När han väl druckit 
återfår han all sin kraft och då kommer novellens nedåtgående – när Moerus springer den sista biten, 
med sin nyfunna kraft, hela vägen till Syrakusa och avrättningsplatsen (med endast en människa mot 
människa-konflikt i form av Filostratus som försöker stoppa honom i tron att det redan är för sent).  

I slutet av novellen blir avrättningsplatsen platsen för berättelsens dénouement – upplösningen. 
Moerus hinner i tid, blir förlåten av, och förlåter, Selinuntius, eftersom båda hade tvivlat på varandra. 
Moerus blir till slut även förlåten av Dionysios, som vill bli deras vän efter att ha fått se Moerus och 
Selinuntius starka vänskap.  

 I en tid då kvinnor inte sågs som myndiga utan behövde giftas bort till en annan man för att kunna klara sig.7
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2.3.1.2 Tema 

Temat är det som intrigen, karaktärerna, symboliken med mera leder läsaren till i slutändan (Holmberg 
& Ohlsson 1999:30). Temat kan ge en struktur och enhetlighet åt en annars osammanhängande text. 
Varken Spring, Moerus! eller Hundra vyer över Fuji är osammanhängande texter, men båda har 
tydliga teman.  

Teman i Spring, Moerus! är främst tillit och vänskap. Moerus och Selinuntius vänskapsrelation är så 
stark att de litar på varandra under alla omständigheter, vilket till och med räddar deras liv. Det är när 
Dionysios ser hur vacker och djup deras vänskap är som han benådar dem båda, låter dem leva och till 
och med ber om att få ta del av de starka band de har mellan varandra.  

Vetskapen att Moerus har en vän som litar på honom med hela sitt liv gör att Moerus återfår sin för-
lorade fysiska och psykiska styrka. Denna starka tillit till Moerus gör också att han inte kan ljuga och 
gör att han håller alla de löften han avger i novellen. Till och med när Moerus håller på att ge upp 
upprepar han i sina svamlande monologer: 

Exempel 2: 

私は信頼されている。私は信頼されている。 [KT1 6:3] 

Watashi wa shinrai sarete iru. Watashi wa shinrai sarete iru. 

Han litar på mig. Han litar på mig. [MT2 5:4] 

”Han” syftar på Selinuntius. Sporrad av denna tanke fortsätter Moerus att springa. Bara tanken att 
Moerus skulle svika Selinuntius eller inte kunna hålla sitt löfte gör att han både gråter och förbannar 
sig själv. 

2.3.1.3 Karaktärer 

En romans eller novells händelseförlopp skildras oftast genom karaktärer. Dessa karaktärer har oftast 
formen av människor, men samma funktion kan även fyllas av djur, robotar, allegoriska gestalter etc. 
(Holmberg & Ohlsson 1999:61). Likt intrigen och handlingen konstruerar läsaren karaktärerna med 
utgångspunkt från de upplysningar som berättaren lämnar på olika ställen i texten (ibid.). Karaktärs-
dragen kan upplysas i dialoger, i beskrivningar och i handlingar.  

Karaktärer kan skildras på olika sätt i olika litterära verk. En del karaktärer kan vara så komplexa, 
föränderliga och mångsidigt skildrade att de påminner om verkliga människor. Andra kan vara så 
färglösa och stereotypa att de inte alls känns verklighetstrogna. 

En karaktär som är komplex och psykologiskt väl sammansatt kallas för rund. En karaktär som för-
ändras under berättelsens gång är dynamisk. Motsatserna är platta respektive statiska karaktärer. 
Reducerade karaktärer som bara används för att fylla en viss funktion och som ofta har en stereotyp 
framtoning (t.ex. en bikaraktär) är en typiskt statisk och platt karaktär. De saknar djup och verklighets-
trogenhet.  

En karaktär i en litterär text kan givetvis vara både dynamisk och platt. Dynamisk i det att karaktären 
genomgår en förändring; det kan röra sig om en bildningsroman där karaktären exempelvis mognar, en 
inre eller yttre resa eller något annat liknande, men att karaktären samtidigt saknar psykologiskt djup.  

I Spring, Moerus! ligger fokus på huvudkaraktären Moerus. Det här gör att han får störst utrymme att 
beskrivas på och därigenom blir en mer komplex karaktär än många av de andra som är med i novell-
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en. Moerus är en rättfram och enkel man som arbetar som fåraherde. I början av novellen känns han 
som en mycket spontan karaktär som kanske handlar lite förhastat och ogenomtänkt. Under berättel-
sens gång får vi som läsare ta del av Moerus styrkor och svagheter. Han är en person som vill sina 
närmsta väl. Han vill se till att hans syster får ett bra liv eftersom han själv ska avrättas och han håller 
alla löften han avger i novellen.  

Moerus går att beskriva som en dynamisk och rund karaktär enligt ovanstående definitioner. Genom 
monologerna får vi se en mer mångfacetterad och psykologiskt djup bild av karaktären, vilket gör 
honom rund. Genom hans fysiska resa – att han tar sig från staden till byn och sedan åter tillbaka till 
staden – och genom hans inre resa – att han går från att vara en enkel fåraherde till att bli en hederlig 
hjälte – genomgår han en förändring som gör att han blir en dynamisk karaktär.  

De andra karaktärerna i novellen får inte lika mycket utrymme eller möjligheter att utvecklas i novell-
en som Moerus. De är i mångt och mycket statiska och platta enligt Holmberg och Ohlssons definition 
ovan. Bikaraktärerna har sin plats i berättelsen och många får endast korta framträdanden. Den mest 
dynamiska bland bikaraktärerna är Dionysios. Han utvecklas i berättelsen från att vara en kallblodig 
tyrann som avrättar sina invånare till höger och vänster till att gråtande förlåta Moerus brott och be om 
att få lov att bli en del av Moerus och Selinuntius vänskap. Det är inte explicit formulerat i novellen, 
men det är högst sannolikt att Dionysios slutar avrätta invånarna i Syrakusa efter att ha sett hur vacker 
och stark Moerus och Selinuntius vänskap är. I förhållande till Schillers originalballad har Dazai givit 
Dionysios ett större psykologiskt djup och gjort tyrannen mänsklig. Andra saker som Dazai har lagt till 
diskuteras i avsnitt 2.3.1.7 nedan.  

En av de karaktärer som borde få större utrymme och som novellen till stor del kretsar kring, är 
Moerus syster. I novellen framställs hon som en otroligt platt karaktär. Hon har inga repliker, utan det 
enda vi som läsare får ta del av hennes och Moerus dialoger är det Moerus säger till henne och svarar 
på det hon säger. Hon får inte ens utrymme i någon inbäddad dialog, utan det hon säger nämns som 
”Systern lät en störtskur av jobbiga frågor ösa ner över honom” eller ”Hon rodnade”. Hon framställs 
som en drömsk karaktär utan mycket personlighet, vilket är underligt då hela berättelsen är skapad 
runt och beror på hennes existens. 

Spring, Moerus! innehåller få beskrivningar gällande karaktärernas utseenden. Istället för utseende 
beskrivs karaktärernas egenskaper genom karaktärernas handlingar. Det här går åter att knyta an till 
Émile Zolas naturalistiska tankar (från avsnitt 2.2.6) om hur karaktärernas omgivningar, arv och 
förutsättningar påverkar dem och deras ageranden. 

För att läsaren ska få en bild av hur karaktärerna är har Dazai använt sig av något som liknar stående 
epitet. Ett stående epitet är något som med ingen eller ringa variation fogas till de omtalade personerna 
i en berättelse (Olsson & Jonsson 2015). Stående epitet var vanliga inslag i antika berättelser, särskilt 
homeriska epos som Odysséen och Iliaden, för att den som berättade de episka dikterna lättare skulle 
komma ihåg berättelserna som framfördes muntligt. I Spring, Moerus! används förmodligen de stå-
ende epiteten eftersom novellen baseras på en antik berättelse. De stående epiteten är inte helt 
”stående” i ordets ursprungliga betydelse, utan förekommer med varierande grad av kontinuitet. 
Exempel på stående epitet i novellen är tyrannen Dionysios, stenhuggaren Selinuntius, lärlingen 
Filostratus etc.  
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2.3.1.4 Miljö 
Epiken kan fästa större eller mindre vikt vid att beskriva den miljö den försätter sina karaktärer i. 
Miljön kan vara en geografisk bestämning, det kan vara en stad eller en speciell plats som till exempel 
ett tåg eller ett badrum. Under senare år har man ofta talat mycket om ”a sense of place” för att visa hur 
litteraturen ofta är bunden till en speciell miljö, en region eller något annat (Holmberg & Ohlsson 
1999:68). 

Spring, Moerus! utspelar sig i och utanför Syrakusa på Sicilien. Till skillnad från karaktärerna är 
miljöerna mer utförligt beskrivna – inte sällan på ett lite metaforiskt och poetiskt sätt. 

Naturen besjälas ofta, vilket innebär att ”konkreta ting tillskrivs mänskliga egenskaper” (Elleström 
2011:84). Besjälningen ska inte förväxlas med den mycket närliggande metaforkategorin personifik-
ation, som innebär att abstrakta fenomen tillskrivs mänskliga egenskaper (Elleström 2011:85). Båda 
dessa sorters metaforer är vanliga inom lyriken, men det är främst besjälning som förekommer i 
Spring, Moerus!. För att nämna några exempel dansar och hånskrattar slamströmmarna; de piskar och 
virvlar likt vidunderliga ormar. Vatten sipprar fram genom klippskrevor likt viskningar och vågor 
slukar vågor.  

Miljöerna som karaktärerna befinner sig i kan ofta ge ledtrådar till karaktärernas inre (Holmberg & 
Ohlsson 1999:63). Naturen och miljöerna ger karaktärernas handlingar direkta konsekvenser och på-
verkar ofta deras sinnesstämningar. En stjärnklar natt är hoppfull, medan ett ösregn inte är hoppfullt. 
Dazai använder naturen för att förstärka en sinnesstämning, som när hettan och ösregnet gör att gäst-
erna på bröllopet knappt står ut i den stickiga och fuktiga värmen, men trots det behåller det goda 
humöret. Hela novellen Spring, Moerus! går ut på att Moerus ska hinna tillbaka innan solen har gått 
ner på den tredje dagen efter hans dödsdom, vilket leder till en kamp mot tiden och naturen. Det är 
naturen som håller på att ta kål på Moerus, men samtidigt går det att se naturen som det som ger 
honom kraften att åter fortsätta att springa, nästan genom ett mirakel i och med vattenkällan i 
klippskrevan. 

2.3.1.5 Berättare 

Berättaren i Spring, Moerus! är en så kallad heterodiegetisk allvetande berättare. En heterodiegetisk 
berättare är en berättare som befinner sig utanför diegesen, det vill säga själva handlingen och berätt-
elsen (Holmberg & Ohlsson 1999:74). Novellen är i huvudsak skriven i tredjeperson, förutom när 
berättarperspektivet skiftar i dialogerna eller när vi får ta del av någons tankar. I många fall sker detta 
inbäddat i texten, där endast skillnad i tempus anvisar att det rör sig om subjektsskifte på grund av 
japanskan vanliga avsaknad av subjektspronomen (se avsnitt 5.2.1). Bland annat får läsaren ta del av 
Moerus och Dionysios tankar som är skriva i förstaperson. 

I exemplet nedan visar endast ett skifte i tempus att det rör sig om Dionysios tankar. Den första 
meningen är skriven i dåtid, medan de kommande är skrivna i presens: 

Exempel 3: 

それを聞いて王は、残虐な気持で、そっとほくそ笑んだ。生意気なことを言うわい。どうせ
帰って来ないにきまっている。この嘘つきに騙された振りして、放してやるのも面白い。 
[KT1 2:21] 
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Sore wo kiite ou wa, zangyakuna kimochi de, sotto hokusoenda. Namaiki na koto wo iu wai. Douse 
kaette konai ni kimatte iru. Kono usotsuki ni damasareta furi shite, hanashite yaru no mo omoshiroi. 

När konungen hörde detta log han grymt och skadeglatt och tänkte: ”Han säger så fräcka saker. 
Självklart kommer han inte att återvända. Men kanske skulle det kunna vara underhållande att släppa 
honom och låtsas falla för hans lögner. [MT2 2:11] 

I det ovanstående exemplet har jag i måltexten lagt till ”tänkte”, vilket inte står med i källtexten, där 
det endast står ”När konungen hörde detta log han grymt och skadeglatt.” Källtexten saknar även cita-
tionstecken som också är tillagda av mig för att just detta stycke skulle bli mer lättförståeligt för en 
svensk läsare.  

Ovan har jag förklarat vem som berättar vad som sker i novellen, men det finns ytterligare en litterat-
urvetenskaplig aspekt som kan vara värd att nämna: fokalisering. Till skillnad från berättaren handlar 
fokalisering om vem som ser, känner, luktar eller helt enkelt upplever olika händelser i en text 
(Holmberg & Ohlsson 1999:83).  

Fokaliseringen kan variera genom en berättelse. Den kan vara både extern, det vill säga att den sker 
från en punkt utanför historien, och intern, det vill säga att det sker i omedelbar anslutning till en 
karaktär (Holmberg & Ohlsson 1999:84-85). 

Ett exempel på fokalisering är när Moerus ser att de starka strömmarna har spolat bort bron och 
färjorna som leder över floden:  

Exempel 4: 

見よ、前方の川を。きのうは豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流滔々と下流に集まり、猛勢一
挙に橋を破壊し、どうどうと響きをあげる激流が、木葉微塵に橋桁を跳ね飛ばしていた。彼
は茫然と、立ちすくんだ。あちこちと眺めまわし、また、声を限りに呼びたててみたが、繫
舟は、残らず浪に浚われて影なく、渡守りの姿も見えない。[KT1 4:9] 

Miyo, zenpou no kawa wo. Kinou wa gouu de yama no suigenchi wa hanran shi, dakuryuu toutou to 
karyuu ni atsumari, mouzei ikkyo ni hashi wo hakai shi, doudou to hibiki wo ageru gekiryuu ga, koppa 
mijin ni hashigeta wo hanetobashite ita. Kare wa bouzen to, tachisukunda. Achikochi to nagemawashi, 
mata, koe wo kagiri ni yobitatete mita ga, keishuu wa, nokorazu nami ni sarawarete kage naku, 
watarimori no sugata mo mienai.   

Se floden där framme! Gårdagens ösregn hade fått flodens källor i bergen att svämma över, vilket hade 
gjort så att slam kommit forsande nedför strömmen. Bron över floden hade förstörts av de våldsamma 
vrålande strömmarna som hade krossat brobalkarna till småbitar med sina oerhörda krafter. Moerus stod 
alldeles bestört. Hans ögon sökte längs hela flodbädden och han ropade med all sin kraft, men färjorna 
hade dragits med av vågorna och inte ens skugga av dem fanns kvar, inte heller syntes någon färjekarl 
till. [MT2 3:34] 

Exemplet ovan inleds med en extern fokalisering : ”Se floden där framme!” som dessutom är skriven i 
imperativ. Det är både läsaren och Moerus som blir tillsagda att se floden. Sedan fortsätter texten med 
att beskriva den förödande syn när Moerus ser vad som har hänt med bron – även detta är ett slags 
implicit extern fokalisering. Sedan får vi som läsare följa Moerus ögon över flodbanken, vilket gör det 
till en intern fokalisering eftersom det finns en omedelbar anslutning till karaktären. Allra sist i exemp-
let återgår vi till en extern fokalisering i och med att ingen färjekarl syns. Det är lite som en modern 
kamerasekvens där kameran börjar utifrån men zoomar så långt in att vi får ta del av det karaktären ser 
och sedan zoomar ut igen.  
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2.3.1.6 Språk och stil 

Språket i Spring, Moerus! är lättsamt. Novellen består till stor del av korta välformulerade meningar 
som väcker associationer till sagoberättande. De inledande meningarna är relativt representativa för 
novellen: 

Exempel 5: 

メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには
政治がわからぬ。メロスは、村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らして来た。けれど
も邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。[KT1 1:2] 

Merosu wa gekido shita. Kanarazu, kano jachibougyaku no ou wo nozokanakereba naranu to ketsui 
shita. Merosu ni wa seiji ga wakaranu. Merosu wa, mura no bokujin de aru. Fue wo fuki, hitsuji to 
asonde kurashite kita. Keredomo jaaku ni tai shite wa, hitoichibai ni binkan de atta.   

Moerus var ursinnig. Han hade bestämt sig för att han en gång för alla var tvungen att undanröja den 
hänsynslöse tyrannen till konung. Moerus visste ingenting om politik. Han var blott en fåraherde i en 
liten by och spenderade sina dagar lekande med sina får och visslande i sin herdepipa. Men när det kom 
till ondska var Moerus känsligare än andra. [MT2 1:3] 

Den uppmärksamma läsaren ser att översättningen har minskat antalet meningar för att få svenskan att 
flyta på bättre. I det första steget under arbetsprocessen (se avsnitt 3.3.3) användes lika korta meningar 
i översättningen, men de har slagits samman i revideringar.  

Prosan är relativt sparsmakad, men ändå utsmyckad och ibland ger den metaforiska och vackra be-
skrivningar av miljöerna och situationerna. Särskilt metaforiskt är det när Moerus simmar över floden. 

Dialogerna är stiliserade och har förmodligen utformats på det viset för att ge en viss önskad effekt på 
läsaren. Det var vanligt att skriva dialoger på det sättet när litteraturen återberättades muntligt. Det 
förekom vanligtvis i episka dikter och i de isländska sagorna, exempelvis Gisle Surssons Saga (Malm 
1993:5). Även en japansk författare, Yoshinori Shimizu, menar att japanska skönlitterära dialoger 
skrivs med ett språk som är utarbetat för att fylla en funktion, snarare än att återskapa naturligt tal 
(Hasegawa 2011:130). 

Ett exempel på en orealistisk men stiliserad replik är när Moerus, innan han ska klubba ner rövarna på 
berget, säger till dem: ”Det här tar emot att göra, men det är för rättvisans skull jag måste göra 
det!” [MT2 4:8]. Den är utarbetad för att fylla en funktion – att visa att Moerus är en oerhört ärlig 
människa. 

Dialogerna i Die Bürgschaft är mycket stiliserade eftersom balladen är skriven på rim, vilket gör att 
författaren, dvs. Schiller, har haft ett fast mönster att förhålla sig till (där rimmen följer mönstret a-B-
B-a-a-C-C) . Ett exempel är Moerus och Filostratus dialog i stroferna 15-17 i balladen: 8

Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß,  
Ihn jagen der Sorge Qualen;  
Da schimmern in Abendrots Strahlen  
Von ferne die Zinnen von Syrakus,  
Und entgegen kommt ihm Philostratus,  
Des Hauses redlicher Hüter,  
Der erkennet entsetzt den Gebieter: 

 För en utförlig beskrivning av rim, se Elleström (2011:53–56).8

!  20



”Zurück! du rettest den Freund nicht mehr,  
So rette das eigene Leben!  
Den Tod erleidet er eben.  
Von Stunde zu Stunde gewartet’ er  
Mit hoffender Seele der Wiederkehr,  
Ihm konnte den mutigen Glauben  
Der Hohn des Tyrannen nicht rauben.” 

”Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht,  
Ein Retter, willkommen erscheinen,  
So soll mich der Tod ihm vereinen.  
Des rühme der blut’ ge Tyrann sich nicht,  
Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht,  
Er schlachte der Opfer zwei  
Und glaube an Liebe und Treue!”  (Schiller 1798) 9

Rimmen är inte överförda till den japanska texten, men den stiliserade dialogstilen har behållits vilket 
går att se i Moerus och Filostratus konversation då de springer mot avrättningsplatsen för att rädda 
Selinuntius: 

Exempel 6: 

「ああ、メロス様」うめくような声が、風と共に聞こえた。 

「誰だ」メロスは走りながら訪ねた。 

「フイロストラトスでございます。貴方のお友達セリヌンティウス様の弟子でございます」
その若い石工も、メロスの後について走りながら叫んだ。「もう、駄目でございます。むだ
でございます。走るのは、やめて下さい。もう、あの方をお助けになることは出来ません」 

「いや、まだ陽は沈まぬ」 

「ちょうど今、あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。おうらみ申しま
す。ほんの少し、もうちょっとでも、早かったなら！」 

「いや、まだ陽は沈まぬ」メロスは胸の張り裂ける思いで、赤く大きい夕陽ばかりを見つめ
ていた。走るより他には無い。 

「やめて下さい。走るのは、やめて下さい。今はご自分のお命が大事です。あの方は、あな
たを信じて居りました。刑場に引き出されても、平気でいました。王様が、さんざんあの方
をからかっても、メロスは来ます、とだけ答え、強い信念を持ちつづけている様子でござい
ました」 

「それだから、走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題では
ないのだ。人の命も問題ではないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいものの為に
走っているのだ。ついて来い！フイロストラトス」 

 Engelsk översättning (av okänd översättare): Despair his winged path pursues, / The anxious terrors hound him on – / There, 9

reddening in the evening sun, / From far, the domes of Syracuse! – / When towards him comes Philostratus / (His leaf and trusty 
herdsman he), / And to the master bends his knee. // ”Back – thou canst aid thy friend no more. / The niggard time already down 
– / His life is forfeit – save shine own! / Hour after hour in hope he bore, / Nor might his soul its faith give o’er; / Steal from that 
faith one thought confiding!” // ”Too late! what horror hast thou spoken! / Vain life, since it cannot requite him! / But death with 
me can yet unite him; / No boast the tyrant’s scorn shall make – / How friend to friend can faith forsake. / But from the double 
death shall know, / That truth and love yet live below!”
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「ああ、あなたは気が狂ったか。それでは、うんと走るがいい。ひょっとしたら、間に合わ
ぬものでもない。走るがいい」[KT1 6:18] 

”Aa, Merosu-sama” umeku you na koe ga, kaze to tomo ni kikoeta.  
”Dare da” Merosu wa hashirinagara tazuneta. 
”Firosutoratosu de gozaimasu. Anata no otomodachi Serinuntiusu-sama no deshi de gozaimasu” 
sono wakai sekkuu mo, Merosu no ato ni tsuite hashirinagara sakenda. ”Mou, dame de gozaimasu. 
Muda de gozaimasu. Hashiru no wa, yamete kudasai. Mou, ano kata wo otasuke ni naru koto wa 
dekimasen” 
”Iya, mada hi wa shizumanu” 
”Choudo ima, ano kata ga shikei ni naru tokoro desu. Aa, anata wa osokatta. Ourami moushimasu. 
Hon no sukoshi, mou chotto de mo, hayakatta nara!” 
”Iya, mada hi wa shizumanu” Merosu wa mune no harisakeru omoi de, akaku ookii yuuhi bakari wo 
mitsumete ita. Hashiru yori hoka ni wa nai. 
”Yamete kudasai. Hashiru no wa, yamete kudasai. Ima wa gojibun no oinochi ga daiji desu. Ano kata 
wa, anata wo shinjite orimashita. Keijou ni hikidasarete mo, heiki de imashita. Ousama ga, sanzan 
ano kata wo karakatte mo, Merosu wa kimasu, to dake kotae, tsuyoi shinnen wo mochitsuzukete iru 
yousu de gozaimashita” 
”Sore da kara, hashiru no da. Shinjirarete iru kara hashiru no da. Ma ni au, ma ni awanu wa mondai 
dewa nai no da. Hito no inochi mo mondai dewa nai no da. Watashi wa, nandaka, motto osoroshiku 
ookii mono no tame ni hashitte iru no da. Tsuite koi! Firosutoratosu” 
”Aa, anata wa ki ga kurutta ka. Sore dewa, unto hashiru ga ii. Hyottoshitara, ma ni awanu mono de 
mo nai. Hashiru ga ii” 

”Herr Moerus!” hördes en jämrande röst tillsammans med vinden.  
     ”Vem är det?” frågade Moerus medan han sprang.  
     ”Jag heter Filostratus. Jag är lärling hos er vän Selinuntius”, ropade den unge stenhuggaren och 
sprang efter Moerus. ”Det är redan kört. Det tjänar ingenting till. Snälla, sluta springa! Ni kan inte 
rädda honom längre.”  
     ”Nej, solen har ännu inte gått ner.” 
     ”Just nu håller han på att avrättas. Åh, ni var sen. Jag beklagar. Om ni bara hade kommit lite, lite 
tidigare!” 
     ”Nej, solen har ännu inte gått ner.” 
     Det kändes som om bröstet skulle sprängas och Moerus höll blicken fäst på den stora röda 
skymningssolen. Det fanns inget annat att göra än att springa.  
     ”Sluta, jag ber er. Snälla, sluta springa! Ert eget liv är det viktiga nu! Min herre litade på er. Han var 
lugn även när han fördes till avrättningsplatsen. Även då konungen hela tiden retade och förlöjligade 
min herre, svarade han bara ’Moerus kommer’. Han verkade hela tiden ha haft en stark övertygelse om 
att ni skulle återvända.” 
     ”Det är just därför jag springer. Jag springer för att han litar på mig. Det här är ingen fråga om att 
hinna eller inte hinna. Det är ingen fråga om människoliv. Jag springer för något som är oerhört mycket 
större. Följ med mig, Filostratus!” 
     ”Har ni blivit galen? Spring för allt ni har! Kanske hinner ni till och med i tid. Spring!” [MT2 5:20] 

I kontexten är denna dialog lite orealistisk, men rent stilistiskt har den en effekt att uppfylla hos 
läsaren. Effekten är att Moerus nästan hindras från att ta sig till avrättningsplatsen, vilket leder till en 
spänning för läsaren. 

Stilen i novellen skulle kunna kallas litterär efter den definition som redan Aristoteles gav i sin Poetik i 
Del I och som Nord sammanfattat att han beskrev litterärt språk som avvikande från vardagsspråkets 
normer (Aristoteles 350 f.Kr.:Part I och Nord 2001:81). En litterär text brukar ge sina läsare ett 
poetiskt eller estetiskt intryck som ska frambringa författarens intentioner med texten. Det här är bra 
om översättaren har i åtanke när hen ska återskapa ett liknande verk med samma poetiska och estetiska 
värden, så att den översatta texten kan stå som ett självständigt konstverk.  

Som nämnts i avsnitt 2.2.4 följer Spring, Moerus! Dazais litterära stil och är därför en lättsam 
berättelse med en del humor och sentimentalitet, vilket blir särskilt tydligt i den allra sista scenen – 
dels när Moerus och Selinuntius återförenas (sentimentalt) och dels när Moerus inser att han är spritt 
språngande naken (humor).  
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2.3.1.7 Intertextualitet 

Hela litteraturhistorien (och även annan forskning, exempelvis översättningsvetenskapen) kan ses som 
en stor diskussion – som ett stort samtal mängder av verk emellan. Intertextualitet avser inom litterat-
urvetenskapen förhållandet mellan dessa texter. ”Det [fenomenet intertextualitet] inbegriper allt från 
lån och anspelningar, formella och stilistiska band, till frändskaper och fiendskaper, traditionsbildning 
och häftiga uppbrott från nedärvda uttrycksformer”, är Anders Olssons (2002:51) definition av inter-
textualitet ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Spring, Moerus! är, vilket explicit uttrycks i den 
sista raden av novellen: ”(Från antika legender och Schillers ballad.)”, ett verk som har lånat sin hand-
ling från andra verk. Novellen har alltså ett starkt intertextuellt förhållande till sina förlagor. Inom 
översättningsvetenskapen definieras intertextualitet på samma sätt, fast att det även kan handla om 
intertextualitet mellan översättningar (Munday 2012:184). 

Att låna och använda sig av tidigare verk är ingenting ovanligt inom litteraturen. Aeneiden av Vergilius 
är en imitation av Homeros Odysséen. Odysséen har senare t.ex. varit en förlaga till James Joyces 
Ulysses. Poesi och författande av litterära texter har alltid handlat om imitation och repetition. Särskilt 
poesin bygger på upprepningar av mönster och strukturer (Elleström 2011:26). Människan har alltid, 
genom alla möjliga konstformer och särskilt poesin, arbetat för att imitera verkligheten: 

Poetry in general seems to have sprung from two causes, each of them lying deep in our nature. First, 
the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other 
animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest 
lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated. We have evidence of this in the facts 
of experience. Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate when reprod-
uced with minute fidelity: such as the forms of the most ignoble animals and of dead bodies. The cause 
of this again is, that to learn gives the liveliest pleasure, not only to philosophers but to men in general; 
whose capacity, however, of learning is more limited. Thus the reason why men enjoy seeing a likeness 
is, that in contemplating it they find themselves learning or inferring, and saying perhaps, 'Ah, that is 
he.' For if you happen not to have seen the original, the pleasure will be due not to the imitation as such, 
but to the execution, the coloring, or some such other cause. 

Imitation, then, is one instinct of our nature. Next, there is the instinct for 'harmony' and rhythm, meters 
being manifestly sections of rhythm. Persons, therefore, starting with this natural gift developed by 
degrees their special aptitudes, till their rude improvisations gave birth to Poetry (Aristoteles 350 
f.Kr.:Part IV). 

Aristoteles relativt preskriptiva text Poetik har varit normgivande för poesi och litteratur i över två 
tusen år, men som han förklarar ovan ligger det i människans natur att vilja imitera, återskapa och 
avbilda världen för att dels förstå den och dels kunna njuta av den mer. Därför är det ingen slump att 
många moderna författare väljer att använda sig av sina klassiska förlagor som inspiration eller för 
imitation.  

Sambandet mellan modern och klassisk litteratur har med poesins odödlighet att göra. Än idag kan 
Sapfos fragmentariska kärlekspoesi beröra moderna läsare och inspirera nutida poeter – till exempel 
använde Tomas Tranströmer sig av versmåttet sapfisk strof i många av sina dikter, till exempel i dikten 
”Ostinato” ur den tidiga samlingen 17 dikter (1954).  

Den litterära kanonen är ett hierarkiskt system där alla texter ställs i en traditionsordning och en värde-
ordning till varandra (Olsson 2002:52). De intertextuella sambanden kan ses som mer eller mindre 
starka mellan texterna. Intertextualiteten förekommer även inom översättningsvetenskapen och är 
alltid komparativ, eftersom det handlar om jämförelser.  
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Dazai kom i kontakt med en japansk översättning av Die Bürgschaft under en tid i hans liv när han 
själv hade utvecklat vänskap med en annan person liknande vänskapen mellan Moerus och Selinuntius 
(Okuno 1972:293). Dazai och hans vän hade tagit in på ett hotell i den japanska badorten Atami, men 
druckit och spelat upp alla sina pengar och fick inte checka ut. Detta ledde till att Dazai lämnade sin 
vän som ”gisslan” på värdshuset medan han själv åkte iväg för att ordna betalningen. Deras vänskaps-
relation fick dock inte samma slut som Moerus och Selinuntius, utan tog slut.  

Som nämnts skrev Dazai om den tyska balladen till en novell i prosaform, utan att ändra någonting i 
grundhandlingen. Grundpelarna som Die Bürgschaft är uppbyggd kring återfinns alla i Spring, 
Moerus!. Dazai har endast lagt till delar som en längre inledning, monologer och ett längre bröllop för 
att nämna några.  

T.ex. lyder bröllopsscenen i Die Bürgschaft som äger rum i den femte strofen:  

Und schweigend umarmt ihn der treue Freund  
Und liefert sich aus dem Tyrannen;  
Der andere ziehet von dannen.  
Und ehe das dritte Morgenrot scheint,  
Hat er schnell mit dem gatten die Schwester vereint,  
Eilt heim mit sorgender Seele,  
Damit er die Frist nicht verfehle.  (Schiller 1798) 10

Jag har strykit under Schillers beskrivning av bröllopet. Dazais beskrivning av den femte strofen löper 
över ungefär en och en halv sida. Se Bilaga 1 [2:32–3:39] för källtext och Bilaga 2 [2:23–3:20] för 
måltext.  

Även novellens inledning är tillagd i jämförelse med balladen. Balladen börjar när Moerus står inför 
Dionysios med en dolk. I Dazais text får vi en lång inledning där vi får veta vad Moerus gör i Syra-
kusa, vad han har för bakgrund, vilka människor han träffar, varför han ens vill ta sig till palatset för 
att döda konungen etc. innan vi kommer till scenen där balladen börjar.  

Friedrich Schiller (1759–1805) var en tysk skald och dramatiker som var känd för sin erotiska poesi, 
några dramer och många historiska texter, eftersom han var historieprofessor vid universitetet i Jena 
(Garland 1997:737). Många av Schillers texter var realistiska, men samtidigt fulla av karikatyrer, 
vilket man skulle kunna se Dionysios i Die Bürgschaft som (Garland 1997:738). Garland fortsätter 
skriva att ”his tragic heroes, he considered, achieve sublimity in the grandeur of their willed sub-
mission to an inescapable fate” (ibid.), vilket jag tycker går att härleda till Moerus karaktär i Spring, 
Moerus!. Det kanske var denna storhet som tilltalade Dazai när han läste balladen och, självrann-
sakande som han var, som han kanske såg likheter med sig själv i.  

Det är inte heller någon slump att Schiller valde att skriva om Hyginus berättelse som var en herde-
berättelse. Trots att de idylliska herdeberättelserna i stort sett försvann under den franska revolutionen 
1789, levde de kvar ända in på 1800-talet i Tyskland. De tyska författarna överförde herdeberättelserna 
till småborgerliga miljöer (Bergsten & Elleström 2004:119), vissa berättelser mer explicit än andra.  

En anledning att jag tidigt insåg att jag var tvungen att titta närmare på de intertextuella relationerna i 
Spring, Moerus! var översättningarna av karaktärernas namn. Eftersom Dazais novell är en explicit 
omtolkning av Schillers ballad tänkte jag att det vore lättast att gå direkt till källan för att se hur namn-

 Engelsk översättning: ”His friend embraced – No word he said. / But silent to the tyrant strode – / The other went upon his 10

road. / Ere the third sun in heaven was red, / The rite was o’er, the sister wed; / And back, with anxious heart unquailing, / He 
hastes to hold the pledge unfailing.”
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en skulle transkriberas. Moerus, som jag efter många om och men valt att kalla huvudkaraktären, heter 
メロス – Merosu i källtexten. När jag fann en version av Schillers ballad såg jag att Moerus hette 
Damon i den utgåva jag hittat. Det visade sig dock att Schiller hade bytt namn från Mörus till Damon i 
en senare utgåva av balladen, för att anknyta till myten om vännerna Damon och Pythias (Vardaman 
1987:248). Det här gjorde att jag fick gå vidare till Hyginus originaltext och hittade stavningen 
Moerus i den, som jag också kom att använda mig av i den slutgiltiga översättningen. Mer om namn-
problematiken skriver jag i avsnitt 5.1.3. 

2.3.2 Hundra vyer över Fuji 
Hundra vyer över Fuji skiljer sig både till stil, handling och tema från Spring, Moerus!. Det är en mer 
typisk jag-roman (som beskrivs i avsnitt 2.2.7) och bygger på händelser ur Dazais liv med förmodade 
fiktiva inslag. Termer som saknar definition har definierats i föregående avsnitt 2.3.  

2.3.2.1 Intrig 

Hundra vyer över Fuji handlar om att Dazai reser till ett tehus för att få arbetsro att skriva. Under tiden 
i tehuset träffar han många olika människor. Hela novellen är uppbyggd kring dessa kortare episoder 
av möten med människor, som både är passiva och aktiva. Ibland är Dazai enbart betraktare och ibland 
agerar han, men i alla episoder har berget Fuji en roll på något sätt: ibland är berget centralt, ibland är 
det bara med i periferin. En del av den biografiska bakgrunden som ligger till grund för denna jag-
roman går att läsa om i avsnitt 2.2.  

Nedan följer en analys av Hundra vyer över Fuji enligt Holmberg och Ohlssons beskrivning av intrig-
ens mönster (som beskrivs närmare i avsnitt 2.3.1.1 ovan).  

Novellen börjar med att berättaren, som heter Dazai, beskriver hur menlöst berget Fuji är genom att 
referera till olika berömda japanska konstnärer. Därefter börjar handlingen efter att berättaren förklarat 
bakgrunden som när han har fått reda på att han blivit bedragen av sin fru. För att komma på nya tank-
ar beslutar han sig för att åka till ett tehus i Misaka. Här ser vi att det är en jag-roman eftersom det 
handlar om att Dazai blev bedragen och åkte till ett tehus i Misaka (se avsnitt 2.2.4) – men det var inte 
han själv som fattade beslutet i det verkliga livet, vilket är ett tydligt exempel på ett fiktivt inslag i 
berättelsen.  

Utseendemässigt får vi läsare inte reda på mycket om Dazai som karaktär, förutom vad han har på sig 
för kläder, men exponeringen för många av de karaktärer han möter genom de olika episoderna 
beskrivs när de är med första gången.  

Tids- och platsmarkeringar förekommer i texten. Platserna är tydliga: han reser mellan Tokyo, Misaka, 
Kofu, Yoshida etc. Novellen utspelar sig under hösten år 1938. 

Konflikten i berättelsen sker mestadels inne i Dazais huvud, vilket ju är typiskt för jag-romaner. Nov-
ellen tar även upp konflikten människa mot natur, eftersom Dazai gång på gång upprepar att han än 
tycker om Fuji, än föraktar det. I novellen bor Dazai på ett tehus som är berömt för att ha en vacker 
utsikt över Fuji, men Dazai ogillar vyn. Han tycker att vyn är för perfekt, ”som gjord på beställning” 
eller ”som kulissen på en pjäs”.  

Det är svårt att tala om en stegring mot ett tydligt klimax i denna novell eftersom den handlar om en så 
stor mängd olika episoder berättelser. När Dazai beslutar sig för att ta tag i sitt liv och åka till tehuset 
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är ett klimax. När han inser nattljusets skönhet eller när han till slut bestämmer sig för att lämna te-
huset är exempel på andra. 

Nedåtgåendet är ännu svårare att peka ut eftersom hela novellen i sig är ett nedåtgående. Novellens 
dénouement är dock tydligt när Dazai fotograferar de två kvinnorna från Tokyo och väljer att utesluta 
dem helt ur bilden, tackar och tar farväl av Fuji.  

Denna analys av intrigen känns lite förvirrande, men det beror på att Dazais novell Hundra vyer över 
Fuji inte är skriven enligt det tydliga mönstret. Alla episoder i novellen cirkulerar kring Dazais inre 
konflikter och Fuji på ett eller annat sätt.  

Episoderna är till exempel att Dazai möter författaren Ibuse Masuji på tehuset i Misaka. Tillsammans 
bestiger de ett berg och Ibuse introducerar Dazai till en kvinna som Dazai senare kommer att gifta sig 
med (även detta hände i Dazais verkliga liv, se avsnitt 2.2), för att nämna några. 

Dazai spenderar många dagar på tehuset med att prata med personer som besöker det samt med ägarin-
nan och hennes familj. Han träffar studenter och åker med dem till staden Yoshida, där han tappar sin 
plånbok under en poetisk scen (se Exempel 7). Dazai och studenterna diskuterar japansk och väster-
ländsk litteratur samt japansk konst. Dazai inser under en nyckelscen, som utspelar sig på en buss, att 
blomman nattljus passar fint ihop med Fuji. Han betraktar en grupp prostituerade kvinnor från tehuset, 
men blir förkrossad över att inte kunna göra någonting alls för att förbättra deras livssituation. Han 
råkar skrämma dottern till tehusets ägarinna. Han betraktar en brud på väg till sitt bröllop och fotograf-
erar slutligen (inte) två kvinnor.  

I alla dessa episoder spelar som sagt Fuji en roll. Ofta tycker Dazai inte om berget Fuji, utan beklagar 
sig över hur futtigt och meningslöst berget är. Ett exempel på Dazais klagan över Fuji kommer från 
slutet av novellen när Dazai pratar med tehusets ägarinna. Han har tråkigt och hon frågar om han inte 
ska bege sig ut i bergen och klättra för att göra någonting omväxlande, till vilket han svarar: ”Bergen 
är tråkiga – när man har klättrat upp måste man direkt klättra ner igen. Vilket berg jag än klättrar upp i 
syns bara samma Fuji, och bara den tanken tynger mitt sinne.” [MT4 6:1].  

2.3.2.2 Tema 

Man kan säga att Fuji är temat i novellen. På japanska är titeln en allusion på den japanska konstnären 
Hokusais berömda samling av motiv av Fuji med samma namn. Novellen diskuterar även annan 
japansk konst, japansk och västerländsk litteratur, alkoholism och sökandet efter sig själv genom sina 
egna tankar, vilket är typiskt för den japanska jag-romanstilen. Huvudpersonen genomgår också en 
resa, i vilken han går från att vara deprimerad och arg på tillvaron till att bli tacksam och kärleksfull.  

Den japanska naturen är ett centralt tema – vad blir mer japanskt än Japans högsta berg Fuji? Det har 
sin förklaring i att när den västerländska moderniteten började komma in i det japanska samhället efter 
Meijirestaurationen (1866–1869) ville många japanska författare inkorporera det västerländska men 
samtidigt behålla en japansk kärna och essens i sina texter. I en antologi om att översätta japanska 
kulturella fenomen till västerländska kulturer skriver författaren Dennis Washburn om den japanska 
författaren Natsume Soseki, på grund av en text där Soseki frågar sig ”hur man kan översätta Fuji”:  

The use of the word ”translation” in the question is highly calculated, in that it makes explicit reference 
to the nature of the Meiji-era culture, which was defined by its preoccupation with the paradox of how 
to translate the material culture of Western modernity into Japan without losing the essence of cultural 
identity. The fact that the object of the question is Mount Fuji suggests the desire to preserve Japanese 

!  26



identity by locating its source not merely in nature, but in a metaphorical nature that provides an 
authentic and unalienable ground that justifies belief in traditional ethical values (Washburn 2006:73).  

På ett liknande sätt kan man se att Dazai letar efter, dels sig själv, och dels efter den sanna japanska 
själen, genom att använda sig av den ultimata japanska metaforen: Fuji. Denna nationalistiska tanke 
diskuteras i avsnitt 2.2.1 och det är även det som den japanska romantikrörelsen arbetade för (Keene 
1998:1038). En medlem från rörelsen besöker även karaktären Dazai i Hundra vyer över Fuji.  

2.3.2.3 Karaktärer 

Hundra vyer över Fuji är en jag-roman, vilket innebär att den handlar om den namngivne karaktären 
Osamu Dazai som är baserad på författaren Osamu Dazai.  

Dazai är huvudkaraktären och novellen är full av bi- och sidokaraktärer: bland annat författaren 
Masuji Ibuse, tehusets ägare med familj, studenten Nitta, flickan Dazai ska gifta sig med etc. Många 
karaktärer kommer till tals, men absolut inte alla. En del karaktärer går det att läsa om i författar-
presentationen i avsnitt 2.2, eftersom de är baserade på verkliga människor som Dazai hade något 
slags relation till.  

Dazai skildras som en dynamisk och rund karaktär. Vi läsare får en djup inblick i hans psykologiska 
inre värld och han är en mycket komplex verklighetstrogen karaktär med många känslor. Han är 
mycket dubbelsidig – ena stunden älskar han Fuji, andra hatar han Fuji, sedan hatar han sin hatkärlek 
till berget.  

De andra karaktärerna i novellen är däremot platta och statiska. De får inte tillräckligt med utrymme 
att utvecklas i novellen. Det enda vi får reda på om dem är deras utseende, inte mycket vad de tycker 
och tänker. Dazai tror t.ex. att kvinnan på bussen har en djup vånda i sitt bröst, men det vet vi som 
läsare inte säkert eftersom det vi får utläsa om henne kommer från karaktären Dazais tolknings-
perspektiv.  

2.3.2.4 Miljö 

Hela novellen Hundra vyer över Fuji handlar om vyer, vilket gör att miljö- och naturbeskrivningarna 
är centrala i texten. Mycket fokus ligger på vad karaktärerna ser, vad de tycker om det och hur de 
påverkas av det.  

Ett drag, som även förekommer i Spring, Moerus!, är besjälningen av naturen. Bergen omfamnar sjön: 
”I mitten står berget Fuji, nedanför breder Kawaguchi-sjön ut sig, kall och vit; de närbelägna bergen 
ser ut att huka sig ner längs sidorna och omfamna sjön.” [MT4 1:57] 

Dazai beskriver nattljuset som en modig växt med mänskliga egenskaper: ”Det där nattljuset var fint; 
det som, även när det beundransvärt står inför berget Fuji med sina tretusensjuhundraåtta meter, inte 
bävar sig det minsta utan står kvar modigt och upprätt – nästan så att jag vill kalla det en herkulisk 
växt.” [MT4 5:44]  

Beskrivningarna av Fuji är många och olika beroende på berättarens inställning till berget för stunden. 
Oftast ogillar Dazai berget, men ibland tycker han att det är vackert, särskilt när snö har fallit på det. 
Han tycker att berget är fint och bra när det ser högt ut, som från Jukkoku-passet: ”Endast sett från 
Jukkoku-passet såg Fuji högt ut i mina ögon. Där var det fint.” [MT4 1:19] 

Från lägenheten i Tokyo ogillar han Fuji och ger berget en metaforisk beskrivning: ”Det var plågsamt 
att se Fuji från min lägenhet i Tokyo. Under vintern syns det mycket tydligt. En liten snövit triangel 
sticker upp ur horisonten – det är Fuji. Inget speciellt alls, bara som en dekorativ julkaka. Dessutom 
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liknar det silhuetten av ett hjälplöst krigsfartyg som har fått babords slagsida och gradvis sjunker med 
aktern före.” [MT4 1:30] 

Dazai gillar Fuji när han får se det på fotografier, vilket – om än lite långsökt – skulle kunna ses som 
det tidigare nämnda införlivandet av den japanska essensen i västerländsk modernitet. Detta fotografi 
knyter även ihop novellen, som börjar med att beskriva hur Fuji avbildas av japanska naturskildrare 
och hur fel Dazai tycker att de gör det, till att Dazai tar ett fotografi av berget och således skapar en 
sanningsenlig avbildning av Fuji. Detta stämmer väl överens med naturalismens och jag-romanens 
utgångspunkter.   

2.3.2.5 Berättare 

Novellen är, i egenskap av jag-roman, berättad i jag-form ur huvudkaraktären Dazais perspektiv – dvs. 
det rör sig om en homodiegetisk berättare ur förstapersonsperspektiv, där homodiegetisk innebär att 
berättaren befinner sig i diegesen. Dazai är ingen allvetande berättare, men tar sig ändå friheten att 
tolka vad de andra karaktärerna tycker och tänker.  

Läsaren får själv tolka de andra karaktärernas sinnesstämning genom deras handlingar och uttryck, 
vilket kan härledas till läsarens litterära kompetens som Nord (2001:80f) beskriver, se avsnitt 3.1. 
Läsaren kopplar samman de ledtrådar författaren lägger ut i texten och bildar sig en uppfattning om 
karaktärerna genom dem. Dazai är dessutom en otroligt subjektiv berättare och allt vi som läsare får ta 
del av kommer genom hans omdöme och tolkning.  

Redan i titeln framgår det att novellen kommer att handla om vyer. Därför är det intressant att titta 
närmare på fokaliseringen i novellen – dvs. vem som ser. Hela novellen handlar om att se, beskåda och 
titta på olika saker: oftast Fuji, men även munken Nōin – som Dazai och och hans vän betraktar 
samtidigt som Nōin ser upp på Fuji gång på gång, eller exemplet med de prostituerade kvinnorna som 
Dazai bara kan se på men inte göra någonting åt. Även de prostituerade betraktar Fuji.  

Allt betraktande och alla vyer skulle även kunna ses som temat i novellen. Allt det karaktärerna ser 
påverkar dem på ett eller annat sätt. 

2.3.2.6 Språk och stil 

Hundra vyer över Fuji är skriven med en vardaglig, enkel stil med en del humoristiska och 
metaforiska inslag. Tonen genom novellen är melankolisk, men ofta är språket skrivet på ett vackert 
och poetiskt sätt. Ett stycke i novellen är särskilt poetiskt:  

Exempel 7: 

そこで飲んで、その夜の富士がよかった。夜の十時ごろ、青年たちは、私ひとりを宿に残し
て、おのおの家へ帰っていった。私は、眠れず、どてら姿で、外へ出てみた。おそろしく、
明るい月夜だった。富士が、よかった。月光を受けて、青く透きとおるようで、私は、狐に
化かされているような気がした。富士が、したたるように青いのだ。燐が燃えているような
感じだった。鬼火。狐火。ほたる。すすき。葛の葉。私は、足のないような気持で、夜道
を、まっすぐに歩いた。下駄の音だけが、自分のものでないように、他の生きもののよう
に、からんころんからんころん、とても澄んで響く。そっと、振りむくと、富士がある。青
く燃えて空に浮かんでいる。私は溜息をつく。維新の志士。鞍馬天狗。私は、自分を、それ
だと思った。ちょっと気取って、ふところ手して歩いた。ずいぶん自分が、いい男のように
思われた。ずいぶん歩いた。財布を落とした。五十銭銀貨が二十枚くらいはいっていたの
で、重すぎて、それで懐からするっと脱け落ちたのだろう。私は、不思議に平気だった。金
がなかったら、御坂まで歩いてかえればいい。そのまま歩いた。ふと、いま来た路を、その
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とおりに、もういちど歩けば、財布は在る、ということに気がついた。懐手のまま、ぶらぶ
ら引きかえした。富士。月夜。維新の志士。財布を落とした。興あるロマンスだと思った。
財布は路のまんなかに光っていた。在るにきまっている。私は、それを拾って、宿へ帰っ
て、寝た。[KT3 5:5] 

Soko de nonde, sono yoru no Fuji ga yokatta. Yoru no juuji goro, seinentachi wa, watashi hitori wo 
yado ni nokoshite, onoono ie e kaette itta. Watashi wa, nemurezu, doterasugata de, soto e dete mita. 
Osoroshiku, akarui tsukiyo datta. Fuji ga, yokatta. Gekkou wo ukete, aoku sukitooru you de, watashi 
wa, kitsune ni bakasarete iru you na ki ga shita. Fuji ga, shitataru you ni aoi no da. Rin ga moete iru 
you na kanji datta. Onibi. Kitsunebi. Hotaru. Susuki. Kuzu no ha. Watashi wa, ashi no nai you na 
kimochi de, yomichi wo, massugu ni aruita. Geta no oto dake ga, jibun no mono de nai you ni, hoka no 
ikimono no you ni, karan koron karan koron, totemo sunde hibiku. Sotto, furimuku to, Fuji ga aru. 
Aoku moete sora ni ukande iru. Watashi wa tameiki wo tsuku. Ishin no shishi. Kurama tengu. Watashi 
wa, jibun wo, sore da to omotta. Chotto kidotte, futokorode shite aruita. Zuibun jibun ga, ii otoko no 
you ni omowareta. Zuibun aruita. Saifu wo otoshita. Gojussen ginga ga nijuumai kurai haitte ita node, 
omosugite, sore de futokoro kara surutto nukeochita no darou. Watashi wa, fushigi ni heiki datta. Kane 
ga nakattara, Misaka made aruite kaereba ii. Sono mama aruita. Futo, ima kita michi wo, sono toori 
ni, mou ichido arukeba, saifu wa aru, to iu koto ni ki ga tsuita. Futokorode no mama, burabura 
hikikaeshita. Fuji. Tsukiyo. Ishin no shishi. Saifu wo otoshita. Kyouaru romansu da to omotta. Saifu wa 
michi no mannaka ni hikatte ita. Aru ni kimatte iru. Watashi wa, sore wo hirotte, yado e kaette, neta. 

Vi drack där och Fuji var fint den kvällen. Runt klockan tio lämnade ungdomarna mig ensam på 
värdshuset och gick hem till sina egna hus. Jag kunde inte sova och gick ut i min dotera. Det var en 
oerhört ljus månnatt. Fuji var fint. Fuji blev nästan genomskinligt blått när det badade i månljuset och 
det kändes nästan som om jag hade förhäxats av en räv. Fuji var intensivt blått. Det var som brinnande 
fosfor. Irrbloss. Räveld. Eldflugor. Glansmiskantus. Kudzu-no-Ha. Jag gick rakt fram längs nattgatan 
och det kändes som om jag inte hade några fötter. Ljudet från mina sandaler ljöd mycket tyst och lugnt, 
som om de inte var mina egna, utan som om de tillhörde något annat levande väsen – klick klack klick 
klack. Långsamt vände jag mig om och där var Fuji. Det brann blått och svävade i himlen. Jag 
suckade. En patriot från Meijirestaurationen. Kurama Tengu. Det var så jag såg på mig själv. Lite 
förnämt gick jag med händerna i mina fickor. Jag måste ha sett ut som en ganska elegant man. Jag gick 
en bra bit. Jag tappade min plånbok. I den fanns det ungefär tjugo stycken silvermynt i valören femtio 
sen, vilket gjorde den så tung att den måste ha sluppit ur min ficka. Jag var konstigt nog lugn. Utan 
pengar kunde jag lika väl promenera tillbaka till Misaka. Jag fortsatte gå. Men plötsligt insåg jag att 
om jag bara gick tillbaka samma väg som jag kommit, måste plånboken ligga där. Planlöst gick jag 
tillbaka med händerna i fickorna. Fuji. Månnatt. Meijirestaurationspatriot. Den tappade plånboken. Det 
fanns något njutbart romantiskt i det hela. Plånboken låg och sken mitt på gatan. Såklart var den där. 
Jag tog upp den, återvände till värdshuset och gick och lade mig. [MT4 4:27] 

Just detta stycke skiljer sig ganska mycket från den övriga novellen. Här är meningarna korta; en del 
består endast av ett ord eller en nominalfras, men det är ett stycke som kan ses som sammanfattande 
för hela novellen. Här finns beskrivningar av Fuji, författarens åsikt om berget, japanska konst- och 
kulturreferenser och författarens inre tankar enligt jag-romanstilen.  

I övrigt är språket enkelt. Det innehåller inte många krångliga metaforer eller liknande, utan är ett 
relativt rakt poetiskt och vackert språk genom hela novellen. Många meningar är dock mycket långa, 
till exempel:  
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Exempel 8: 

峠の頂上から、バスで三十分程ゆられて峠の麓、河口湖畔の、河口村という文字通りの寒村
にたどり着くのであるが、その河口村の郵便局に私宛の郵便物が留め置かれて私は三日に一
度くらいの割で、その郵便物を受け取りに出かけなければならない。[KT3 6:5] 

Touge no choujou kara, basu de sanjuppun hodo yurarete touge no fumoto, Kawaguchikohan no, 
Kawaguchi-mura to iu mojidoori no kanson ni tadoritsuku no de aru ga, sono Kawaguchi-mura no 
yuubinkyoku ni watashiate no yuubinbutsu ga todomeokarete watashi wa mikka ni ichido kurai no wari 
de, sono yuubinbutsu wo uketori ni dekakenakereba naranai. 

Från bergspassets topp tog det en cirka trettio minuter lång skakig bussfärd för att ta sig till bergsfoten 
och en fattig by, i ordens sanna betydelse, vid namn Kawaguchi som låg vid Kawaguchi-flodens strand; 
postkontoret i byn höll post som var adresserad till mig, vilket gjorde att jag måste åka dit ungefär var 
tredje dag för att hämta ut min post. [MT4 5:17] 

Jag har försökt att behålla dessa långa meningar i översättningen för att bevara novellens stil i måltext-
en. 

Som nämnts i avsnitt 2.2.4 var Dazai dessutom influerad av Masuji Ibuses lättsamma och humoristiska 
stil, vilket Dazai visar i Hundra vyer över Fuji när Dazai låter Ibuse fisa i en humoristisk scen: 

Exempel 9: 

とかくして頂上についたのであるが、急に濃い霧が吹き流れて来て、頂上のパノラマ台とい
う、断崖の縁に立ってみても、いっこうに眺望がきかない。何も見えない。井伏氏は、濃い
霧の底、岩に腰を下ろし、ゆっくり煙草を吸いながら、放屁なされた。いかにも、つまらな
そうであった。[KT3 2:22] 

Tokaku shite choujou ni tsuita no de aru ga, kyuu ni koi kiri ga fukinagarete kite, choujou ni 
panoramadai to iu, dangai no fuchi ni tatte mite mo, ikkou ni choubou ga kikanai. Nani mo mienai. 
Ibuse-shi wa, koi kiri no soko, iwa ni koshi wo oroshi, yukkuri tabako wo suinagara, houhi nasareta. 
Ikanimo, tsumaranasou de atta. 

Hur som helst nådde vi toppen, men plötsligt vällde en tjock dimma in och det gick inte att se någon 
utsikt alls, inte ens när man stod alldeles på kanten av klippan på det som kallades toppens 
panoramaplattform. Vi kunde inte se någonting. Herr Ibuse satte sig ner på en sten i den tjocka dimman 
och släppte väder medan han långsamt rökte en cigarett. Han såg i hög grad uttråkad ut. [MT4 2:17] 

Bara det faktum att Dazai skrivit att en författare han själv höll högt ”släpper väder” är karaktäristiskt 
för Dazais vanligtvis lättsamma och humoristiska stil.  

2.3.2.7 Intermediala relationer 

Istället för att som i avsnitt 2.3.1 undersöka intertextuella relationer undersöker jag här intermediala 
relationer i Hundra vyer över Fuji.   

Den japanska titeln till novellen alluderar Hokusais berömda samling av träsnitt över Fuji. Från början 
hette samlingen ”De 36 vyerna över berget Fuji”, men utökades sedan till ”Hundra bilder av berget 
Fuji” (Berglund 2015).  

Inledningen till Hundra vyer över Fuji tar även upp stora japanska naturskildrare och konstnärer som 
Hiroshige och Bunchō. 
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Det är dock den tjugofemte bilden, Kōshū Misaka Suimen, i Hokusais serie ”Hundra bilder av berget 
Fuji” som är särskilt intressant här, eftersom Hokusai i den bilden har avbildat Fuji sett från Misaka-
passet: 

    (Bilden är lånad från Wikiart ) 11

I detta träsnitt speglas Fuji i Kawaguchi-sjön, men någonting är skevt. Speglingen i vattenytan är inte 
spegelvänd och visar ett snötäckt Fuji, medan Fuji som reser sig upp över sjön är ett Fuji som går 
samman med den omgivande naturen och visar ett Fuji under sommaren. Hokusai ville att betraktaren 
skulle fokusera på det skeva i bilden och därigenom se att Fuji är snötäckt. Det snötäckta berget Fuji 
anses av många som det vackraste stadiet under Fujis årliga cykler, vilket även Dazai menar i Hundra 
vyer över Fuji: 

Exempel 10: 

「お客さん！起きて見てよ！」かん高い声で或る朝、茶店の外で、娘さんが絶叫したので、
私は、しぶしぶ起きて、廊下へ出て見た。 

　娘さんは、興奮して頬をまっかにしていた。だまって空を指さした。見ると、雪。はっと
思った。富士に雪が降ったのだ。山頂が、まっしろに、光りかがやいていた。御坂の富士
も、ばかにできないぞと思った。 

「いいね」 

　とほめてやると、娘さんは得意そうに、 

「すばらしいでしょう？」といい言葉使って、「御坂の富士は、これでも、だめ？」としゃ
がんで言った。私が、かねがね、こんな富士は俗でだめだ、と教えていたので、娘さんは内
心しょげていたのかも知れない。 

 http://uploads7.wikiart.org/images/katsushika-hokusai/the-fuji-reflects-in-lake-kawaguchi-seen-from-the-misaka-pass-in-the-11

kai-province.jpg
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「やはり、富士は、雪が降らなければ、だめなものだ」もっともらしい顔をして、私はそう
教えなおした。[KT3 5:28] 

”Okyakusan! Okite mite yo!” kandakai koe de aru asa, chaten no soto de, musumesan ga zekkyou 
shita node, watashi wa, shibushibu okite, rouka e dete mita.  
     Musumesan wa, koufun shite hoo wo makka ni shite ita. Damatte sora wo yubisashita. Miru to, 
yuki. Hatto omotta. Fuji ni yuki ga futta no da. Sanchou ga, masshiro ni, hikarikagayaite ita. Misaka 
no Fuji mo, baka ni dekinai zo to omotta.  
     ”Ii ne” 
     to homete yaru to, musumesan wa tokuisou ni, 
     ”Subarashii deshou?” to ii kotoba tsukatte, ”Misaka no Fuji wa, kore demo, dame?” to shagande 
itta. Watashi ga, kanegane, konna Fuji wa zoku de dame da, to oshiete ita node, musumesan wa 
naishin shogete ita no kamo shirenai.  
     ”Yahari, Fuji wa, yukiga furanakereba, dame na mono da” mottomorashii kao wo shite, watashi wa 
sou oshienaoshita.  

”Herr Dazai! Vakna! Ni måste se det här!”skrek dottern gällt utanför tehuset en morgon. Jag gick 
motvilligt upp och gick ut i korridoren för att se efter vad som hade hänt.  
     Dottern var så uppspelt att hennes kinder hade blivit helt illröda. Hon pekade tyst mot himlen. Jag 
tittade: snö! Jag baxnade. Snö hade fallit på Fuji. Bergstoppen glittrade och glänste vitt som snö. Det 
går banne mig inte att göra narr av Misakas Fuji.  
     ”Så fint”, sade jag beundrande.  
     ”Visst är det enastående”, sade dottern lite högfärdigt. Hon satte sig på huk och sade: ”Tycker ni inte 
ens om Fuji från Misaka nu?” 
     Jag hade tidigare berättat för henne att jag fann Fuji vulgärt härifrån och hon hade kanske tagit åt sig 
mer än jag anade.  
     ”Fuji är ju, som vi alla vet, inget att ha om ingen snö har fallit på det”, berättade jag med min mest 
förtroendeingivande röst. [MT4 4:52] 

2.4 Sammanfattande kommentar av 
källtextanalyserna
Efter dessa två källtextanalyser går det att se att denna uppsats innehållande en översättning med kom-
mentar rör sig om två vitt skilda texter. Källtexterna skiljer sig åt genom både handling, plats, tid, 
berättare och tema. Den ena novellen utspelar sig i antikens Syrakusa, den andra i trettiotalets Japan. 
Det enda som egentligen håller dem samman är deras författare.  

Detta påverkar dock inte resultatet som analysen har lett till – att förstå texterna på djupet. Genom att 
förstå källtexterna kan jag i måltexterna förmedla samma innehåll på ett källtroget sätt. Detta är dess-
utom syftet med översättningarna. Genom att vara källtrogen i måltexterna krävs det att jag använder 
mig av främmandegörande strategier, vilket inte gör måltexterna oförståeliga för det.  

Eftersom den biografiska analysen bland annat visar att författaren är en mycket välrenommerad för-
fattare i Japan är översättningsstrategin att hålla sig källtrogen passande. Analyserna har alltså varit 
grund till beslut gällande översättningsstrategi.  
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2.5 Bestämning av källtextens målgrupp
Källtexterna är skrivna av en av de högst ansedda författarna i Japan i modern tid. Eftersom det är 
skönlitterära texter som ligger till grund för denna översättning med kommentar tenderar deras mål-
grupp att vara relativt bred, både för käll- och måltexter.  

Båda novellerna finns att få tag på i bokhandlar, på bibliotek och på internet via Aozora Bunko, som är 
en onlinetjänst som ger ut japanska texter av alla slag där upphovsrätten har passerat. 

Eftersom novellerna är skrivna på japanska är målgruppen främst japaner och personer med höga kun-
skaper i det japanska språket.  

Novellerna läses av många i Japan och inte sällan ingår de i skollitteraturen. Spring, Moerus! läses 
ofta på högstadie- och gymnasieskolor, vilket även är fallet för Hundra vyer över Fuji (Okuno 
1972:292). Spring, Moerus! har även filmatiserats och iscensatts, både på radio och teatrar, och är 
Osamu Dazais mest kända verk. Många japaner har således kommit i kontakt med verket och 
målgruppen är bred.  

Båda novellerna kan räknas som moderna klassiker, även efter Bergsten och Elleströms definition 
(2004:59): en klassiker är inte endast ett verk med enastående konstnärliga förtjänster, utan har också 
en mönsterbildande roll. De skriver att ”en klassiker måste ha imitatörer och efterbildare som förvaltar 
och vidareutvecklar arvet” (ibid.).  

Spring, Moerus! har som nämnts filmatiserats och framställts på scen, men den bygger ju samtidigt på 
något som också borde kallas för en klassiker enligt ovanstående definition: Die Bürgschaft.  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3. Förutsättningar för 
översättningen 
I detta kapitel presenteras den tänkta målgruppen för översättningarna, det teoretiska ramverket 
bestående av skoposteorin, Tourys översättningsnormer och Venutis domesticerande och 
främmandegörande strategier. Därefter beskrivs översättningsmetoden, översättningsstrategin, 
metoden för kommentarerna samt arbetsprocessen.  

3.1 Tänkt målgrupp
En översatt skönlitterär text kan få en lite snävare målgrupp än vad källtexten har. Skönlitterära texter 
är ofta riktade till en mottagare som har tidigare litterära erfarenheter och som behärskar den litterära 
koden (Nord 2001:80f) och kräver att man som läsare kan knäcka koden genom sin litterära kom-
petens. Nord definierar denna litterära kompetens som att ”litterära texter […] endast kan förstås av 
läsare som kan tolka texter och göra dem meningsfulla för sig själva” (ibid). Det här betyder att en 
läsare behöver ha läst en större mängd liknande texter för att kunna förstå nya. Detta kan tänkas vara 
ett lite elitistiskt sätt att se litteratur på, men de flesta människor som kan läsa har även en, om än en 
liten, litterär kompetens att arbeta med vid mottagandet av nya texter.  

Det är svårt att peka ut en precis målgrupp för novellerna Spring, Moerus! och Hundra vyer över Fuji 
som översatts för denna uppsats. Jag kan rimligen tänka mig att personer med något slags intresse för 
Japan, japansk kultur eller japansk litteratur kan bli målgrupp för de översatta texterna. Även personer 
som har ett stort litterärt intresse, och som är intresserade av litteratur från andra länder, kan tänkas 
läsa texterna, eftersom Dazai är en högt ansedd författare internationellt sett. Jag har översatt med en 
bred målgrupp som är intresserad av nya intryck i åtanke. 

3.2 Teori
De teoretiska ramverken till denna uppsats är skoposteorin, Gideon Tourys översättningsnormer samt 
Lawrence Venutis domesticerande och främmandegörande strategier. Eftersom en översatt text alltid 
innebär att en översättare har gjort något slags val fungerar dessa teorier som en bra ram att arbeta 
inom för att förklara valen.  

Alla val översättare gör utgår från ett normsystem, vare sig det är käll- eller målkulturens och för att 
förklara detta är Tourys definitioner av översättningsnormer en bra utgångspunkt. 

Eftersom översättningarna som gjorts för detta examensarbete är skönlitterära har jag tillämpat ett 
skoposteoretiskt perspektiv på såväl översättningarna som kommentarerna. För att skopos ska bli 
detsamma i käll- och måltexter har jag gjort en källtextanalys som en ram för förståelsen av texterna  
och genom den kunna få fram texternas syften.  

Venutis teori om domesticering och främmandegörande översättningar tillämpas i översättnings-
kommentaren.  
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3.2.1 Skoposteorin 
Skopos är grekiska för ”syfte” eller ”mål” (Nord 2001:27). Skoposteorin utvecklades i Tyskland under 
det sena 1970-talet av Hans Vermeer och Katharina Reiss (Hasegawa 2011:203). Enligt skoposteorin 
är den första principen gällande all översättning just målet för översättningshandlingen (Nord 
2001:27) och man ser översättningen som en kedja av mänskliga handlingar snarare än en ren över-
föringsprocess (Hasegawa 2011:203). 

I mina översättningar strävar jag efter att följa skoposregeln. Nord har en översättning av Vermeers 
förklaring av skoposregeln som lyder: 

”Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. The Skopos rule thus reads as 
follows: translate/interpret/speak/write in a way that enables your text/translation to function in the 
situation in which it is used and with the people who want to use it and precisely in the way they want it 
to function.” (Nord 2001:29). 

Med detta menar Nord att skoposregeln ska se till att den översatta texten får precis de funktioner som 
källtexten har. Denna skoposregel strävar jag efter att följa i mina översättningar. Nord skriver även att 
”In Vermeer’s Skopostheorie the skopos of a translation is determined by the function which the target 
text is intended to fulfill” (Nord 2005:27). För att jag ska kunna uppnå rätt skopos krävs det alltså att 
jag vet vilken funktion måltexten ska ha och vilken funktion källtexten hade. Detta har jag utrett 
genom en analys ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv i kapitel 2.  

Enligt Nord kan vi skilja mellan tre möjliga sorters mål inom översättningsfältet: 1) det allmänna 
målet, det översättaren siktar på i översättningsprocessen (t.ex. tjäna sitt levebröd, avklara en skol-
uppgift), 2) det kommunikativa målet mot vilket måltexten siktar (till exempel att ”instruera läsaren”) 
och 3) det mål som den aktuella översättningsproceduren eller -strategin siktar mot. Det här kan ex-
empelvis vara om man ska översätta ordagrannt för att visa på de strukturellt utmärkande dragen i käll-
språket (som språkundervisningsböcker där man pekar på grammatiska särdrag, eller om man ska 
överföra ett säljande budskap till en ny kultur). Många menar dock att termen skopos i de flesta fall 
syftar på syftet med just måltexten (Nord 2001:27f) och att skoposteorin är en målspråksorienterad 
teori (Hasegawa 2011:203 och Nord 2001:31).  

En översättning kan innehålla ett flertal skopos och det är viktigt för översättaren att kunna belägga 
sina val i översättningsprocessen. Det är vad jag gör i översättningskommentaren, vilket är varför 
skoposteorin är ett bra ramverk för ett examensarbete bestående av en översättning med kommentar. 
Som översättare är det bra att tänka på att producera en text som är betydelsefull för mottagarna i mål-
kulturen (Nord 2001:32) eftersom texten får sin mening just av mottagarna. Olika mottagare, eller till 
och med samma mottagare under olika tidsperioder i sitt liv, kan uppfatta en text på olika sätt trots att 
den består av samma språkliga material (Nord 2001:31). Det finns alltid lika många texter som det 
finns mottagare – på samma sätt som det finns lika många översättningar som det finns översättare, 
även när det handlar om samma språkliga material.  

Käll- och måltextens skopos kan ibland skilja sig från varandra och relationen mellan käll- och måltext 
bestäms efter översättningens skopos (Hasegawa 2011:204). Det är därför översättaren som genom sin 
egen kunskap och expertis väljer sina strategier. Som översättaren har man oftast målkulturens normer 
att förhålla sig till. Detta har bland annat Gideon Toury teoretiserat om (se avsnitt 3.2.2). Eftersom 
både skoposteorin och Tourys normteori har sina fokus på målkulturen betyder det inte att källtextens 
ursprungliga syfte är irrelevant. Källtexten är utgångspunkten för den information och det syfte som 
ska förmedlas vidare genom måltexten (Nord 2001:62). En analys av källtexten blir således en grund 
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för kommande beslut gällande bland annat vilken översättningsstrategi och vilka strategier som ska 
tillämpas.  

Ungefär samtidigt som skoposteorin utvecklades i Tyskland hade Gideon Toury börjat skriva om det 
han kallade ”target-orientedness” i översättningar, vilket innebar att fokuset lades på målkulturen i 
stället för källkulturen, vilket tidigare hade varit det vanliga inom översättningsvetenskapen (Toury 
1995a:18). Toury menar att hans teori om target-orientedness utvecklades parallellt med Vermeers och 
Reiss skoposteori där båda parterna var ovetande om varandra, men vilket visade på ett skifte inom 
översättningsvetenskapens fokus som disciplin. Tourys teori om target-orientedness skiljer sig från 
skoposteorin där skoposteorin är en tillämpbar teori för översättare med fokus på att måltexten ska 
hålla samma syfte och funktion som källtexten. Toury fokuserar i stället på att deskriptivt förklara vad 
som kan översättas inom en målkultur genom att formulera teoretiska riktlinjer för översättning (Toury 
1995a:18). Toury förklarar vidare hur Nord, vars definition av skoposteorin jag använder, arbetat för 
att få dessa två målkulturfokuserade teorier att närma sig varandra och samtidigt integrerat teorier om 
översättningsnormer i dem (Toury 1995a:19).  

3.2.1.1 Skopos i skönlitterär översättning 

Trots att översättningsvetenskapen har börjat bli en homogen disciplin finns det fortfarande många in-
gångar till samma fenomen inom disciplinen (Schäffner 1999:1). Det här har gjort att terminologin 
ofta varierar från forskare till forskare. Termerna adekvans och ekvivalens är två termer som definieras 
och används på olika sätt beroende på vilken forskare som skriver om dem. I mitt examensarbete an-
vänder jag, likt Nord, Tourys definitioner. Nord nämner att till och med Vermeer och Reiss använde 
begreppen på olika sätt trots att de användes i samma bok (Nord 2001:35).  

Adekvans är ett dynamiskt koncept som förhåller sig till översättningshandlingen och hur den försöker 
uppnå målet att få ett lämpligt kommunikativt syfte som stämmer överens med det som är beskrivet i 
översättningsuppdraget (Nord 2001:36). Ekvivalens är ett statiskt, resultatsorienterat koncept som be-
skriver förhållandet av ”ekvivalent kommunikativt värde” mellan två texter: både mellan ord, fraser, 
meningar och syntax (Nord 2001:36). 

En skönlitterär översättning förväntas ofta vara helt ekvivalent med källtexten (Nord 2001:88). Det här 
gör att många höga krav ställs på översättaren eftersom ekvivalensen med källtexten påverkar recep-
tionen av måltexten. Om en översättning inte blir lyckad kan mottagandet av texten, eller ett helt för-
fattarskap, bli negativt (se avsnitt 2.2.5). Dels ska källtextens skopos stämma överens med måltext-
ens, dels ska den översatta texten fungera som ett självständigt konstverk. Det ska kunna stå på egna 
ben i en annorlunda målkultur och återge källtextens struktur så troget som möjligt (Nord 2001:88f).  

Det finns olika aspekter att ha i åtanke vid skönlitterär översättning. Dessa är författare, avsikt, 
mottagare, medium, plats/tid/motiv, meddelande, funktion och verkan (Nord 2001:80ff). I min 
presentation av författare och den litteraturvetenskapligt inspirerade analysen av källtexterna i kapitel 
2 berörs dessa aspekter, även om de snarare påminner om en kontextanalys. Utifrån dessa analyser kan 
man som översättare se till att måltexten får ett skopos som är ekvivalent med det som källtexten har 
(Nord 2001:88).  
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3.2.2 Översättningsnormer 
Översättning är en aktivitet som kräver minst två språk och två kulturella traditioner. Det leder till att 
det finns minst två normsystem för översättaren att förhålla sig till (Toury 1995:200). Tourys norm-
teori rekonstruerar de normstyrda val översättaren gör inom en kultur. Först finns den initiala normen, 
en strategisk norm som styr eller påverkar allt översättaren gör och hur hen tar sig an källtexten. Ska 
översättaren följa källkulturens normer eller ska översättaren följa målkulturens normer? Beroende på 
vilka val översättaren gör i denna initiala fas, blir översättningen antingen adekvansinriktad eller 
acceptansinriktad. Om översättaren följer källkulturens normer tenderar resultatet att bli en så kallad 
adekvat översättning. Följer översättaren målkulturens normer tenderar resultatet att bli en accepterad 
översättning. De val översättaren gör som påverkas av den initiala normen leder ofta till ett slags kom-
promiss mellan de två motpolerna (Toury 1995:201).   

Eftersom jag fokuserar på mer strukturella översättningsproblem, som styckesindelning/-struktur, 
explicitgörande etc. i min översättningskommentar är Tourys normteori ett bra ramverk att arbeta 
inom.  

Många översättare kommenterar att just meningsstrukturen är ett stort återkommande översättnings-
problem när det gäller översättningar från japanska till engelska. Både Hirano (2006:227), Sofer 
(1999:61f) och Hasegawa (2012:181ff) tar upp att engelska (och därmed även svenska) följer en linjär 
struktur i meningar, stycken och texter, medan japanska följer en cirkulär struktur. För en beskrivning 
av dessa strukturer, se avsnitt 5.2. 

Om en översättare väljer att följa japanskans cirkulära struktur betyder det att översättaren valt att 
närma sig källkulturens normer, vilket leder till att det blir en adekvansinriktad översättning. Det kan 
göra att en översättning känns ”onaturlig” eller att den inte ”flyter” på målspråket, men att den ändå är 
trogen källtexten. I en skönlitterär översättning brukar det föredras att översättningen är adekvat med 
lite modifikation beroende på vad syftet med källtexten är. T.ex. går det inte att göra en direkt översätt-
ning mellan japanska och svenska på grund av ordföljdens stora skillnader, men det går att följa den 
cirkulära strukturen rent syntaktiskt på meningsnivå och därigenom hålla sig nära källspråkets normer. 
Om översättaren vill hålla sig nära källkulturens normer kan det kräva att man använder sig av en del 
strategier för att göra det till en förståelig och läsbar text för läsarna i målkulturen, till exempel domes-
ticerande och främmandegörande strategier. 

3.2.3 Domesticerande och främmandegörande 
översättningar 
Frågan att närma sig författarens kultur eller att närma sig läsarens kultur i översättningar har dis-
kuterats sedan det tidiga 1800-talet. Den tyska teologen, filosofen och översättaren Friedrich Schleier-
macher diskuterade dessa frågor år 1813 (Hasegawa 2012:195), men det var Lawrence Venuti som 
myntade begreppen domesticerande och främmandegörande översättningar under slutet av 1900-
talet(Hasegawa 2012:195).  

Domesticerande översättningar innebär att kulturspecifik information från källspråket och källkulturen 
ersätts med kulturspecifik information från målspråket och dess kultur.  

Främmandegörande översättningar innebär, tvärtemot de domesticerande, att källkulturen ska synas i 
måltexten, både i stil och semantik. De här strategierna har likheter med Tourys acceptans- och 
adekvansinriktade översättning (se avsnitt 3.2.2). Venuti menar att domesticerande och främmande-
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görande översättning handlar om etiska attityder till texten: hur mycket får källkulturen synas i 
målkulturen? Den acceptans- och adekvansinriktade översättningen handlar mer om lingvistiska 
attityder: vad får översättas i en kultur? (Munday 2012:220).  

I mina översättningar använder jag en främmandegörande, men explicit, metod för att översätta kultur-
specifika ord och koncept. Jag explicitgör det främmande genom att bädda in förklaringar i texten, 
eller helt enkelt behålla det japanska ordet eller termen och lägga till en förklarande fotnot första gång-
en det tas upp (se avsnitt 5.1 för vidare analys).  

Ett exempel på en främmandegörande, men explicit, översättning syns redan i den första meningen i 
Hundra vyer över Fuji:  

Exempel 11: 

富士の頂角、広重の富士は八十五度、文晁の富士も八十四度くらい、けれども(…) [KT3 1:2] 

Fuji no choukaku, Hiroshige no Fuji wa hachijuugodo, Bunchou no Fuji mo hachijuuyondo kurai, 
keredomo (…) 

I Hiroshiges träsnitt har Fuji en toppvinkel på åttiofem grader och i Bunchōs målningar har Fuji en 
toppvinkel på ungefär åttiofyra grader, men (…) [MT4 1:3] 

I källtexten framgår det inte att det rör sig om Hiroshiges träsnitt eller Bunchōs målningar, eftersom 
de båda är två mycket berömda 1800-talskonstnärer i Japan. Istället för att bara översätta texten till 
”Hiroshiges Fuji (…)” och ” Bunchōs Fuji”, vilket står i källtexten, har jag behållit det främmande-
görande med konstnärernas namn, men explicitgjort vad det rör sig om. Det hade varit en domestic-
erande översättning om jag hade ersatt de japanska konstnärerna med svenska konstnärer. 

3.3 Översättningsmetod
En översättning med kommentar leder till att man som översättare måste ta sig an sin egen text ur ett 
processperspektiv. Processmodellen används när rapporten fokuserar på översättarens procedurer i 
lösningen av de problem som har uppstått (Williams & Chesterman 2011:52). Kommentaren i kapitel 
5 fokuserar på processen och de lösningar som jag har gjort. En delvis komparativ modell används 
även i analyserna av käll- och måltext, samt en biografisk modell (se kapitel 2). 

Jag gör en textanalys i kapitel 2 efter en skönlitterär analysmetod av Holmberg och Ohlsson (1999) 
som ram för att förstå källtexterna på ett djupare plan. Översättningen analyseras sedan genom kom-
mentarerna. Syftet med en analys av den ena översättningen är just att tematiskt systematisera och 
explicitgöra tankarna under översättningsprocessen (Lindqvist 2004:3).  

Till en början hade jag tänkt använda mig av Vinay och Darbelnets metod för att beskriva mina val i 
kommentaren, men eftersom deras metod är en stilistiskt komparativ metod förklarar den mer de 
stilistiska och lingvistiska val en översättare gör. Eftersom jag vill uppnå rätt skopos i mina 
översättningar väljer jag att analysera dem med skoposteorin och Tourys normteori som teoretiska 
ramverk. En annan anledning till varför jag inte använder mig av Vinay och Darbelnets metod är att 
mitt språkpar, japanska och svenska, leder till att de flesta val jag gör hamnar under deras kategori 
”modifikation”. I följande avsnitt förklarar jag översättningsstrategin, metoden för kommentarerna och 
arbetsprocessen.  
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3.3.1 Översättningsstrategi 
Översättningsstrategin ska fungera som riktlinje för översättningsarbetet och hur översättningen ska 
förhålla sig till den initiala normen enligt Toury: ska översättningen följa käll- eller målkulturen? Jag 
utgår från översättningsstrategin att översättningarna ska vara adekvansinriktade, det vill säga käll-
trogna, främmandegörande och innehålla samma syfte som man kommer fram till genom analyser av 
källtexterna. 

För att skapa en adekvat översättning  krävs det att källtexten analyseras så att skopos kan fastställas. 
Översättarens kompatibilitet att fastställa skopos visas i källtextanalysen (Nord 2005:29). 

According to Skopostheorie […] the prime principle determining any translation process is the purpose 
(the Skopos) of the overall translational action. This fits in with intentionality being part of the very 
definition of any action. (Nord 2001:27) 

Översättaren måste kunna rättfärdiga sitt val av skopos för en viss översättningssituation, just för att 
lösa det eviga översättningsdilemmat ”free vs faithful translation, formal vs dynamic equivalence”  -
(Nord 2001:28).  

Enligt skoposteorin är den första principen gällande all översättning just målet med översättningshand-
lingen (Nord 2001:27). Mitt mål är att göra en adekvat översättning genom att använda mig av främ-
mandegörande strategier i måltexterna och en djupare litteraturvetenskapligt inspirerad analys av 
källtexterna för att kunna uppnå samma syfte som dessa eftersträvar.  

3.3.2 Metod för kommentarerna 
Under översättningsprocessen, främst i det första steget (se avsnitt 3.3.3), skrev jag kommentarer 
parallellt med översättningen. Kommentarerna påminner om det Englund Dimitrova (2005:66) kallar 
den introspektiva metoden Think-Aloud, fast istället för att tänka högt, dvs. tala i en mikrofon, skrev 
jag ned det mesta jag gjorde och mina val under översättningsprocessen. När man studerar över-
sättningsprocessen kan man samla data både under och efter processen (Englund Dimitrova 2005:66), 
vilket jag gjort.  

Givetvis går det att problematisera den ekologiska validiteten i denna metod. Ekologisk validitet hand-
lar om ifall det som undersöks har att göra med hur fenomenet fungerar i verkligheten (Berglund 
2008). Redan innan jag började översätta hade jag en tanke om vad för slags problem jag kunde tänkas 
stöta på i översättningarna. Det här ledde till att jag började med att fokusera kommentarerna på detta. 
När jag hade börjat översätta och insåg att jag började fokusera på andra översättningsproblem försök-
te jag att skriva generella kommentarer på alla val jag gjorde istället för just de problem jag trodde att 
jag skulle analysera. För forskare som använder sig av Think-aloud Protocols kan det hända att över-
sättaren som de undersöker inte väljer att kommentera vissa val, bedömer översättningslösningar eller 
bara kommenterar en viss aspekt av översättningen (Englund Dimitrova 2005:69).  

När jag var klar med översättningarna och kommentarerna gick jag genom mina kommentarer och såg 
att det fanns en majoritet av kommentarer som handlade om att jag hade lagt till ord, dvs. gjort texten 
mer explicit, att jag hade strukturerat om meningar och stycken samt att jag hade skrivit om passiva 
satser till aktiva. Kommentarerna i kapitel 5 är sedan baserade på den slutgiltiga revideringen av 
översättningarna.  
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3.3.3 Min arbetsprocess 
När jag översätter arbetar jag enligt en modell som påminner mycket om den Robert Bly har förklarat i 
sin artikel The Eight Stages of Translation (1984). Denna modell är utarbetad för översättning av 
poesi, men går även att applicera på översättning av skönlitterära texter (och annan översättning). Bly 
poängterar att man kan gå genom alla åtta steg i en och samma mening i ett svep, medan vissa men-
ingar kräver att man återkommer till dem åtta gånger för att de ska översättas (Bly 1984:67). Det beror 
till stor del på vad det är för slags text som översätts. Nedan ska jag beskriva min arbetsprocess utifrån 
Blys åtta steg i översättningsarbetet. 

Det första steget: 

Det första jag gör är en genomläsning av källtexten. Det beror visserligen på vad för slags källtext det 
rör sig om. Sedan gör jag, liksom Bly, en ordagrann översättning. Jag tänker inte så mycket på hur 
måltexten låter på svenska utan ser till att översätta allt så jag får material att arbeta med efteråt. Det är 
även under det här stadiet som jag skrivit mina kommentarer, nästan likt ett nedskrivet Think-aloud 
protocol (Englund Dimitrova 2005:69f) som jag senare har kunnat analysera och välja ut relevanta 
kommentarer från. Ibland har kommentarerna handlat om att jag har lagt till någonting i texten, ibland 
har de varit direkt relevanta för den kommentar som står i kapitel 5 och ibland har kommentarerna 
varit till mig själv med alternativa lösningar eller ordförklaringar som jag skulle kunna använda mig 
av i revideringarna.  

Det andra steget: 

Bly menar att det är viktigt att man inte missar detta steg. Det går nämligen ut på att finna meningen i 
texten och orden (Bly 1984:69). Eftersom Bly utgår från poesi gäller det här att hitta nyansskillnader i 
orden man skrev i det första steget. För mig handlade det mest om att ordna felaktiga syftningar och 
ändra en del ordval. Jag kallar det här den första korrekturläsningen. 

Det tredje steget:  

Nu menar Bly att man ska ”redo the literal and try to get into English this time” (Bly 1984:72). När 
Bly skriver om ordagranna översättningar menar han bokstavligt talat att man följer ordföljden i ori-
ginalet. Det är under det här steget som översättaren ska skriva om så att måltexten följer den engel-
ska (eller i mitt fall den svenska) ordföljden och syntaxen. När man översätter från japanska till sven-
ska måste man dock redan göra detta i det första steget, på grund av de vitt skilda syntaxerna språken 
emellan. Japanskans ordföljd är subjekt-objekt-verb och svenskans är subjekt-verb-objekt. Det leder 
till att man redan i den ”ordagranna” första översättningen mellan japanska och svenska måste tänka 
på meningsstrukturen, annars blir det helt oläsligt. 

För att ta ett exempel där det tredje steget måste göras direkt använder jag mig av den första inledande 
meningen i Spring, Moerus! som lyder: 

Exempel 12: 

メロスは激怒した。[KT1 1:2] 

Merosu wa gekido shita.  

Moerus var ursinnig. [MT2 1:3] 
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Om jag slaviskt hade följt Blys arbetsmetod hade jag skrivit: ”Moerus topikmarkör  ursinne gjorde.”, 12

vilket hade varit mycket förvirrande att arbeta med i längden: dels är ordföljden annorlunda, dels 
används de japanska orden på ett annat sätt än på svenska. I exemplet ovan används ”att göra” ihop 
med ett substantiv för att visa på ett tillstånd (dvs. ”att göra ursinne” blir ”att vara ursinnig” när man 
översätter det med modulation till svenska, vilket förklaras i avsnitt 5.3).  

Det fjärde steget: 

Återigen, Bly översätter poesi. Detta steg handlar om att måltexten ska få samma muntliga kvalitet 
som källtexten. Översatt poesi bör följa en liknande rytm för att kallas en översättning och inte endast 
en tolkning. Detta är också applicerbart på översättning av litterära texter. Man måste läsa den högt för 
att, som Bly uttrycker det, öronen ska må bättre (Bly 1984:76).  

Bly skriver här att ”the idea that a great poem should be translated freshly every twenty years is rooted 
in an awareness of how fast the spoken language changes. We need the energy of spoken language, as 
we try to keep a translation alive, just as we need the energy of the written.” (Bly 1984:74), vilket kan 
vara ett bra argument till varför nyöversättningar bör göras. Det talade språket förändras snabbare än 
det skrivna, men det skrivna språket återspeglar ändå det talade vilket gör att äldre översättningar ofta 
känns förlegade.  

Det femte steget: 

Här menar Bly att översättaren ska hitta tonen i dikten. Man måste vända örat inåt och fånga just den 
känsla dikten förmedlar. Bly menar att endast en poet kan översätta poesi, vilket Octavio Paz, i samma 
antologi, säger emot:  

 ”In theory, only poets should translate poetry; in practice, poets are rarely good translators. They 
almost invariably use the foreign poem as a point of departure of their own. A good translator moves in 
the opposite direction: his intended destination is a poem analogous although not identical to the 
original poem.” (Paz 1984:158) 

I mina översättningar har jag också försökt återskapa samma ton som i källtexterna och det har ofta 
handlat om att inte använda för moderna uttryck. Till exempel hade jag i det första steget översatt 
följande mening ur Spring, Moerus! till: 

Exempel 13: 

結婚式も間近なのである。[KT1 1:7] 

Kekkonshiki mo majika na no de aru. 

(…) och deras bröllop låg alldeles runt knuten. [MT2 1:10] 

Men efter korrekturläsning och förslag från min språkliga handledare ändrade jag det till: ”[…] och 
deras bröllop var nära förestående.” för att det skulle passa bättre in i den lite högtidliga och äldre 
känsla som förmedlas i novellen.  

Det sjätte steget: 

Detta steg handlar om att finna det rätta ljudet i poesin. Det handlar om att finna rytmen. Detta är inte 
så relevant för mina översättningar. Jag har dock försökt att behålla de långa komplexa meningarna i 
Hundra vyer över Fuji och få dem att låta smidiga på svenska också. Detta har jag i många fall löst 

 Se avsnitt 5.112
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genom att använda mig av semikolon och tankstreck efter att ha läst dem högt eftersom örat är en bra 
medhjälpare i översättningsprocessen.  

Det sjunde steget: 

Här tycker Bly att översättaren ska ta in extern hjälp, gärna av någon som talar källspråket som 
förstaspråk, för att få de exakta betydelserna och nyansskillnaderna av ord. Jag har inte använt mig av 
någon förstaspråkstalare utan har fått feedback från min språkliga handledare Vibeke Emond som 
besitter en stor kunskap i översättning mellan japanska och svenska. 

Det åttonde steget:  

Här gör översättaren de sista förändringarna och läser alla tidigare utkast, för att se om det fanns några 
val i de tidigare, som kanske var bättre än valen i de senare. Det är denna sista revidering som ligger 
till grund för denna uppsats.  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4. Översättningar 
För käll- och måltexter, se följande bilagor : 13

Bilaga 1: 走れメロス – Hashire Merosu 

Bilaga 2: Spring, Moerus! 

Bilaga 3: 富嶽百景 – Fugaku Hyakkei 

Bilaga 4: Hundra vyer över Fuji 

 Kontakta oskar.nielsen88@gmail.com vid eventuella frågor angående källtexterna och översättningarna. 13
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5. Översättningskommentar 
Translation (…) remains a complete obfuscation, something that requires the empirical rigor of the 
linguist, the perspicacity of the literary critic, and the voraciousness of the philosopher all in com-
bination in any single, proposed ”solution” of the problem of the translation. (Frawley 1984:11) 

Denna lite romantiska beskrivning av vad en översättare måste göra i sina val under översättnings-
processen kan nog många översättare relatera till. Trots att det verkar vara en enkel företeelse att över-
sätta känns det ibland som om man måste vara ett slags allkonstnär och allvetare. I detta avsnitt för-
klarar jag vilka översättningsproblem som uppstått under översättningsprocessen och sedan komment-
erar jag dem med konkreta exempel på de lösningar jag har arbetat med. Kapitlet är indelat i tre 
problemkategorier: grammatik och lexikon, menings- och styckesstruktur samt passivering.  

Avsnitt 5.1 och 5.3 är mer måltextsinriktade och avsnitt 5.2 är mer källtextinriktat.  

5.1 Grammatik och lexikon
I mina översättningar har jag valt att följa Venutis främmandegörandestrategi genom explicitering för 
lösningarna av de lexikala och grammatiska problem som uppstått i översättningsprocessen, för att 
göra en adekvansinriktad och källtrogen översättning. I Spring, Moerus! handlade det mest om expli-
citering av exempelvis subjektspronomen, medan jag fick använda mig av inbäddade förklaringar och 
fotnoter för att explicitgöra japanska kulturspecifika referenser i Hundra vyer över Fuji. I detta avsnitt 
förklarar jag problemen och deras lösningar.  

Även om Japan är ett rikt land med relativt mycket makt i världen och dess litterära (och översätt-
ningsmässiga) spridning över världen är stor, är ändå lexikon och ordböcker mellan japanska och 
engelska underutvecklade (Sofer 1999:60). Mellan japanska och svenska är de nästintill obefintliga, 
vilket ställer till det för översättare mellan japanska och svenska. Inte sällan tvingas vi gå genom 
engelska ordböcker för att hitta det svenska ordet, vilket jag gjort i denna uppsats, se avsnitt 1.6. 

Det japanska lexikonet är mycket rikt. Genom sammansättningar av olika slag är det lätt att skapa nya 
ord på japanska, likt svenska som är ett språk med nästan obegränsade möjligheter att göra samman-
sättningar (Josefsson 2009:101).  

Den japanska vokabulären kan delas in i tre huvudgrupper: 1) sino-japanska ord, som är av kinesisk 
härkomst, oftast skrivna med kanji, 2) inhemska japanska ord, oftast skrivna med kanji eller kana och 
3) västerländska lånord, oftast skrivna med katakana (Sofer 1999:61).  

Det är inte enbart japanskans rika vokabulär som leder till problem för översättare från japanska. Det 
finns dessutom flera lexikala och grammatiska fenomen som kan vara problematiska.  

5.1.2 Avsaknaden av subjekt 
I japanskan saknas ofta pluralformer, bestämda och obestämda artiklar, subjektspronomen, person-
böjningar i verb etc. Allt detta måste tas i hänsyn till kontexten när man översätter från japanska till 
svenska, som är ett språk med subjektstvång och som använder ovanstående språkliga fenomen på 
andra sätt en japanskan. Obligatoriska led i meningssatser i svenskan är ett subjekt och ett predikat. 
Endast i fall där predikatet är ett imperativ kan subjektet tas bort (Josefsson 2009:133). 
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Japanska meningar börjar alltid med ett subjekt, däremot är det inte självklart att detta subjekt uttalas 
eller skrivs ut; särskilt när subjektet är ett pronomen. Detta går nästan alltid att förstå utifrån kontext-
en, men svenskans subjektstvång kan skapa problem för översättaren. Ibland när översättaren stöter på 
lösryckta meningar måste hen helt enkelt göra ett fritt val som kan bli ekvivalent med källtexten – eller 
helt fel. För att ta ett exempel ur Spring, Moerus! ser vi i de två inledande meningarna att den första 
japanska meningen har ”Moerus” som subjekt, medan den nästkommande inte har något subjekt 
utskrivet. Detta är dock utskrivet i den svenska översättningen: 

Exempel 14: 

メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。[KT1 1:2] 

Merosu wa gekido shita. Kanarazu, kano jachibougyaku no ou wo nozokanakereba naranu to ketsui 
shita. 

Moerus var ursinnig. Han hade bestämt sig för att han en gång för alla var tvungen att undanröja den 
hänsynslöse tyrannen till konung. [MT2 1:3] 

I översättningen har två stycken ”han” fått läggas till eftersom svenskan inte hade fungerat utan dem 
på samma sätt som den japanska texten gör.  

I japanskan finns det två sorters subjekt – topik och subjekt. Topik-substantivet tar den grammatiska 
topik-markören wa (Merosu wa i Exempel 14 är topik för båda meningarna) och är inte endast subjekt 
i en mening. Topik-substantivet/-pronomenet kan nämligen sträcka sig över ett flertal meningar. Sub-
jektet däremot, som följs av ga gäller endast för den sats det står i (Hasegawa 2011:146).  

I Exempel 14 är Merosu topik och hör därför ihop med huvudsatspredikaten gekido shita (”var 
ursinnig”) och ketsui shita (”hade bestämt sig”). Eftersom Merosu wa står i den första meningen är det 
underförstått att Merosu fortsätter vara topik i den andra meningen. Där vi på svenska hade ersatt 
Moerus från den första meningen med ett ”han” har japanskan, som saknar subjektstvång, tagit bort 
subjektet och inte ersatt det med något pronomen. Japanskans avsaknad av pronomen beror nämligen 
på att pronomen på japanska snarare behandlas som substantiv. Japanska pronomen kan bl.a. ta 
adjektivattribut och bör inte upprepas i en eller flera meningar – precis som substantiv (Makino & 
Tsutsui 1994:29). 

Som översättare till svenska måste man använda sig av explicitering för att lösa problemet med icke 
utskrivna subjektspronomen. Det har jag gjort i den första dialogen i Spring, Moerus! där Moerus 
frågar en gammal man om vad som egentligen händer i byn. Den gamle börjar: 

Exempel 15: 

「王様は、人を殺します」[KT1 1:19] 

”Ousama wa, hito wo koroshimasu.” 

”Konungen dödar människor.” [MT2 1:25] 

Den översta meningen på japanska följer till punkt och pricka den japanska subjekt-objekt-verb-
ordföljden. En ordagrann svensk översättning av den blir: 

”Konung topikmarkör, människa objektsmarkör döda[formell icke-dåtid].” 

Alltså är konungen topik för kommande meningar. På detta uttalande svarar Moerus: 
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Exempel 16: 

「なぜ殺すのだ」[KT1 1:20] 

”Naze korosu no da.” 

”Varför dödar han dem?” [MT2 1:26] 

Här är ett subjektspronomen (”han”) och ett objektspronomen (”dem”) tillagda. Topik-markören i 
Exempel 15 syftar på verbet, 殺す – korosu ”att döda” i båda meningarna. Topik-markören kan, som 
nämnts tidigare, spänna över flera meningar i samma stycke, även i samma dialog där två eller fler 
parter hänvisar till samma samtalsämne (dvs. topik) (Hasegawa 2011:146). I denna dialog pratar både 
Moerus och den gamle mannen om Dionysios, konungen, vilket gör det logiskt att lägga till ett ”han” i 
den svenska översättningen. ”Dem” lade jag till eftersom ”Varför dödar han?” inte känns så idiomat-
iskt på svenska och därför går det att lägga till det outsagda objektspronomenet ”dem” i 
översättningen, som syftar på objektet i Exempel 15: ”människorna”.  

Som förklaring till varför konungen dödar människorna i staden svarar den gamle mannen: 

Exempel 17: 

「悪心を抱いている、というのですが、誰もそんな悪心を持っては居りませぬ」[KT1 1:21] 

”Akushin wo idaite iru, to iu no desu ga, dare mo sonna akushin wo motte wa orimasenu.” 

”Han säger att de har ett ondskefullt sinne, men ingen kan ha ett sådant ont hjärta.” [MT2 1:27] 

Denna mening innehåller två huvudsatser. I den första är ”säger” det finita verbet, således ”iu” på 
japanska. Även i denna mening fortsätter ”konungen” från den första meningen att vara topik-
subjektet för dialogen och är alltså det ord som hänger ihop med ”säger”. På svenska har jag löst detta 
genom att lägga till ett ”han”. I bisatsen, Akushin wo idaite iru, to (”att (de) har ett ondskefullt sinne”) 
har jag lagt till ett ”de” eftersom det syftar tillbaka på människorna som konungen dödar från den 
första meningen i dialogen i Exempel 15. 

Och till detta svarar Moerus: 

Exempel 18: 

「たくさんの人を殺したのか」[KT1 1:22] 

”Takusan no hito wo koroshita no ka.” 

”Har han dödat många?” [MT2 1:28] 

Eftersom verbet är detsamma (”att döda”) i denna mening är det lätt att sammankoppla verbet med den 
första topikmarkören, dvs. konungen. I detta exempel har jag tagit bort ”människor” trots att det i 
källtexten står ”Har (han) dödat många människor?”, då det svenska ordet ”många” även kan innefatta 
människor. 

5.1.2.1 Japanskan – ett egocentriskt språk 

Japanska är ett språk som tvingar sina användare att dra tydliga linjer mellan sig själva och andra. Det 
kan därför vara mycket svårt och obekvämt att beskriva mänskliga egenskaper, känslor, önskemål eller 
tankeaktiviteter när talaren inte har direkt tillgång till källan (Hasegawa 2011:161). Alltså är det ett 
språk där det är lättast att tala om sina egna erfarenheter. Det upplevande subjektet tas för givet.   

Det här är särskilt påtagligt i adjektiv som har med känslor att göra, till exempel: 
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Exempel 19: 

私は悲しい。 

Watashi wa kanashii.  

Jag topikmarkör ledsen. 

Jag är ledsen. 

母は悲しい。 

Haha wa kanashii.  

Mamma topikmarkör ledsen. 

Mamma gör mig ledsen.  (Exemplet kommer från Hasegawa 2011:162) 

I exemplet ovan indikerar kanashii att subjektet, dvs. den som upplever, är ledsen, dvs. ”jag”. Medan i 
den andra är det mamman som gör så att talaren (det upplevande subjektet) blir ledsen.  

Ett exempel i Hundra vyer över Fuji är när Dazai sitter hemma hos flickans familj på sitt första besök 
där och betraktar ett fotografi av Fujis vulkankrater och säger: 

Exempel 20: 

あの富士は、ありがたかった。[KT3 3:2] 

Ano Fuji wa, arigatakatta.  

Det-där Fuji topikmarkör, var-tacksam. 

Det där var ett Fuji jag var tacksam för. [MT4 2:41] 

I meningen ovan står inget subjektspronomen (”jag”), men adjektivet arigatakatta – ”var tack-
sam” (arigatai i icke-dåtid, då japanska adjektiv böjs i tempus) gör att det förmodas handla om talar-
ens egna tankar. Det är inte Fuji som är tacksamt, utan att Fuji gör talaren tacksam, likt ledsen i Exem-
pel 19 ovan.   

Detta lingvistiska fenomen handlar dock inte endast om talarens egna känslor och används inte endast 
med adjektiv, utan japanskan är ett högst egocentriskt språk där jagets närvaro som talare är så själv-
klart att det ofta inte behöver uttryckas öppet (Hasegawa 2011:163).  

I det sista stycket av Hundra vyer över Fuji är detta tydligt: 

Exempel 21: 

その翌る日に、山を下りた。まず、甲府の安宿に一泊して、そのあくる朝、安宿の廊下の汚い
欄干によりかかり、富士を見ると、甲府の富士は、山々のうしろから、三分の一ほど顔を出し
ている。酸漿に似ていた。[KT3 11:20] 

Sono akuru hi ni, yama wo orita. Mazu, Koufu no yasuyado ni ippaku shite, sono akuru asa, yasuyado 
no rouka no kitanai yankan ni yorikakari, Fuji wo miru to, Koufu no Fuji wa, yamayama no ushiro kara, 
sanbun no ichi hodo kao wo dashite iru. Hoozuki ni nite ita.  

Dagen därpå lämnade jag berget. Först tog jag in en natt på ett billigt värdshus i Kōfu och morgonen 
därpå stod jag och lutade mig mot det smutsliga räcket i värdshuset och tittade på Fuji; Kōfus Fuji visade 
bara en tredjedel av sin silhuett bakom de andra bergen. Det liknade en japansk lykta. [MT4 9:14] 
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Subjektspronomenet ”jag” finns inte utskrivet i källtexten, men på grund av japanskans egocentricitet 
och svenskans subjektstvång har jag explicitgjort detta ”jag” i översättningen. I källtexten står endast 
verben och på grund av det ”självklara” egocentriska subjektet översätts dem genomgående med ett 
tillagt ”jag”. Om det i ett tidigare stycke hade stått ett annat subjekt framför topik-markören hade det 
fallit mig naturligt att översätta till det, men eftersom det inte finns något topik-subjekt här kan man 
som översättare, utifrån kontexten av resten av novellen, anta att det är berättarens egna tankar och ord 
som lyfts fram.  

5.1.3 Namnproblematik 
Som redan nämnts i avsnitt 2.3.1.7 om intertextuella relationer i Spring, Moerus! var ett problem jag 
tidigt upptäckte under översättningsprocessen översättningen av namn. Stavningen av Moerus valde 
jag efter att ha gått så långt som till Hyginus text på latin, efter att ha konsulterat Schiller, latinska 
ordböcker och gjort en djupdykning bland Stadsbibliotekets böcker om grekisk och romersk mytologi. 
Under efterforskningen fann jag olika versioner av detta namn: Merosu, Moerusu, Damon, Mörus, 
Moerus och Melos. Det sista, Melos, har bland annat använts i en engelsk översättning av Ralph C. 
McCarthy från 1988  och är kanske resultatet av hur Merosu låter på engelska. 14

Den japanska stavningen av Moerus som Dazai använder メロス – Merosu är förmodligen en japansk 
transkribering av den tyska varianten Mörus. Merosu är även den japanska stavningen av det antika 
versmåttet melos, som var en grekisk benämning på poesi som skulle sjungas och är grunden till ordet 
”melodi” (Blomqvist 2015). Under det första steget enligt Blys arbetsmodell (avsnitt 3.3.3) använde 
jag mig av Melos i min översättning, men efter att ha gått tillbaka till Schillers ballad och Hyginus 
berättelse valde jag slutligen stavningen Moerus.  

I min översättning valde jag att kalla ディオニソス – Dionisu för Dionysios, efter att ha hittat att det 
funnits flera tyranner i Syrakusa vid namn Dionysios (Wikander 2015), varav en passade in på 
karaktären Dionysios i Spring Moerus!. Dazais Dionisu kommer från Schillers Dionys, vilket 
förmodligen är en tysk stavning av det latinska namnet Dionysius som Hyginus använder i sin 
berättelse.  

Den intertextuella efterforskningen i den litteraturvetenskapligt inspirerade analysen av källtexterna 
var till stor hjälp för att översätta namnen på ett korrekt och adekvat sätt, i det att jag har överfört dem 
till en svensk kulturkontext, men samtidigt behållit dem. 

5.1.4 Kulturspecifika referenser i Hundra vyer 
över Fuji 
I Hundra vyer över Fuji har jag använt mig av en främmandegörande strategi när jag har översatt 
kulturspecifika ord och referenser. I detta avsnitt förklarar jag hur jag gjort explicita tillägg, lagt till 
förklarande led och lagt till en förklarande fotnot.  

5.1.4.1 Explicita tillägg 

I detta avsnitt diskuterar jag explicitgörande tillägg som inte har med subjekt eller pronomen att göra, 
utan snarare används som en förklarande omskrivning av en japansk kulturspecifik referens. 

 http://www.japaneseliteratureinenglish.com/translated-books/22944423-osamu-dazai-run-melos-and-other-stories/14

!  48

http://www.japaneseliteratureinenglish.com/translated-books/22944423-osamu-dazai-run-melos-and-other-stories/


I det inledande stycket nämns konstnärerna Hiroshige, Bunchō och Hokusai. De är kända konstnärer i 
Japan och i övriga världen bland konst- och Japanintresserade. Eftersom det inte nämns någonstans i 
källtexten valde jag att lägga till förklaringar som ”Hiroshiges träsnitt”, ”Bunchōs målningar”, ”Hoku-
sai avbildade” för att se till att gemene läsare förstår att det handlar om konst med tanke på min 
förmodade breda och intresserade målgrupp jag översätter åt.  

När Ibuse tar med sig Dazai till Kōfu för att introducera honom till en flicka för ett eventuellt bröllop 
har jag fått lägga till en relativt lång förklaring för ett enkelt begrepp på japanska: お見合い – omiai, 
vilket är ett slags formell giftemålsintervju. I Exempel 22 är det dessutom använt i verbform. Det rör 
sig alltså om ett arrangerat äktenskap: 

Exempel 22: 

その翌日であったろうか、井伏氏は、御坂峠を引きあげることになって、私も甲府までおとも
した。甲府で私は、或る娘さんと見合することになっていた。[KT3 2:33] 

Sono yokujitsu de attarou ka, Ibuse-shi wa, Misaka-touge wo hikiageru koto ni natte, watashi mo Koufu 
made otomo shita. Koufu de watashi wa, aru musumesan to miai suru koto ni natte ita. 

Det var nog två dagar senare som herr Ibuse lämnade Misaka-passet och jag gjorde honom sällskap till 
Kōfu, där jag skulle bli introducerad för en viss flicka för ett eventuellt äktenskap. [MT4 2:29] 

 Även när bruden med sitt följe kommer till tehuset har jag skrivit om hennes traditionella huvudbonad 
角隠し – tsunokakushi till just ”en vit traditionell huvudbonad” [MT4 8:14] där jag genom förklaringen 
beskriver utseende och användning för huvudbonaden.  

5.1.4.2 Förklarande led 

I vissa fall har jag behållit det japanska ordet och lagt till ett förklarande led. Till exempel ”tabi-skor”, 
”obibälte” och ”Tōkaidō-vägen”. I tabi finns betydelsen ”sko”, eftersom det är ett slags traditionella 
skor med två tår. Obi är det japanska ordet för ett traditionellt japanskt bälte, och Tōkaidō betyder 
ordagrant ”östra havsvägen”. 

5.1.4.3 Förklarande fotnot 

I åtta fall har jag lagt in en förklarande fotnot i novellen Hundra vyer över Fuji. Det här är en främ-
mandegörande strategi som jag från början inte hade tänkt ha med. Under revideringen av översätt-
ningen tyckte jag däremot inte att ”en vadderad kimono” gav samma konnotationer som en ”dotera” 
på svenska, eftersom vi oftast förknippar kimono med en japansk högtidsutstyrsel, medan 着物 – 
kimono på japanska betyder ”kläder”. Det ledde till att jag tog bort frasen ”vadderad kimono”, ersatte 
den med ”dotera” och lade till en förklarande fotnot första gången ordet användes. Nedan följer alla de 
ord som förklarats med en fotnot så som de kronologiskt förekommer i käll- och måltext. Först 
kommer ordet i källtexten, sedan ordet i måltexten, följt av den explicitgörande fotnot som använts i 
källtexten och slutligen en förklaring till just det fallet. 

Exempel 23: 

ドテラ – dotera [KT2 2:16] 

dotera [MT4 2:10] 

Fotnot: Ett slags vadderad kimono som brukar finnas tillgänglig på hotell och värdshus.  
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Denna fotnot beskriver vad klädesplagget dotera är. Fotnoten är dels baserad på den översättning som 
dotera har i lexikonet www.weblio.jp: ”padded kimono”, vilket på svenska blir ”vadderad kimono”. 
Sedan är fotnoten även baserad på mina egna erfarenheter eftersom jag har bott på många hotell och 
värdshus runtom i Japan och där finns det alltid en ledighetsklädseln (dotera) tillgänglig för gästerna 
att ha på sig – det är ofta en del av semesterupplevelsen. 

Exempel 24: 

夏羽織 – natsubaori [KT3 2:36] 

sommarhaori [MT4 2:32] 

Fotnot: En haori är ett slags tunnare kimonoliknande jacka. 

En haori är, som jag kallar det i fotnoten, en jacka, eller en överdel till den övriga klädseln man har på 
sig. En dotera är både över- och underdel, medan en haori endast är överdelen. Ordet kimono ger 
associationer för svensktalande till hur klädesplagget ser ut rent formmässigt.  

Exempel 25: 

浪漫派 – roumanha [KT3 3:6] 

den japanska romantikrörelsen [MT4 2:46] 

Fotnot: En litterär rörelse till vilken även Osamu Dazai räknas. Den var aktiv under den senare hälften 
av 1930-talet och byggde på den högerpolitiska idén att litteraturen skulle återgå till de japanska 
traditionerna. 

Denna fotnot fann jag information om i Donald Keenes bok (1998:1038), men skrev den kort och 
lättförståeligt för att den inte skulle störa alltför mycket i läsningen.  

Exempel 26: 

富士見西行 – Fujimi Saigyou [KT3 3:15] 

munken Saigyō som betraktar Fuji [MT4 3:5] 

Fotnot: Det här refererar till ett vanligt motiv inom den japanska konsten som avbildar munken Saigyō, 
klädd i svart, betraktande Fuji, oftast sedd bakifrån.  

Denna fotnot kommer från den japanska terminologidatabasen kotobank.jp  som skulle kunna liknas 15

vid en japansk version av rikstermbanken.se. Munken Saigyō som betraktar Fuji är som sagt inte en 
specifik tavla, utan ett motiv som var vanligt inom den japanska konsten:  

Bilden  till vänster är ett exempel på ett motiv 16

där munken Saigyō betraktar Fuji av konstnären 
Zaichū Hara. 

 https://kotobank.jp/word/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E8%A5%BF%E8%A1%8C-61813215

 Bilden är lånad från http://www.fujisan223.com/reason/arts/waka/hyakuninisshu.html16
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Exempel 27: 

鬼火。狐火。ほたる。すすき。葛の葉。– Onibi. Kitsunebi. Hotaru. Susuki. Kuzu no ha. [KT3 5:5] 

Irrbloss. Räveld. Eldflugor. Glansmiskantus. Kudzu-no-Ha. [MT4 4:31] 

Fotnot: Kudzu-no-Ha är en japansk saga om en kvinna som förvandlas till en räv. Dessa fem ord har 
alla kopplingar till rävar inom den japanska mytologin. 

I den japanska mytologin har rävar en stor plats. Jag valde att använda mig av stavningen Kudzu-no-
Ha eftersom den stavningen används i en svensk Wikipedia-artikel om just den sagan ifall någon 
läsare skulle vara intresserad av att titta närmare på den. Sedan valde jag att förklara att de föregående 
orden också handlade om rävar inom japansk mytologi, trots att fotnoten från början endast var tänkt 
att kommentera Kudzu-no-Ha. 

Exempel 28: 

鞍馬天狗 – kurama tengu [KT3 5:12] 

Kurama Tengu [MT4 4:35] 

Fotnot: En ond demonliknande varelse ur den japanska mytologin. 

Återigen valde jag det japanska ordet eftersom det är ett namn på dessa demoner och eftersom det 
faktiskt går att hitta information om dem både på svenska och på engelska på internet och i 
uppslagsböcker.  

Exempel 29: 

金剛石も磨かずば – kongouseki mo migakazuba [KT3 9:15] 

’Diamanter måste slipas’ [MT4 7:38] 

 Fotnot: En sång som skrevs av kejsarinnan Shōken Kōtaigō, gift med kejsar Meiji. 

Jag översatte sångtiteln från japanska, men lade ändå till att det handlade om en sång komponerad av 
en kejsarinna. I sökningar på internet länkades jag till flertalet japanska skolor, vilket kan betyda att 
sången sjungs i skolor. Jag kunde inte hitta om Dazai hade någon särskild koppling till den. 

Exempel 29: 

炬燵 – kotatsu [KT3 10:32] 

kotatsu [MT4 8:39] 

Fotnot: Ett slags bord under vilket man kan sätta ett värmeaggregat och som sedan täcks av en tjock filt 
så att man kan hålla värmen under vintermånaderna eftersom japanska hus sällan, även idag, är 
isolerade. 

Denna kommentar är helt skriven efter egna erfarenheter och kunskaper. Under vintern 2006–2007 
bodde jag hos en japansk värdfamilj som hade en kotatsu vid matbordet eftersom det var så kallt i 
resten av huset. Kotatsu är något de flesta japanska hushåll använder under de kallaste vinter-
månaderna. 
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5.2 Menings- och styckesstruktur
En annan aspekt som översättare från japanska till svenska behöver ta hänsyn till är japanskans 
menings- och styckesstruktur.  

I detta avsnitt vill jag inledningsvis ge en definition till vad en mening är.  

En mening består ofta av en enda huvudsats med eller utan underordnade satser (Hultan 2003:278). 
Inom svensk satslära brukar man tala om grafiska och syntaktiska meningar (Hultman 2003:278, 
Josefsson 2009:201-202). En syntaktisk mening är en grammatiskt självständig huvudsats med utsatt 
finit verb och subjekt (Josefsson 2009:201). En grafisk mening börjar med en meningsinledande stor 
bokstav och slutar med ett meningsavslutande skiljetecken (Hultman 2003:278). Komplexa meningar 
kallas det när flera syntaktiska meningar är samordnade med en konjunktion och en grafisk mening 
kan innehålla flera syntaktiska meningar (ibid.).  

Ett stycke är ett sammanhängande textavsnitt bestående av en eller flera meningar och som avskiljs 
från övriga stycken genom blankrad eller indrag.  

Svenska (och engelska) texter är uppbyggda efter en linjär styckesstruktur, där självständiga meningar 
för den centrala tankegången framåt ett logiskt steg i taget. Japanska texter är oftast uppbyggda efter 
en cirkulär styckesstruktur där författaren genom en spiral av repetitioner av det som redan har sagts 
närmar sig sitt mål (Sofer 1999:61, Hasegawa 2012:83, Hirano 2006:226). 

I mina översättningar har jag valt att i största mån behålla den japanska strukturen, vilken till stor del 
går att utläsa genom analysen i kapitel 2. Eftersom novellerna till stor del följer en kronologisk hand-
ling påverkas de överlag inte av den cirkulära strukturen japanskan har vilken är tydligast i resoner-
ande och argumenterande texter samt tidningsartiklar. Ibland har jag delat upp stycken och organiserat 
om meningar för att det ska fungera bättre på svenska. Då novellerna jag har översatt är skönlitterära 
går det att göra så, ty jag vill att översättningarna ska vara så pass ekvivalenta med källtexterna som 
möjligt i enlighet med skoposteorin. Genom skoposteorin och analyserna av språk och stil kan jag 
bestämma hur jag ska gå till väga med översättningarna. När det gäller många vetenskapliga texter, 
tidningsartiklar etc. som översätts från japanska kräver det dock att översättaren tar större hänsyn till 
detta fenomen.  

Eftersom japanska stycken ofta rör sig i cirklar kan det leda till att styckena blir en enda lång mening 
med otaliga kommatecken (Sofer 1999:62). Det här beror delvis på japanskans meningsstruktur där 
huvudsatsens verb kommer allra sist i meningen. Detta leder till att bisatser och dylikt dyker upp innan 
man har hunnit läsa vad själva huvudsatsen handlar om. Som översättare måste man alltså hoppa fram 
och tillbaka för att koppla samman huvudsatsens verb med (det ofta outskrivna) subjektet i meningen 
och allt däremellan. Meningsstrukturen är lite som ett pussel att arbeta med under översättnings-
processen, men det är ofta de hela styckena som ställer till med problem.  

När någon översätter en text från engelska till japanska och följer den engelska linjära strukturen kan 
de japanska läsarna av måltexten känna sig skrivna på näsan. De kan tycka att det är oförskämt att läsa 
något som är övertydligt skrivet som till och med kan få dem att känna sig mindre intelligenta (Hirano 
2006:226). Detsamma menar Hirano kan ses bland engelska läsare av japanska översatta texter där den 
japanska cirkulära strukturen är behållen. De blir istället frustrerade över att det inte verkar finnas 
någon poäng med hela texten eftersom poängen framkommer i mitten av texten och inte i slutet. 
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Hundra vyer över Fuji är en novell som är skriven med många komplexa och långa meningar. I min 
översättning har jag försökt behålla dessa. För att få dem läsbara på svenska använde jag mig av tanke-
streck, kommatecken, semikolon etc. På japanska är det mycket lätt att stapla huvudsatser på huvud-
satser. I Spring, Moerus! var jag desto mer restriktiv till att behålla de långa meningarna, utan delade 
upp dem till kortare men slog även samman meningar för att texten inte skulle låta för stabbigt. Jag 
delade även upp den texten i fler stycken, se Exempel 33 nedan.  

Tack vare novellernas kronologiska uppbyggnad påverkade inte japanskans cirkulära styckesstruktur 
särskilt mycket, men jag har ändå upptäckt vissa stycken som just är skrivna cirkulärt, som detta 
exempel ur Hundra vyer över Fuji: 

Exempel 31: 

Det var plågsamt att se Fuji från min lägenhet i Tokyo. Under vintern syns det mycket tydligt. En liten 
snövit triangel sticker upp ur horisonten – det är Fuji. Inget speciellt alls, bara som en dekorativ julkaka. 
Dessutom liknar det silhuetten av ett hjälplöst krigsfartyg som har fått babords slagsida och gradvis 
sjunker med aktern före. En vinterdag för tre år sedan anförtrodde en viss person mig något jag absolut 
inte hade väntat mig. Den kvällen satt jag ensam i ett rum i min lägenhet och hällde i mig sprit. Jag 
drack utan att sova en blund. I gryningen reste jag mig för att lätta på trycket och genom ståltrådsnätet 
som spände över toalettens fyrkantiga fönster syntes Fuji. Jag glömmer inte Fuji den gryningen – litet, 
snövitt och aningen lutande åt vänster. En fiskförsäljare susade fram på sin cykel över asfaltsvägen 
nedanför fönstret och hans muttrande stämma fastnade i mitt sinne. ”Oj vad Fuji syns tydligt idag… Det 
är svinkallt!” Jag stod kvar i det mörka badrummet och grät stora tårar medan jag strök över fönstrets 
ståltrådsnät. Något sådant vill jag aldrig behöva uppleva igen. [MT4 1:30] 

I ovanstående exempel börjar Dazai beskriva resultatet av händelserna den kvällen: Det var plågsamt 
att se Fuji från lägenheten. Efter den inledande meningen kommer fyra meningar som beskriver Fuji. 
Därefter kommer anledningen till varför Dazai mår dåligt: han har precis fått veta att han blivit 
bedragen av sin fru. Det här uttrycks inte explicit i novellen, men går att räkna ut om man analyserat 
novellen ur ett biografiskt perspektiv, som gjorts i avsnitt 2.2.4.  

Efter att ha fått reda på att han blivit bedragen sitter Dazai och super i sin ensamhet, sedan under ett 
toalettbesök betraktar han Fuji, vilket knyter an till början av stycket. Och i slutet säger han: ”Något 
sådant vill jag aldrig behöva uppleva igen” och anknyter både till det vännen anförtrott honom och att 
Fuji är så plågsamt att betrakta. Om detta stycke hade skrivits enligt en mer linjär metod hade Dazai 
nog börjat med att förklara bakgrunden till varför han är så plågad, sedan förklarat hur plågsamt det 
var att se Fuji på grund av den djupa vånda i hans bröst.  

Ett annat exempel på ett cirkulärt stycke ur Hundra vyer över Fuji:  

Exempel 32: 

Vid den tiden hade mina bröllopsplaner stött på förhinder. Jag hade fått veta att jag inte kunde förvänta 
mig någon som helst finansiell hjälp hemifrån och detta bekymrade mig mycket. Jag hade själviskt tagit 
för givet att jag förmodligen skulle kunna få hjälp med åtminstone hundra yen av min familj och med 
det skulle jag kunna hålla en blygsam men ändå högtidlig bröllopsceremoni. Därefter tänkte jag tjäna 
ihop kostnaderna för mitt hushåll genom mitt arbete. Men efter två eller tre korrespondenser blev det 
klart att min familj inte skulle bidra med någon hjälp över huvud taget och det här gjorde att jag stod 
helt hjälplös. Dessutom förberedde jag mig på att brudens familj möjligtvis skulle avbryta förlovningen 
och att jag fick ta det som det blev, så jag åkte i alla fall ner för bergspasset och besökte flickans familj i 
Kōfu för att berätta hur allt låg till. Lyckligtvis var även flickan i huset. Jag fördes till salongen och 
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bekände alla omständigheter inför flickan och modern. Ibland blev mitt tonläge som om jag höll ett tal, 
vilket irriterade mig. Men jag lyckades förklara allt tämligen öppet och uppriktigt. [MT4 6:48] 

Den mening som ovanstående stycke cirkulerar kring är: ”Men efter två eller tre korrespondenser blev 
det klart att min familj inte skulle bidra med någon hjälp över huvud taget och det här gjorde att jag 
stod helt hjälplös.” Dazai har fått veta att hans familj inte tänker hjälpa honom med kostnaderna för 
bröllopet. Kronologiskt sett stötte bröllopsplanerna på förhinder efter brevväxlingen med familjen, 
men Dazai förklarar först resultatet och kommer sedan till orsaken, för att sedan följa stycket i en 
kronologisk ordning där han åker till familjen för att berätta om situationen.  

När det kommer till Spring, Moerus! har jag delat upp många stycken. Källtexten består av 75 stycken 
och måltexten består av 90 stycken (källtexten till Hundra vyer över Fuji består av 119 stycken medan 
måltexten består av 111 stycken – det är alltså inte en lika stor skillnad där). Oftast har jag gjort inbäd-
dade dialoger till självständiga dialoger, men vid ett flertal tillfällen har jag delat upp stycken eftersom 
Dazai, i källtexten, byter handling mitt i stycket.  

Bröllopsscenen skildras i ett stycke i källtexten, men är uppdelad i fem stycken i måltexten. I käll-
texten har jag lagt in // där jag har delat upp den i nya stycken i måltexten. Nedan förklarar jag 
uppdelningen: 

Exempel 33: 

眼が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ、花婿の家を訪れた。// そうして、少し事情
があるから、結婚式を明日にしてくれ、と頼んだ。婿の牧人は驚き、それはいけない、こち
らには未だ何の支度も出来ていない、葡萄の季節まで待ってくれ、と答えた。メロスは、待
つ事は出来ぬ、どうか明日にしてくれ給え、と更に押してたのんだ。婿の牧人も頑強であっ
た。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論をつづけて、やっと、どうにか婿をなだ
め、すかして、説き伏せた。// 結婚式は、真昼に行われた。新郎新婦の、神々への宣誓が澄
んだころ、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨と
なった。祝宴に列席していた村人たちは、何か不吉なものを感じたが、それでも、めいめい
気持を引きたて、狭い家の中で、むんむん蒸し暑いのも怺え、陽気に歌をうたい、手を拍っ
た。メロスも、満面に黄色を湛え、しばらくは、王とのあの約束をさえ忘れていた。// 祝宴
は、夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は、外の豪雨を全く気にしなくなった。メ
ロスは、一生このままここにいたい、と思った。この佳い人たちと生涯暮らして行きたいと
願ったが、いまは、自分のからだで、自分のものでは無い。ままならぬ事である。メロス
は、わが身に鞭打ち、遂に出発を決意した。あすの日没までには、まだ十分の時が在る。
ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しよう、と考えた。その頃には、雨も小降りに
なっていよう。少しでも永くこの家に愚図愚図とどまっていたかった。メロスほどの男に
も、やはり未練の情というものは在る。今宵呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄
り、//「おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとご免こうむって眠りたい。眼が覚
めたら、すぐに市に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくても、もうおまえには優
しい亭主があるのだから、決して寂しい事は無い。おまえの兄の、一ばんきらいなものは、
人を疑う事と、それから、嘘をつく事だ。おまえも、それは、知っているね。亭主との間
に、どんな秘密でも作ってはならぬ。おまえに言いたいのは、それだけだ。おまえの兄は、
たぶん偉い男なのだから、おまえもその誇りを持っていろ」[KT1 3:6] 

Me ga sameta no wa yoru datta. Merosu wa okite sugu, hanamuko no ie wo otozureta. // Soushite, 
sukoshi jijou ga aru kara, kekkonshiki wo ashita ni shite kure, to tanonda. Muko no bokujin wa 
odoroki, sore wa ikenai, kochira ni wa imada nan no shitaku mo dekite inai, budou no kisetsu made 
matte kure, to kotaeta. Merosu wa, matsu koto wa dekinu, douka ashita ni shite kure tamae, to sara ni 
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oshite tanonda. Muko no bokujin mo gankyou de atta. Nakanaka shoudaku shite kurenai. Yoake made 
giron wo tsuzukete, yatto, dounika muko wo nadame, sukashite, tokifuseta. // Kekkonshiki wa, mahiru 
ni okonawareta. Shinroushinpu no, kamigami e no sensei ga sunda koro, kurogumo ga sora wo ooi, 
potsuri potsuri ame ga furidashi, yagate shajiku wo nagasu you na oosame to natta. Shukuen ni resseki 
shite ita murabitotachi wa, nanika fukitsu na mono wo kanjita ga, sore demo, meimei kimochi wo 
hikitate, semai ie no naka de, munmun mushiatsui no mo korae, youki ni uta wo utai, te wo futta. 
Merosu mo, manmen ni kiiro wo tatae, shibaraku wa, ou to ano yakusoku wo sae wasurete ita. // 
Shukuen wa, yoru ni haitte iyoiyo midare hanayaka ni nari, hitobito wa, soto no gouu wo mattaku ki ni 
shinakatta. Merosu wa, isshou kono mama koko ni itai, to omotta. Kono yoi hitotachi to shougai 
kurashite ikitai to negatta ga, ima wa, jibun no karada de, jibun no mono dewa nai. Mamanaranu koto 
de aru. Merosu wa, wagami ni muchiuchi, tsui ni shuppatsu wo ketsui shita. Asu no nichibotsu made ni 
wa, mada juubun no toki ga aru. Chotto hitonemuri shite, sorekara sugu ni shuppatsu shiyou, to 
kangaeta. Sono koro ni wa, ame mo koburi ni natte iyou. Sukoshi demo nagaku kono ie ni guzuguzu 
todomatte itakatta. Merosu hodo no otoko ni mo, yahari miren no jou to iu mono wa aru. Koyoi 
bouzen, kanki ni yotte iru rashii hanayome ni chikayori, //”Omedetou. Watashi wa tsukarete shimatta 
kara, chotto gomen koumutte nemuritai. Me ga sametara, sugu ni machi ni dekakeru. Taisetsu na youji 
ga aru noda. Watashi ga inakute mo, mou omae ni wa yasashii teishu ga aru no dakara, kesshite 
sabishii koto wa nai. Omae no ani no, ichiban kirai na mono wa, hito wo utagau koto to, sore kara, 
uso wo tsuku koto da. Omae ni mo, sore wa, shitte iru ne. Teishu to no aida ni, donna himitsu demo 
tsukutte wa naranu. Omae ni iitai no wa, sore dake da. Omae no ani wa, tabun erai otoko na no da 
kara, omae mo sono hokori wo motte iro.” 

När Moerus vaknade var det kväll. Han gick genast upp och besökte brudgummens hus.  
     ”Det har hänt lite saker, låt bröllopsceremonin hållas imorgon”, bad han honom. Den unge 
fåraherden blev överraskad och svarade att det inte gick eftersom han inte hade förberett någonting och 
bad Moerus att vänta till druvsäsongen. Moerus svarade att det var omöjligt att vänta och insisterade 
ytterligare på att ceremonin skulle hållas under morgondagen. Den unge herden var envis. Han gick inte 
med på det. De debatterade till gryningen och till sist lyckades Moerus lugna och övertala 
brudgummen.  
     Bröllopsceremonin hölls mitt på dagen. När de nya makarna hade avlagt sitt löfte inför gudarna 
täckte svarta moln himlen och så småningom började det regna och inom kort kom en störtskur. Trots 
att byborna som varit med på festen kände någonting olycksbådande höll de alla humöret uppe och 
sjöng glatt och klappade händerna i det trånga huset medan de uthärdade den stickiga fuktiga värmen. 
Moerus ansikte strålade av glädje och under en stund glömde han till och med bort det där löftet till 
konungen.  
     När festen nådde småtimmarna blev det till slut så glad stämning att gästerna helt hade slutat bry sig 
om ösregnet utanför. Moerus tänkte att han ville vara där resten av sitt liv. Han önskade att få leva 
vidare med dessa goda människor, men nu var han inte längre herre över sitt eget liv – det var bortom 
hans kontroll. Moerus tvingade sig själv till sist att ge sig av. Det är fortfarande gott om tid före 
morgondagens solnedgång. Om jag sover lite kan jag sedan ge mig av direkt, tänkte han. Då har nog 
även regnet minskat. Han ville på alla sätt och vis stanna kvar i huset lite längre då även en man som 
Moerus har saker han inte vill släppa taget om. Han närmade sig bruden som under aftonen varit 
omtumlad i ett glädjerus och sade: 
     ”Grattis! Jag är alldeles utmattad, så du får ursäkta mig då jag tänkte dra mig tillbaka för jag vill 
sova. När jag vaknar måste jag genast ge mig av till staden. Jag har en viktig sak att uträtta. Även om 
jag inte är här kommer du inte att känna dig ensam nu när du har en snäll make vid din sida. Din 
storebror avskyr mest av allt människor som misstror andra, och som ljuger. Det vet väl du också? Du 
får se till att inga hemligheter uppstår mellan dig och din make. Det är allt jag vill säga dig. Din 
storebror är kanske en beundransvärd man, så var stolt över det!” [MT2 2:41] 

Det första inledande stycket är på samma plats som måltexten, dock har jag direkt efter den första 
meningen delat upp stycke eftersom stycke två är en anföring. I måltexten är detta en inbäddad an-
föring och en ordagrann översättning hade blivit: ”Han gjorde det [dvs. tog sig till brudgummens hus] 
och bad att bröllopsceremonin skulle hållas imorgon eftersom det hade hänt lite saker.” På svenska 
hade det blivit förvirrande att skriva Moerus replik som en inbäddad anföring eftersom även brud-
gummens svar på Moerus tillbedjan görs genom en inbäddad anföring. Deras dialog fortsätter sedan 
genom inbäddade anföringar och slutligen en sammanfattning av berättaren: ”de debatterade till gryn-
ingen…” och hela stycket, som sammanhängande text, återger hur Moerus övertalar brudgummen att 
flytta fram bröllopet till morgondagen.  
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Stycke tre har jag delat upp eftersom Dazai går från att förklara debatten till att skriva att ”Bröllops-
ceremonin hölls mitt på dagen”. Det här skiljer sig innehållsmässigt från det som tidigare stod i stycket 
och jag gav det ett eget stycke eftersom det skildrar själva bröllopsceremonin och festen. 

Stycke fyra handlar mer om Moerus tankar och sinnesstämning än om bröllopet vilket ledde till att jag 
gjorde det till ett nytt stycke. Slutligen gjorde jag Moerus anföring i det femte stycket till ett eget 
stycke och lade till ”och sade:”, vilket inte är utskrivet i källtexten.  

5.3 Passivering
Både när jag har studerat japanska och tidigt i min översättningsprocess av dessa två noveller insåg jag 
att japanskans passivering inte går att överföra direkt till svenska.  

Överanvändning av passiva former på svenska kan leda till att texten känns stel och opersonlig 
(Svenska Språknämnden  2005:277). På japanska används däremot passiva former ofta för att 17

beskriva att någonting negativt händer subjektet. Detta kallas 迷惑の受け身 – meiwaku no ukemi på 
japanska (Toyota 2007:144), och kallas ”adversative passive” på engelska, eller adversativ passiv på 
svenska (min översättning). Det handlar alltså om vem som har kontroll över situationen. När ett 
subjekt inte har kontroll över en situation tenderar det att skrivas eller sägas med en passiv form 
(Makino & Tsutsui 1994:33). Det är en form som oftast bildas av att intransitiva verb blir passiva och 
således betyder att någonting negativt händer personen. Till exempel: 

Exempel 34: 

雨に降られた。 

Ame ni furareta. 

Det regnade (och det var inte kul). – ordagrannt: ”(jag) regnades på”.  

I exemplet ovan har just regnet ställt till med problem för den person som utsattes för det. ”Att regna” 
är dessutom ett intransitivt verb och går då inte att säga i passiv form på svenska. Eftersom japanskan, 
som diskuteras i avsnitt 5.1.2.1, är ett egocentriskt språk förutsätter man även att subjektet i ovanstå-
ende fall är ett outsagt ”jag”. Meningen i Exempel 34 skulle kunna användas i ett sammanhang där 
någon till exempel varit tvungen att ställa in en picknick eftersom det började regna, eftersom den som 
utsattes för situationen inte hade någon kontroll över den.  

Det är inte bara intransitiva verb som bildar denna adversativa passiva form, utan även transitiva verb 
kan få denna form. I mina översättningar har jag tillämpat översättningsstrategierna transposition och 
modulation i de flesta fallen av omskrivning från passiv till aktiv form. Transposition innebär att man 
skriver om ett element i källspråket med ett element i målspråket som är semantiskt, men inte formellt 
ekvivalent (Hasegawa 2011:171f). Detta är en vanlig strategi när man översätter från japanska till 
skillnad eftersom japanskan använder sig till större del av verbala konstruktioner än nominala 
konstruktioner som till exempel engelskan och svenskan gör (ibid. 172). Det jag gör i detta fall när det 
kommer till transposition är att jag ändrar modus från passivt till aktivt i måltexten.  

En annan passivering på japanska skulle kunna kallas den egocentriska passiveringen, för att åter-
koppla till japanskans egocentricitet som diskuteras i avsnitt 5.1.2.1. Japanska texter fokuserar ofta på 
jag-subjektet, vilket leder till att texter oftare skrivs som ”Jag utsattes för X” än ”X utsatte mig för”, 
för att kunna ha ”jag” i topik-positionen.  

 Svenska Språknämnden har bytt namn till Svenska Språkrådet, men Språkriktighetsboken har getts ut under det gamla 17

namnet. 
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Nedan följer en redogörelse för sju exempel från måltexterna där jag har ersatt en passiv form från 
källtexten med en aktiv i måltexten och varför jag gjort det. Först skriver jag måltexten på japanska, 
och transkriberad, sedan en ordagrann översättning följt av den översättning som står i måltexten. Det 
här följs sedan av en förklaring. 

Exempel 35: 

きょうは、六人殺されました。[KT1 1:29] 

Kyou wa, rokunin korosaremashita. 

”Idag har sex personer dödats.” 

Idag har han dödat sex personer. [MT2 1:35] 

I detta fall valde jag att skriva om från passiv till aktiv eftersom de tidigare meningarna i denna replik 
var passiva. Det gjorde att det kändes lite stelt, och för svenskan som är ett subjektskrävande språk 
tänkte jag att det var smidigare att skriva om till ”han har dödat” än att lägga till agenten för en lite 
mer omständlig omskrivning ”Idag har sex personer dödats av honom”.  

Exempel 36: 

殺されるために走るのだ。[KT1 3:40] 

Korosareru tame ni hashiru no da. 

”(Jag) springer för att dödas.” 

Jag springer för att dö. [MT2 3:21] 

Detta exempel kommer från en av Moerus inre monologer. I steg tre enligt Blys arbetsprocess där jag 
gjorde en av de tidigare revideringarna hade jag till och med ändrat detta exempel till ”Jag springer 
mot min egen död”, men jag tyckte att det låg för långt från källtexten och därför inte blev tillräckligt 
adekvansinriktat.  

Exempel 37: 

私は信頼されている。[KT1 6:3] 

Watashi wa shinrai sarete iru.  

”Jag litas på.” 

Han litar på mig. [MT2 5:3] 

Om jag hade behållit den semantiskt ordagranna översättningen hade översättningen fått liknande 
respons som Inte längre människa fick. ”Att litas på” skär sig nog i mångas öron likt ”att bli skriken 
på” skär sig i von Borns öron, som diskuteras i avsnitt 2.2.5. Dessutom hade förmodligen en orda-
grann översättning av ”Han litar på mig” tillbaka till japanska skurit sig i den japanska läsarens öron. 
Det hade gjort texten lite för explicit, vilket hade gjort att de japanska läsarna känt sig ”skrivna på 
näsan” (Hirano 2006:226).  

Exempel 38: 

三年まえの冬、私は或る人から、意外の事実を打ち明けられ、途方に暮れた。[KT3 1:28] 

Sannen mae no fuyu, watashi wa aru hito kara, igai no jijitsu wo uchiakerare, tohou ni kureta. 

”En vinterdag för tre år sedan anförtroddes jag av en viss person något (jag) absolut inte hade väntat (mig).  
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En vinterdag för tre år sedan anförtrodde en viss person mig något som jag absolut inte hade väntat mig. 
[MT4 1:33] 

I källtexten står det alltså ”anförtroddes jag av en viss person”. Eftersom Dazai (karaktären i novellen 
och författaren) får reda på att hans fru har varit otrogen med hans vän (se avsnitt 2.2.4) används den 
adversativa passiva formen för att just markera denna negativa händelse, men på svenska används inte 
den passiva formen på samma sätt. På japanska vill man hellre säga ”Jag utsattes för X” än ”X utsatte 
mig för” som vi gör på svenska eftersom japanskan, som diskuteras i avsnitt 5.1.2.1 om japanskans 
egocentricitet, föredrar att ha ett jag-subjekt i meningen. Det handlar också om subjektets maktlöshet i 
situationen (Makino & Tsutsui 1994:33). 

Exempel 39: 

井伏氏に連れられて甲府のまちはずれの、その娘さんのお家へお伺いした。[KT3 2:34] 

Ibuse-shi ni tsurerarete Koufu no machihazure no, sono musumesan no ouchi e oukagai shita.  

”(Jag) togs av herr Ibuse till utkanten av Kofu, där vi hälsade på hemma hos flickan.” 

Herr Ibuse tog mig till utkanten av Kofu där vi hälsade på hemma hos flickan. [MT4 2:30] 

I detta exempel är japanskans egocentricitet mycket tydlig. I källtexten är ”jag” topik, men inte 
utskrivet. Formeln som formulerats i exemplet ovan ”jag utsattes för X” används, och har omskrivits 
till ”X utsatte mig för” i måltexten.  

Exempel 40: 

母堂に迎えられて客間に通され、(…) [KT3 2:36] 

Bodou ni mukaerarete kyakuma ni toosare, (…) 

”(Vi) hälsades på av modern och (vi) fördes till salongen, (…)” 

Modern tog emot oss och förde oss in i salongen. [MT4 2:33] 

Även detta exempel är en egocentrisk passivering. I detta fall handlar det inte om ett ”jag” utan om ett 
inkluderande ”vi” eftersom det både är Dazai och Ibuse som besöker flickans hus. 

Exempel 41 

富士山頂大噴火口の鳥瞰写真が、額縁にいれられて、かけられていた。[KT3 2:40] 

Fuji sanchou no daifunkakou no choukan shashin ga, gakubuchi ni irerarete, kakerarete ita.  

”Ett fotografi av den stora vulkankratern på Fujis topp (taget) ur fågelperspektiv hade ramats in och 
hängts upp.” 

Där hängde ett inramat fotografi av den stora vulkankratern på Fujis topp taget ur fågelperspektiv. 
[MT4 2.36] 

I detta val handlar det varken om en adversativ eller egocentrisk passivering, utan snarare om en 
modulation där man ändrar källtextens form i översättningen genom att ändra perspektiv (Hasegawa 
2011:175).  
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6. Avslutande ord 
I detta kapitel sammanfattas källtextanalyserna och översättningskommentaren. Jag besvarar även 
mina frågeställningar. 

I avsnitt 1.2 beskriver jag att syftet med denna uppsats är att översätta två noveller av Osamu Dazai, 
analysera dem ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv samt skriva en översättningskommentar 
angående de problem som uppstått under översättningsprocessen och presentera de lösningar jag 
kommit fram till.  

Jag arbetade efter översättningsstrategin att översättningarna skulle vara adekvansinriktade och 
främmandegörande. Käll- och måltext skulle ha samma syfte – skopos och därigenom förmedla 
samma kommunikativa funktioner (Nord 2001:36). Detta skopos kommer man fram till genom en 
källtextanalys.  

Påverkar ett litteraturvetenskapligt perspektiv och biografisk kunskap översättningarna? 

För källtextanalyserna använde jag mig av ett litteraturvetenskapligt perspektiv, vilket även ledde till 
en biografisk presentation av författaren på grund av genren, jag-romanen, som novellerna till stor del 
är skrivna i. Eftersom det är skönlitterära texter som ligger till grund för denna översättning med 
kommentar visade sig den litteraturvetenskapliga analysmetoden vara mycket givande för att ge en 
djupare förståelse för källtexterna och för att få måltexterna att fungera ur ett skoposteoretiskt 
perspektiv. Analysmodellen ur det litteraturvetenskapliga perspektivet var ett bra verktyg för att kunna 
uppnå detta i översättningarna. I avsnitt 1.2 skrev jag att om man använder litteraturvetenskaplig 
analysmodell under den skoposteoretiska ramen, får översättaren en djupare förståelse för källtexten 
genom dessa två ingångars komplettering av varandra (Ingo 2007:335). Det visade sig stämma mycket 
väl.  

Den biografiska analysmetoden hjälpte mig att förstå varför många karaktärer var med i novellerna jag 
översatt, särskilt när det kom till Hundra vyer över Fuji, men även Spring, Moerus!. Eftersom mitt 
syfte med översättningsstrategin är att översättningarna ska vara adekvansinriktade och källtrogna, 
underlättar den biografiska analysen och analyserna ur det litteraturvetenskapliga perspektivet mitt 
arbete för att närma mig denna strategi. Genom dessa modeller kommer jag som översättare närmre 
novellernas kärnor och får en djupare insikt i kontexten i vilken de kommit till.  

Jag-romanen och jag-litteraturen gagnas i synnerhet av att ha en biografisk förståelse av författaren. 
Att ha ett litteraturvetenskapligt perspektiv på en källtextanalys är bra till viss översättning, främst 
skönlitterär. Det är dock inte att betrakta som ett allmängiltigt verktyg för källtextanalyser. Olika 
sorters källtexter kräver olika sorters analysmetoder. I just detta fall är den biografiska analysmodellen 
säkerligen hjälpsam för kommande översättningar av Dazais litterära verk.  

Trots att jag strävade efter att hålla mig källtrogen blev källtroheten inte lika stor i de olika översätt-
ningarna. Detta syns på den strukturella nivån av översättningar, vilken diskuteras i avsnitt 5.2. Mål-
texten Spring, Moerus! består av 90 stycken, medan källtexten 走れメロス – Hashire Merosu endast 
består av 75 stycken. Anledningen till att jag i måltexten har brutit upp källtextens stycken beror på att 
ett stycke på svenska är en eller flera meningar som tillsammans utgör ett sammanhängande textav-
snitt, både grafiskt och innehållsmässigt. Många stycken i Hashire Merosu är inte sammanhängande 
rent innehållsmässigt, vilket blir tydligt i Exempel 33 i avsnitt 5.2 behandlande bröllopsceremonin och 
-festen. Baserat på innehållet i stycket delade jag upp det i fem nya stycken i måltexten. I Hundra vyer 
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av Fuji har jag däremot inte lagt till stycken utan källtexten består av 119 stycken och måltexten av 
108 stycken. Jag har alltså tagit bort stycken. I detta fall har det oftast handlat om olika sorters anför-
ingar där källtexten delat upp en replik i två stycken som jag har satt ihop till ett sammandraget.  

För att återknyta till de andra frågorna i avsnitt 1.2: Kan man se skillnad i Spring, Moerus! och 
Hundra vyer över Fuji eftersom den ena novellen är baserad på ett linjärt västerländskt verk medan 
den andra är skrivet av en japansk författare som förmodligen följer den typiskt japanska cirkulära 
strukturen?  

Ja, det går att se skillnader i de två novellerna. Skillnaderna hur de är skrivna beror med hög sannolik-
het på att den förstnämnda är baserad på ett västerländskt verk, medan den andra är Dazais eget 
personliga verk. Båda är skrivna i en relativt rak kronologisk följd i handlingarna, men i Spring, 
Moerus! fungerar det inte att översätta styckesstrukturen och -indelningen rakt av eftersom många 
stycken byter innehåll – på svenska brukar ett stycke behandla ett tema. Det linjära syns i Spring, 
Moerus! på novellens kronologiskt skrivna intrig, vilken härstammar från Schillers ballad. I Hundra 
vyer över Fuji var källtextens styckesindelning lättare att överföra direkt till svenska eftersom den till 
högre grad behandlade ett ämne per stycke. Många stycken i den senare följde dock den cirkulära 
strukturen som beskrivs i avsnitt 5.2 och denna struktur har jag valt att behålla i översättningarna för 
att hålla mig adekvat till källtexten och därmed följa mitt syfte.  

Den andra frågan var: Har japanskans grammatiska uppbyggnad en direkt koppling till denna cirkulära 
struktur? 

Det kan man säga att den har. Som beskrivs i kommentaren i kapitel 5 är japanskan ett SOV-språk, där 
huvudsatsens subjekt kommer först och huvudsatsens predikat kommer allra sist i meningen. Däremel-
lan hamnar alla bisatser etc. så för att översätta en japansk text krävs det av översättaren att man hopp-
ar fram och tillbaka och försöker binda samman dessa i en svensk meningsföljd. Den japanska ord-
följden leder till att orsaken till resultatet kommer i mitten av en mening medan resultatet kommer sist. 
Detta påverkar förmodligen i sin tur resten av styckena och texterna som en helhet. Den grammatiska 
uppbyggnaden kan få ett stycke att verka mer cirkulärt än vad det kanske egentligen är, vilket leder till 
att översättaren måste vara extra uppmärksam på detta. Det hade också varit intressant att se en djup-
are forskning angående detta fenomen, eftersom det jag har stött på inte är så utförligt skrivet. 

I mina adekvansinriktade och främmandegörande måltexter har ja valt att i största mån behålla den 
japanska strukturen, men självfallet har jag delat upp stycken och organiserat om meningar för att de 
ska fungera bättre på svenska, vilket skett i större grad i den ena novellen än i den andra.  

Den tredje frågan jag ställde i avsnitt 1.2 var: Japanskans sätt att använda passiva former skiljer sig 
från det svenska sättet. Påverkar det här översättningen? 

Det påverkar inte översättningen som text, men det påverkar lite mitt syfte med översättningen. Här 
motsäger jag mig själv och frångår den japanska struktur jag säger mig följa. Att göra om passiva 
former till aktiva är en måltextinriktad strategi för att få måltexten att fungera på svenska (som nämns 
i avsnitt 5.3 kan svenska inte ha intransitiva verb i passiv form).  

Då skönlitterära översättningar i högre grad, än exempelvis bruksprosa, förväntas vara ekvivalenta 
med källtexterna i deras poetiska och estetiska stil, har det varit av stor vikt för mig att återge 
källtexterna så adekvat som möjligt. Detta i hopp om att de ska kunna stå på egna ben som själv-
ständiga konstverk i den svenska kulturen.  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