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N Tvivelaktig 
skuggutgivning
Nyligen kom en utmärkt nyöversättning av Joyces  
mästerverk Dublinbor. Trist nog utgavs samtidigt  
en gammal, förlegad översättning av samma bok,  
skriver Tommy Olofsson.

modernista heter ett bokförlag som 
man kan reta sig på. Det ägnar sig åt ett 
slags skuggutgivning, genom att ge ut 
bedagade översättningar av klassiska 
verk. För de äldre översättningarna beta
lar företaget inte en enda krona, eftersom 
rättigheterna är utgångna och översättar
na sedan lång tid avlidna.

När Bonniers för några år sedan satsa
de på att låta göra nyöversättningar av Jane 
Austen, med förnämliga resultat, passade 
Modernista på att ge ut gamla översätt
ningar av just de romaner som Bonniers 
satsat på att ge ny språkdräkt, två nyöver
satta av Maria Ekman och en av GunBritt 
Sundström. De gamla översättningarna, 
som borde ha blivit utrangerade, konkur
rerade på bokmarknaden med nyöversätt
ningarna.

Själv gjorde jag för trettio år sedan en 
nyöversättning av James Joyces första 
roman, A Portrait of the Artist as a Young Man. 
Jag blev ombedd att göra den eftersom en 
uppmärksam bokförläggare hade lagt mär
ke till att den tidigare översättningen inte 
var fullständig, att den första översättaren 
tagit sig friheten att hoppa över vissa par
tier och att summariskt återge andra. Min 
översättning gavs den adekvata titeln Por-
trätt av konstnären som ung. Men det var den 
gamla översättningen från 1921, med titeln 
Ett porträtt av författaren som ung, som åter
utgavs av Modernista för ett par år sedan.

Ebba Atterboms översättning av A Por-
trait of the Artist as a Young Man är märkvär
dig såtillvida att det är den första i bokform 
publicerade översättningen av ett verk av 
James Joyce. Den kom ut på svenska 1921, 
året innan Ulysses publicerades, alltså året 
innan den irländske författarens världs
berömmelse med en rivstart började skju
ta fart. 

Det märks tydligt att Ebba Atterbom i 
sin översättning inte är klar över att hon 
har att göra med en berättare som är nyska

pande. Hon normaliserar eller tar bort hans 
ansatser till stream of consciousnessteknik 
och gör honom mer tidstypiskt traditio
nell och alldaglig än han faktiskt var. Dess
utom tar hon sig alltså friheten att hoppa 
över en del avsnitt, som om de vore onö
diga longörer. Så gjorde översättare ofta på 
den tiden. Det är inget kons tigt med det. 
Men jag tror inte att Atterbom tog sig såda
na friheter i sina översättningar av den ita
lienska Nobelpristagaren Grazia Deledda. 
Däremot låg det nära till hands att göra det 
med en ung irländare som skrivit en roman 
vilken i första hand verkade framstå som en 
uppgörelse med den katolska kyrkan. Det 
är min gissning att det var Atterboms per
spektiv. Hon viss te inte att det var James 
Joyce hon hade att göra med, kan inte ha 
haft skuggan av en aning om vad som skulle 
komma. Och det kom alltså snart nog. 1922 
kom Ulysses ut. Idag är det inte många som 
betraktar Grazia Deledda som en viktigare 
författare än James Joyce.

jag frågade redaktören på Modernista, 
Henrik Petersen heter han, om han kände 
till att Atterboms översättning är ofull
ständig. Det gjorde han inte, men försvara
de utgivningen med att översättningen har 
”ett historiskt värde”. Man måste fråga sig 
om denna föreställning om en äldre över
sättnings historiska värde var det som drev 
Modernista att mycket snart efter publice
ringen av Erik Anderssons imponerande 
nyöversättning 2013 av Ulysses ge ut Tho
mas Warburtons gamla översättning från 
1946 av samma roman.

Att låta nyöversätta en tjock och kom
plicerad roman som Ulysses är en stor sats
ning och en kostsam sak. Att ge ut en inak
tuell översättning kostar ingenting mer 
än tryckningen. Och förfarandet kan lura 
köpare. Modernista bör se över sin heder 
som bokutgivare. Förlaget har fått dåligt 
rykte. Man kan inte, som den ovan  nämnde 
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förlagsredaktören, gömma sig bakom 
argumentet att äldre översättningar har 
”ett historiskt värde”. Sådant är nämligen 
bara en angelägenhet för litteraturhistori
ker, närmare bestämt för receptionsfors
kare. Men vanliga bokköpare tittar mest på 
prislappen och bryr sig sällan om att kolla 
hur gammal översättningen är.

nu har det kommit ut två svenska versio
ner av James Joyces mästerverk Dublinbor, 
utgivna med endast ett par månaders mel
lanrum. Den som är intresserad av novell
samlingen ska absolut strunta i Modernis
tas återutgivning av Thomas Warburtons 
översättning från 1956 och istället välja 
Erik Anderssons, som nu ges ut på Albert 

Bonniers förlag. Andersson har även den
na gång gjort ett gott arbete. Han är en följ
sam och smidig stilist, med fin känsla för 
de olika språkliga nivåerna i Joyces prosa. 
Han återger klarvaket växlingarna mellan 

det vardagligt slängiga och de mera prosa
lyriskt vackra eller rentav sirliga formule
ringarna.

liksom beträffande Ulysses kan det 
enstaka gånger hända att Erik Anders
son missförstår något som Warburton 
har snappat upp bättre. I nyöversätt
ningen av Dublinbor ges ett åskådligt 
och enkelt exempel på ett sådant miss
förstånd. Det gäller samlingens andra 
novell, ”Ett möte”, som på ett sidospår 
berör den klasskillnad som finns mellan 
pojkar som går i en gymnasieförberedan
de skola, den skolform som i Sverige förut 
kallades realskola och sådana mer råbar
kade grabbar som går i vanlig folkskola, 
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James Joyce. 
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Joyce har ett sätt 
att dröja vid små 
stämningsskapande 
detaljer och att låta 
språket bli stilla och 
börja spinna som en 
katt.

››



 

National School. Det är en klassmot
sättning av det slag som i svensk litte
ratur har fått sin mest berömda gestalt
ning i en dikt av Sten Selander, nämli
gen den som börjar med raderna ”Vi 
spelade kula på torget en dag, en liten 
folkskolegrabb och jag”. I Erik Anders
sons översättning av Joyces novell ska
pas förvirring i och med att han över
sätter ”National School boys” med 
”realskolegossar”. Det är en förväxling 
av rollerna! ”National School boys” är 
pojkar som går i folkskolan, det är bus
grabbar som ibland får stryk på bara 
rumpan med rottingen. Pojkarna som 
står i cent rum för berättelsen karakte
riseras som annorlunda än ”National 
School boys” för att de går i en bättre 
skola och därmed inte är vana vid att bli 
bestraffade med rotting.

Det är en lustig miss i översättning
en. Erik Anderssons misstag beror inte 
på bristande kunskaper i engelska utan 
förmodligen på att han inte har klart för 
sig vad realskola var för någonting. Det 
var en gymnasieförberedande skolform, 
dit elever kunde söka sig för att i snab
bare takt få en bättre undervisning än 
den som gavs i folkskolan. Jag har själv 
gått i femårig realskola och har en exa
mensmössa i en låda här hemma. Den 
är likadan som en studentmössa, men 
med grått tyg istället för vitt. Min egen 
grå mössa kommer till användning när 
något av mina barnbarn vill leka lokföra
re och bygger ett tåg av nästan alla stolar 
i huset. Den svenska folkskolan infördes 
1842. Den irländska folkskolan lär vara 
den äldsta i världen, införd som obliga
torisk redan 1831, och just med benäm
ningen National School. Den engelska 
motsvarigheten till realskola är snarast 
Secondary School.

att belägga ett litet fel kan bli skrym
mande. Det finns ytterligare några tvek
samheter i Anderssons översättningar 
av Joyces noveller, men försvinnande få. 
På det hela taget har han med stor brio 
överfört novellerna till livfull svenska. 
Man blir glad. Det råder inget tvivel om 
att han vida överträffar Warburton. 

Något som Andersson lyckas förun
derligt väl med är att moderera stilen 
så att den passar det ständigt skiftan
de tempot i Joyces prosa. Joyce har ett 
sätt att dröja vid små stämningsskapan
de detaljer och att låta språket bli stil
la och börja spinna som en katt, låta det 
bli långsamt och dröjande, för att sedan 
plötsligt skjuta fart genom en prosaisk 
förklaring eller någon snabb och mycket 
vardaglig replik. Warburton är betydligt 
mer tungrodd i sin återgivning av Joyces 
kameleontiska prosa, inte alls lika sensi
bel och smidig som Andersson. 7

idag framstår Gustaf Mannerheim 
som Finlands viktigaste nationella sym
bol. Också i Sverige är intresset för honom 
stort. Förra året utkom tre uppmärksam
made verk om honom, av Henrik Meinan
der, Dag Sebastian Ahlander och Herman 
Lindqvist. Böcker som nu har kommit i 
pocket.

Men ännu när Mannerheim var 50 år 
kunde hans karriär beskrivas som ”a study 
in failure” (för att citera historikern Robert 
Rhodes James beskrivning av Wins ton 
Churchills politiska och militära karriär 
fram till 1939). I december 1917 återvände 
Mannerheim, pank och arbetslös, till Hel
singfors. Han hade då nyss genomlevt sitt 
tredje avgörande livsmisslyckande. De två 
första var hans relegering från både gym

nasiet i Helsingfors och officersskolan i 
Fredrikshamn, och det tredje var när fått 
sina ryskkejserliga generalsepåletter – 
själva symbolen för hans återupprättade 
heder och status – inte bara bildligt talat 
utan också närmast bokstavligen avslitna 
i och med oktoberrevolutionen 1917. Hur 
gick denna förvandling till, som i utgångs
läget tedde sig så osannolik?

Erik Hobsbawm beskriver i antologin 
The Invention of Tradition (1983) hur euro
peiska stater aktivt uppfann nationella 
symboler eller förstärkte redan existeran
de symboler, historiska personer och kul
turella yttringar. Syftet var att skapa en 
symbolik som skulle återspegla  nationens 

kraft och legitimitet, och därmed ge led
ningen politisk auktoritet. Den utveckling 
som han skildrar var tydligt kopplad till det 
nationalistiska tankesystemets genom
brott under slutet av 1800-talet och det 
tidiga 1900-talet. Det gick hand i hand med 
och var delvis en förutsättning för de euro
peiska staternas framväxt.

Även i Finland hade sådana försök gjorts 
under mitten och slutet av 1800-talet (Kale
valamytologin är ett exempel), men denna 
process hade i huvudsak varit knuten till 
den fennomanska rörelsen. I och med detta 
hade symbolerna i viktiga avseen den varit 
splittrande istället för enande; den fenno
manska rörelsens betoning av lojalitet gent
emot tsaren hade för många representerat 
sociala orättvisor. Framtagandet av Kaleva
laeposet representerade också fennoma
nins förfinskningssträvanden.

Den unga staten Finland var därför i 
skriande behov av en annan stark, enande 
politisk symbolik. Det var dock inte själv
klart att den person som i viktiga avseen
den varit ansvarig för att födelsen hade bli
vit ytterst blodig och lämnat ett i det när
maste totalt splittrat land efter sig, också 
var den som skulle bli en samlande natio
nell symbol. Mannerheim kunde ju i sin 
egenskap av vit överbefälhavare under 
fins ka inbördeskriget 1918 hållas ansva
rig för de grymheter som begåtts av den 
egna, segrande sidan, den så kallade ”vita 
terrorn”, som resulterat i omkring 10 000 
avrättade och mördade röda fångar och 
sympatisörer.

I det hemliga tilläggsprotokollet 
till ickeangreppspakten mellan Nazi 
Tyskland och Sovjetunionen från augus
ti 1939 angavs att Finland ingick i den sov
jetiska intressesfären. Stalins regim fick 
alltså fria händer att agera utan risk för att 
Tyskland skulle ingripa. I november gick 
Sovjet till anfall.

avgörande steg på vägen till nationell 
symbol tog Mannerheim genom sitt age
rande under vinterkriget och sitt realpoli
tiskt välavvägda agerande i samband med 
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Det stora intresset för Gustaf Mannerheim hänger  
samman med Finlands behov av enande symboler,  
skriver Tobias Berglund.

Marskalkens museum.
FOTO: ALAMY   
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