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Abstract 

 

The aim of this study is to examine the collection One Thousand and One Nights (also: The 

Arabian Nights) from a european perspective, by comparing different european translations. 

The study focuses on three translations into Swedish from different periods of time and how 

the tales have changed in the translation process - depending on the prevailing line of 

approach and Western perceptions of Eastern standards. The thesis of the study is that Eastern 

culture, from a Western perspective, has been seen as exotic and different but not as a high 

literary culture and that this view has affected the translations into european languages. 

The study shows, among other things, that Western culture is many times considered 

normative in the translations and that the translators often give their own voices a prominent 

role, also that common Western notions of the East affects the translations. 

The word ”orientalism” is used frequently in the study and it refers primarily to the image of 

the Orient as it is described in Edward Saids' book Orientalism: as a Western construction 

whose main purpose is to strengthen its own conception of the Orient and thereby strengthen 

the Western identity as better than the Orient. The study shows, with basis in Saids' 

Orientalism, that the translation of One Thousand and One Nights often serves as a filter for 

Western beliefs and a fulfillment of expectations that already exist. 
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Inledning 

Tusen och en natt är ur västerländsk synpunkt ett av de mest kända verken från det som 

kommit att kallas Österlandet. Det är en sagosamling som skildrar livet i den tidiga islamska 

världen, vilket kan vara i basaren, hos köpmannen eller i haremet. Skildringen av verkligheten 

i sagorna är dock förskönad samt kryddad med slösande överflöd och övernaturliga väsen 

såsom onda och goda andar. 

Tusen och en natt består av ett antal sagor vilka hålls samman av en ramberättelse om 

Sheherazade som måste berätta en ny saga varje natt för att inte bli mördad morgonen därpå. 

Man kan anse att flera av sagorna blivit klassiska i sig själva, framförallt sagor som ”Aladdin 

och den underbara lampan”, ”Sindbad sjöfararen”, ”Ali Baba och de fyrtio rövarna” o.a. Man 

kan anse att dessa sagor nästan blivit mer kända än verket i sig självt, de har stöpts om och 

berättats om i olika versioner, böcker, historier och filmer, och har på vägen både förändrats 

och anpassats efter olika kulturer och översättare.   

Jag har alltid varit väldigt intresserad och fascinerad av Tusen och en natt, först och främst av 

den helt annorlunda värld som sagorna framställer. Det är också intressant att läsa sagorna 

utifrån det för en västerländsk läsare annorlunda sättet att berätta och skriva. Många sagor 

innehåller en eller fler ramberättelser, det vill säga många sagor som byggs i en. När jag läst 

mer om dem på senare år är det som främst intresserar mig hur olika synen på sagorna är i 

Österlandet, varifrån de kommer, och i Västerlandet, där de genom översättning förändrats 

stort. Det är främst hur sagorna mottagits och förändrats genom olika europiska översättningar 

jag är intresserad av. Att berättelser och böcker genom översättning har förändrats är inget 

unikt, men det som är intressant är hur sagorna i Tusen och en natt har förändrats och varför. 

Den österländska kulturen sågs i Västerlandet främst som en exotisk och annorlunda värld, 

men generellt sett ansågs den inte vara en högt stående kultur rent litteraturmässigt, och detta 

är en anledning till att det ändrades i texten av översättaren, vilket jag i uppsatsen kommer 

visa på. Jag kommer att jämföra tre svenska översättningar, gjorda av Gustav Weil (1928), 

Torsten Wennström (1941) samt Nils Holmberg (1958). Ingen av de svenska översättningarna 

är direktöversatta från arabiskan, vilket gör en jämförelse med originaltexten svår, men då 

mitt syfte är att jämföra tre olika svenska översättningar med varandra och inte deras 

respektive relation till originalverket, har jag ändå valt dessa. 

Jag kommer i uppsatsen frekvent använda orden ”exotisk” och ”romantisk”. ”Exotisk” har i 

uppsatsen betydelsen av ”främmande, fjärran, ovanlig”. Vid användandet av ordet 

”romantisk” avses synen på verkligheten under romantiken: ”Romantiken betonar känslan på 
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bekostnad av förnuftet, den intresserar sig för det främmande och exotiska och för historien, i 

synnerhet det egna landets.”
1
 

Jag kommer även att använda uttrycken ”Österlandet” och ”Västerlandet”. Jag syftar då inte 

på områdena ur en geografisk synpunkt utan ur en kulturell och historiskt betingad synpunkt. 

Jag utgår från Edward Saids beteckning om Österlandet (Orienten) och Västerlandet 

(Occidenten), vilken också använder uttrycken som en abstrakt bild av kulturen i dessa 

områden. 

Vid användandet av ordet ”orientalism” avses alltså främst den bild av Österlandet som 

Edward Said i sin bok Orientalism beskrivit som en västerländsk konstruktion vars viktigaste 

syfte dels var att stärka sin egen uppfattning om Orienten, och dels att därigenom stärka den 

egna europeiska identiteten som bättre och mer utvecklad än Orienten. Said menar att 

Västerlandets syn på Österlandet från början präglades av återkommande föreställningar, och 

att dessa föreställningar byggt på nya antaganden.
2
 

Syfte och frågeställning 

Jag har valt att fokusera på en rad europeiska översättningar av sagorna, samt undersöka hur 

dessa sagor har mottagits och bearbetats i västvärlden. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

Tusen och en Natts tillkomst och historia ur en europeisk synvinkel. Fokus kommer därför att 

ligga på europeiska översättningar och en frågeställning om en västerländsk norm vad gäller 

livsstil och kultur är tydliga i översättningar av Tusen och en natt. 

För att realisera mitt syfte har jag jämfört hur Tusen och en Natts historia och tillkomst 

presenteras i olika teoriböcker, samt hur olika översättningar till europeiska språk beskrivs. 

Jag har också läst tre svenska översättningar av Tusen och en natt från olika tidsperioder och 

jämfört dem, framförallt ifråga om karaktärsbeskrivningar och handling. 

Jag kommer även att jämföra översättningarna med olika teoretikers texter om just 

översättningar och vilken skillnad de anser att det finns mellan verket på arabiska och andra 

språk. Jag kommer också visa på kulturella skillnader och problem men kommer inte att 

utveckla detta i någon större utsträckning. Jag kommer heller inte att tolka berättelserna i sig 

själva utan fokuserar på skillnader mellan översättningarna. 

                                                 
1
 Källa: http://www.ne.se  

2
 Said, Edward, Orientalism (1978) Köpenhamn 2004, s. 68ff 

http://www.ne.se/
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Metod och disposition 

Jag har i uppsatsen använt mig av en komparativ metod. Den komparativa 

litteraturvetenskapen kan ibland handla om jämförelse, ibland med syfte att hävda sitt eget 

lands litteratur framför andra. Den kan också handla om att stöpa om karaktärer i olika 

kulturer, eller om författares medvetna eller omedvetna påverkan på varandra. I denna uppsats 

kommer jag att använda mig av den komparativa metoden som ett försök att jämföra kulturer 

med varandra utifrån ett litterärt verk, Tusen och en natt. Genomförandet av detta kommer att 

ske genom en jämförelse av delar av tre svenska översättningar av Tusen och en Natt. Jag 

kommer att undersöka vad i texterna som skiljer sig åt, om det endast är ord och meningar 

eller om betydelsen med berättelsen ändras. Främst kommer jag att inrikta mig på 

karaktärsbeskrivningar och hur dessa skiljer sig åt texterna emellan, samt om detta påverkar 

karaktärerna och berättelsen i sin helhet. 

Jag kommer att använda mig av tre svenska översättningar av Tusen och en natt. Den första är 

gjord av Ludwig Fulda och gavs ut 1921. Denna är översatt från Gustav Weils tyska text, 

1837-41 översatt från arabiskan. Den tänkta publiken för denna text var främst vuxna. 

Den andra översättningen är gjord av Torsten Wennström och först tryckt 1941. Wennström 

har översatt till svenska med underlag i Johannes Östrups danska översättning från arabiskan, 

utgiven 1927-28. Även denna är avsedd för vuxna. Jag kommer använda en upplaga från 

1962. 

Den tredje översättningen jag kommer att använda mig av är översatt av Nils Holmberg och 

först tryckt 1958. Denna översättning har sin grund i J. C. Mardrus översättning från 

arabiskan (1899-1904). Holmbergs översättning är också den avsedd för vuxna, däremot 

brukar Mardrus översättning allmänt användas för versioner avsedda för barn och ungdomar. 

Jag har valt dessa översättningar främst för att de är gjorda av olika författare i olika 

årtionden. Jag har också, vid läsning av olika översättningarna, hittat intressanta skillnader 

mellan dessa texter som jag i uppsatsen kommer att presentera. 

Jag har inte läst någon av texterna de svenska texterna är översatta från. Förvisso kan det 

finnas skillnader redan mellan den tyska, danska och franska översättningen och de kan 

avspeglas i den svenska texten. Om skillnaderna jag ser grundar sig i föregående översättares 

text kommer jag alltså inte kunna avgöra, men mitt syfte med uppsatsen är inte att granska tre 

översättare, utan hur en översatt text gjord av olika översättare kan skilja sig åt. Alla tre 

texterna är översatta i två led, det vill säga att det finns en text mellan originaltexten och den 
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svenska texten. Gemensamt mellan de tre översättningarna är att den arabiska texten de 

grundar sig på är tagen ur samma upplaga, Bulaq-upplagan.
3
 (för närmare presentation av de 

olika arabiska upplagorna, se sidan 10 i uppsatsen.) Även om jag inte läst den arabiska 

originaltexten, bör det dock kunna antas att de arabiska texter Mardrus, Weil och Östrup 

utgått ifrån är samma eller snarlika. 

Först i uppsatsen presenteras en forskningsöversikt och en teoretisk översikt av problematiken 

med översättning, samt en sammanfattning av olika sätt att översätta en text. 

Därefter följer en kort historik över Tusen och en Natt, följt av en presentation av olika 

europeiska översättningar. Efter det kommer jag att analysera två valda sagor ur Tusen och en 

Natt, och jag kommer att tolka dem utifrån skillnaderna mellan de olika svenska 

översättningarna. Jag kommer först och främst att jämföra ramberättelsen om Sheherazade 

och kungen, sedan kommer jag jämföra berättelsen ”Trollhästen”, vilken är en relativt vanlig 

och populär saga, vilket framförallt märks i att den ofta förekommer även i förkortade utgåvor 

och utgåvor med endast ett fåtal sagor. Den är också väldigt typisk för sättet att berätta flera 

sagor i en. I Sheherazade through the looking-glass väljer Eva Sallis ut ett antal sagor och 

tolkar dem utifrån sina teorier om hur läsningen av Tusen och en natt har förändrats och 

försvårats genom olika tider och kulturer. Jag kommer här att göra detsamma såtillvida att jag 

jämför två sagor, men till skillnad från Sallis som väljer relativt ovanliga och okända sagor, 

kommer har jag att välja ut två sagor som ofta är representerade i de europeiska 

översättningarna. 

Forskningsöversikt 

Jag har, vid sidan av de tre svenska översättningarna av Tusen och en natt, använt mig av ett 

antal teoretiska verk som på olika sätt belyser problematiken om översättningen av Tusen och 

en natt. Eva Sallis Sheherazade through the looking-glass: The Metamorphosis of the 

Thousand and one Nights (1999) behandlar främst mottagandet av Tusen och en natt och hon 

vill visa på de förändringar verket har gått igenom, främst hur verket förändras genom olika 

läsare. Sallis menar att då läsningen av Tusen och en Natt är spridd över så många kulturer, 

förändras verket beroende på vem som läser det. Hon går även igenom översättningen av 

Tusen och en natt till engelska, på vilket sätt den är översatt och vilka skillnaderna är mellan 

de olika översättningarna. Jag kommer att använda mig av hennes teorier om förändring av 

                                                 
3
 Gerhardt, Mia I, The art of story-telling, A literary study of the Thousand and one nights, Nederländerna 1963, 

s. 9ff, Wennström, Johannes (översatt av) Tusen och en natt, band I, Malmö 1962 (1941), s. 23. Då jag använder 

mig av olika översättningar av Tusen och en natt, kommer jag i fotnoter och parenteser referera till översättaren, 

då verket inte har en specificerad författare och de olika översättningarna ska hållas isär. 
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texten samt om översättningar. Övergripande menar hon att texten inte bara förändras genom 

kulturen, utan att även kulturen förändras genom texten. Hon ger också exempel på 

översättningar av texten och hur den har förändrats genom översättning. 

Mia Gerhardt har i The art of story-telling (1963) inte använt sig av Tusen och en natt i 

originaltext, utan tolkar via olika europeiska översättningar sättet att berätta i verket. Hon 

visar även på vissa skillnader mellan de olika europeiska översättningarna, främst de franska 

och engelska, och hur dessa skillnader påverkar berättandet och tolkningen. Gerhardt anser att 

en läsare inte behöver ha kännedom om ett verk på originalspråk då det handlar om ett verk 

som är så utspritt över olika kulturer och språk som Tusen och en natt är. Hon förklarar detta 

med att jämförelser kan göras mellan olika översättningar av verket, och då dessa 

översättningar skiljer sig på så många punkter, kan läsaren ändå se vissa förändringar Tusen 

och en Natt gått igenom. 

Jag har även i viss utsträckning använt Edward Saids Orientalism (1978), där Said menar att 

västerländska människor grundar sina värderingar och sin bild av Orienten på djupt gående 

fördomar, och att själva begreppen ”Orienten” och ”orientalism” är skapade av människor i 

västvärlden. 

Jag har också använt mig av Magnus Lundquists Något om Tusen och en natt och 

sagoforskningen (1959). Vad som är intressant med Lundquists text är att vissa av de 

påståenden Said framhäver i Orientalism – om de fördomar som finns om Orienten – tydligt 

märks i texten. Lundquist har ett bestämt sätt att se på Orienten, ett sätt som är snarlikt det 

europeiska fördomsfulla som nämns i Orientalism, dock finns ändå i hans text användbara 

påståenden om hur översättning kan förändra en text, och hur små ändringar kan göra stor 

skillnad. 
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Översättning – teori och praktik 

För teori om översättning har använts Christina Gullins Översättarens röst (1998), Susan 

Bassnetts Translation Studies (1980) samt Mats Malms artikel ”Trogen översättning” (1996). 

Jag har använt Gullins verk i första hand och Bassnetts som komplettering, då de i mycket 

använder sig av samma teorier. Jag har använt dessa böcker därför att deras studie om 

översättning som ett möte mellan kulturer har mycket gemensamt med mitt syfte med 

uppsatsen, samt därför att Gullin diskuterar översättarens roll och den översatta texten i 

huvudsak, vilket även är mitt syfte med uppsatsen. Malms artikel har jag använt därför att 

hans teorier om fri respektive trogen översättning har varit användbara för syftet med 

uppsatsen. 

Översättning är ett komplext problem som det finns många olika aspekter på. Vad ska 

översättas och hur? Ska något förändras i texten, och vad? Hur mycket kan man förändra utan 

att fördärva originalet? De här frågeställningarna är relevanta just i Tusen och en natt, där 

stora friheter tagits med texten och där mycket förändrats. 

Översättarens röst är ett verk av Christina Gullin där den skönlitteräre översättarens roll 

diskuteras. Den inledande frågeställningen i boken är hur en översättare likställs med en 

författare och vems text man egentligen läser när man läser en översatt text.
4
 

Gullin bygger sin teori på begreppet ”Translation Studies”, främst med referens till Susan 

Bassnets bok med samma namn (1980), en studie som främst grundar sig på att översättning 

ses som ett möte mellan kulturer, och ser texten på målspråket (översättningen) som ett eget 

original, värt tolkning och uppmärksamhet.
5
 Studien fäster den främsta uppmärksamheten vid 

den översatta texten, och studerar texten som helhet snarare än detaljer som skiljer 

översättningen från originalet, samt ser en översättning inte så mycket som ett möte mellan 

texter utan snarare som ett möte mellan kulturer.
6
 Gullin följer till viss del ”Translation 

Studies” synsätt, men utöver det fokus denna sätter på det övergripande mötet mellan kulturer 

en översättning innebär, tar Gullin också hänsyn till det individuella skapandet och till detaljer 

i översättningen.
7
 Jag kommer i uppsatsen följa en snarlik linje, det vill säga se texten ur ett 

övergripande synsätt men även de tre översatta texterna som individuella.  

                                                 
4
 Gullin, Christina, Översättarens röst, Eslöv 1998, s. 9 

5
 Gullin, s. 12. 

6
 Gullin, s. 12, 31 

7
 Gullin, s. 12 
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Mats Malms artikel i Tidskrift för litteraturvetenskap (1996) tar upp problemet med 

begreppen ”trogen” och ”nära” översättning. Inledningsvis ställer han frågan om en ordagrann 

översättning alltid är den trognaste, och menar framförallt att det finns för många aspekter på 

problemet för att endast säga att en ordagrann översättning är trogen eller inte.
8
 

Malm skiljer också på klassicistiskt och romantiskt översättningsideal. Det klassicistiska 

motsvarar enligt Malm originalet i stil, men är anpassat för målspråkets (det översatta 

språkets) kultur. Målet är här att översättningen ska spegla hur verket eller texten hade sett ut 

om författaren levt i den kultur vilken texten blir översatt till. Denna översättning kallar Malm 

”fri” snarare än ”trogen”.
9
 Även Gullin nämner detta tillvägagångssätt.

10
 Vad som kan vara 

problematiskt med detta sätt att översätta, i exemplet Tusen och en Natt, är att kulturen 

historierna representerar och kulturen de översätts till, är så pass olika att förändringen blir 

alltför stor. Kulturen kan istället gå förlorad till förmån för det översatta språkets kultur och 

värderingar. 

Romantikens översättningsideal kräver å andra sidan hänsynstagande både till författarens 

särdrag, originalets språk och dess karaktärsdrag. Ofta innebär detta även bokstavstrohet mot 

texten.
11

 Inte heller denna översättning kan anses som helt trogen, då meningen ibland måste 

gå förlorad då en text översätts ord för ord. Efter att ha läst om översättning av Tusen och en 

Natt, samt översättarnas egna kommentarer, drar jag slutsatsen att verket är översatt enligt det 

klassicistiska idealet, alltså inte översatt ord för ord utan förändrat för att anpassas till det 

översatta språkets kultur. Detta kan också uttryckas i metafras och parafras, något Gullin 

också diskuterar i Översättarens röst. 

Malm diskuterar även begreppet efterbildning. Han menar att översätta genom efterbildning 

innebär att översättaren söker komma nära verkets totala effekt genom att utelämna det som är 

svårt eller inte går att översätta och ersätta det med främmande texter. Men Malm menar att 

inte heller detta återger språkets karaktär då det blir för annorlunda originaltexten.
12

 Slutligen 

menar också Malm, och här refererar han också till språkforskaren Schleiermacher, att 

översättaren helst ska sträva efter en stil som följer originalet och därmed inte är naturlig för 

målspråket.
13

 

                                                 
8
 Malm, Mats, ”Trogen översättning”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 69 

9
 Malm, s. 70f 

10
 Gullin, s. 25 

11
 Malm, s. 72 

12
 Malm, s. 73f 

13
 Malm, s. 74 
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Enligt Gullin har den teoretiska forskningen om översättning pendlat mellan två olika faser – 

fri översättning med empirisk inriktning och filosofisk översättning med hermeneutisk 

inriktning. Den tidigare innebar en väldigt fri ställning för översättaren, som kunde ta intryck 

av andra medel i sin översättning, såsom böcker eller omgivning. Det är dock den senare 

skolan som numera används, ett sätt att vara mer trogen texten och analysera den innan den 

översätts.
14

 Översättningen delas också in i metafras eller parafras, där metafras innebär att 

följa texten ord för ord och parafras innebär att behålla textens mening och intention, men inte 

översätta ord för ord.
15

 I vissa översättningar av Tusen och en natt har metoden parafras 

använts, men ofta överger man även mening och intention. 

Gullin återger även Bassnetts teorier om att indela översättning i olika perioder. Jag kommer 

här kort återge dem utifrån Bassnetts egen text.. Enligt Bassnett, som Gullin följer, finns det 

fem olika perioder att indela översättningsteori i, och det är de två senare som är relevanta för 

min uppsats. 

”Translation as a means whereby the individual translator who sees himself 

like Aladdin in the enchanted vaults (---) offers his own pragmatic choice to 

the TL reader.”
16

 

 

“Translation as a means through which the translator seeks to upgrade the 

status of the SL text beacuase it is percieved as being on a lower cultural 

level.”
17

 

Som jag i uppsatsen kommer påvisa, visar den första definitionen hur många av översättarna 

arbetat med Tusen och en natt. De förändrar originaltexten på eget bevåg, och den text som 

hamnar hos läsaren är således förändrad och påverkad av översättaren. Den andra definitionen 

stämmer in med viss modifikation gällande översättningen av Tusen och en natt, då det främst 

inte är översättarens mening att höja statusen av originaltexten, utan snarare bevisa att den 

exotiska bild och status texten har i Västerlandet, stämmer.
18

 

                                                 
14

 Gullins, s. 23f 
15

 Gullin, s. 25 
16

 Gullin, s. 27, Bassnett, Susan, Translation Studies, revised edition (1980) London 2000, s. 71 
17

 Gullin, s. 27, Bassnett, s. 71 

TL står här för ”target languange, den översatta texten, och SL för source language, originalspråket (Gullin, s. 

14) 
18

 De tre övriga perioderna behandlar ett teoretiskt synsätt där 1) originaltexten i allt ses som överlägsen den 

översatta texten, 2) där översättningen uppmuntrar läsaren att även läsa originaltexten samt 3) där översättningen 

ska få läsaren att känna likhet med originaltexten och dess kultur. (Gullin, s. 27, Bassnett, s. 71) 
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Hur mycket översättaren ska påverka en text är diskutabelt. Vissa menar att översättaren inte 

alls ska synas och vissa att den ska synas tydligt. Gullin menar att vissa läsare helt bortser från 

översättarens röst i texten, och ser den översatta texten helt som ett original. För dem blir då 

översättaren en implicit och osynlig författare till texten, eftersom de inte gör skillnad på 

originaltexten och den förändrade texten, den som översättaren haft inflytande över.
19

 Även 

om en översatt text bör läsas som ett original till viss del, bör ändå läsaren också vara 

medveten om att det finns en översättare. I Tusen och en natt anser jag att översättaren har en 

mycket markant röst då det inte finns en författare bakom denna översättare, utan översättaren 

kan i viss mån ges statusen av en författare i författarens frånvaro. Möjligt, och detta är endast 

teorier, är att läsare inte tänker på att det finns en översättare då det inte finns en författare, 

utan texten ses som ett original och att översättaren kan ha förändrat texten förbises.  

Tusen och en natt – Historik i sammanfattning 

Tusen och en natts historiska tillkomst är omdiskuterad, men det finns en syn på dess 

tillkomst som är gemensam för de forskare jag använt i min uppsats. Jag kommer här att 

sammanfatta denna syn. 

Man menar att kring år 800 blev en samling berättelser på pehlevi (medelpersiska) översatta 

till arabiska.
20

 Berättelserna kan spåras till flera kulturer, samlandet har med största 

sannolikhet skett i Persien (Iran), och motivet och idén kommit till i Indien.
21

 Även många 

berättelser från området kring Bagdad har kommit till, men den största förändringen 

genomgick Tusen och en natt mellan 1200- och 1400- talet då en del av originalberättelserna 

gick förlorade och flera egyptiska och turkiska berättelser tillkom.
22

 Av de teoretiska verk jag 

använt refererar de flesta till Mas’udi, en arabisk forskare som i verket The Golden Meadows 

samlade historien om Tusen och en natt.
23

 Enligt honom är den persiska titeln Hezãr Efsãne 

och den arabiska Alf hurãfa.
24

 Dock är den vanligaste tolkningen av den arabiska titeln Alf 

Laylah wah Layla (”Tusen nätter och en natt”).
25

  

I början på 1800- talet började sagorna tryckas på arabiska för första gången, vilket skedde 

efter den första europeiska översättningen. Antoine Galland översatte 1702 verket till franska 

                                                 
19

 Gullin, s. 13 
20

 Sallis, Eva, Sheherazade through the Looking-Glass: The Metamorphosis of the Thousand and one Nights, 

London 1999, s. 2 
21

 Lundquist, Magnus, Något om Tusen och en natt och sagoforskningen (1959), Lund 1959s. 51ff, Gerhardt, s. 

9ff, Sallis s. 2f, Wennström, band 1 s. 13ff. 
22

 Sallis, s. 3 
23

 Sallis, s. 19, Lundquist, s. 51f, Wennström, band I, s. 12 
24

 Lundquist,. 51f 
25

 Sallis, s. 3, Wennström, band I, s . 18  
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från de handskrifter på arabiska och persiska som då existerade. Det var inte förrän efter 

verket tryckts på arabiska som Tusen och en natt ånyo översattes till europeiska språk, vilket 

medförde att dessa texter bar spår både av Gallands översättning av de tidiga handskrifterna, 

och även de arabiska tryckningarna från 1800- talet.
26

 Jag kommer här att presentera de 

viktigaste arabiska utgåvorna i korthet och hur de skiljer sig åt: 

- Calcutta I (1814/18, 2 volymer) 

- Bulaq (1835, 2 volymer, även kallad Kairo-upplagan) 

- Calcutta II (1839-42, 4 volymer, även kallad Mcnaghten- upplagan) 

- Breslau (1825-38, 12 volymer)
27

 

- Leiden (1984)
28

 

Calcutta I editionen innehåller endast 200 sagor, samt två sagor som hittats isolerade från 

samlingen, en av dessa är Sindbad sjöfararen.
29

 Ofta är just de isolerade sagorna, de som är 

ovanliga i de arabiska editionerna, vanliga i de europeiska. Jag återkommer senare till detta.  

Bulaq, eller Kairo-upplagan, är större, och innehåller ungefär 220 berättelser.
30

 Calcutta II- 

upplagan har ungefär samma innehåll, och skiljer sig något från Bulaq-upplagan vad gäller de 

första 200 sagorna, men resten av sagorna är i stort sett identiska både i Bulaq och Calcutta 

II.
31

 Leiden- upplagan är ett nytryck av den handskrift från 1400-talet som Antoine Galland 

använde för sin översättning 1702. Denna upplaga skiljer sig väsentligt från de andra, men 

den har heller inte använts i någon större utsträckning till senare europeiska översättningar.
32

 

Sammanfattningsvis är de upplagor som främst används vid översättningar av Tusen och en 

natt, Bulaq och Calcutta II, väldigt lika. Bland de arabiska editionerna, liksom bland 

översättningarna, finns det ingen erkänd, komplett version som alltid används. De arabiska 

editionerna kan skilja sig åt något, men de skiljer sig inte lika mycket åt som de europeiska 

texterna gör.
33

 Dock kan det finnas en del främmande inslag även i de arabiska editionerna, 

som inte verkar ha varit där från början. Detta beror på att Tusen och en natt stammar från tre 

kulturer, och det är stor skillnad mellan berättelserna i de olika skikten. En egyptisk berättare 

                                                 
26
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kan ha lagt till något i en tidigare, indisk text, vilket som sagt ger ett främmande inslag men 

ingen större förändring i texten.
34

  

Översättning och spridning 

Europa 

Antoine Galland 

Den första översättningen av Tusen och en natt som gjordes i Europa satte på ett vis en 

standard för kommande översättningar, och visade redan här på en bristande respekt för 

verket och en vilja att förändra det till kulturella normer som är europeiska. Det var Antoine 

Galland som 1702 översatte verket till franska, och enligt Lundquist är det långt ifrån en 

ordagrann översättning. ”Galland översatte mycket fritt och han ändrade texten som det bäst 

passade honom, allt för att anpassa sin översättning efter sin tids smak.” Det är en vacker text, 

men mycket förändrad från originalet.
35

 Så blev också denna översättning omåttligt populär i 

1700- talets Europa, men huruvida det var för sin bild av en ”genuin” orientalisk kultur är 

tveksamt. Frågan är snarare om inte den fascination och det intresse som visades för Tusen 

och en natt återspeglar det Edward Said menar med uttrycket orientalism. Han menar att 

orientalism är en bild av en kultur som motsvarade de förväntningar och fördomar folk främst 

i Europa på 17-, 18-, och tidiga 1900- talen hade om Orienten. Denna kultur var motsatt den 

europeiska, vilket gjorde den exotisk och främmande, men ändå inte alltför stötande då 

Orienten och Europa genom kolonialism och grannskap var sammanlänkade.
36

 

Redan här märks den anpassning som Tusen och en natt har genomgått på vägen från 

Österland till Västerland. Lundquists visar att Galland inte drog sig för att göra stora 

förändringar i texten, och sätter man in det i en jämförelse med hur europeiska verk brukade 

översättas mellan europeiska språk, ger det en tankeställare om hur lågt i rang den orientaliska 

kulturen ansågs stå i Europa, samt hur annorlunda den ansågs vara utifrån en västerländsk 

synvinkel.  

En trolig orsak till att Galland från början kunde ändra och korta av i verket är den gråzon 

Tusen och en natt har hamnat i. Den ingår inte i en kanon i den arabiska kulturen, och har i 

Europa hamnat i ett slags litterärt mellanskikt då det inte har funnits en liknande tradition att 

placera in verket i från början. Den har i Västerlandet blivit populär bland läsare främst som 

en bild av den Orient det tros representera. Lundquist menar att Galland kunde ändra fritt 

                                                 
34
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”utan att någon litterär tradition stått som tillbakahållande kraft.”
37

, men om han menar att 

orsaken endast är att Tusen och en natt inte ingår i en västerländsk kanon eller att det i 

Västerlandet då inte fanns andra kända klassiska verk från Österlandet är oklart, men 

förmodligen spelar båda orsakerna in. 

En av de största friheter Galland tog sig var att han nedtecknade berättelsen om Aladdin och 

den underbara lampan från en muntlig berättelse med viss modifikation.
38

 Berättelsen fanns 

inte med från början, men ändå ses den ofta som den mest representativa berättelsen från 

samlingen, det är förmodligen den allra mest kända. Det är svårt att säga varför den mottagits 

så väl i den västerländska kulturen, men en anledning är troligtvis att Galland skrev den 

utifrån en romantisk bild av Orienten som han redan hade, och att den därför ansågs mer 

romantisk eller mer orientalisk än andra. Ett ironiskt faktum att konstatera, då Galland, som i 

sin nedskrivning inte var tvungen att följa ett textoriginal utan endast ett muntligt, själv kunde 

färga texten med västerländska värderingar och de fördomar om Orienten som i hans samtid 

var vanliga. 

I beaktande måste dock också tas att huvuddelen av dem som läste Gallands översättning 

förmodligen inte kunde arabiska, och om Galland inte berättade om de förändringar han gjort 

var det svårt, för att inte säga omöjligt, för läsaren att veta hur originalverket var berättat. Vad 

som också är anmärkningsvärt med Gallands översättning är att det är den översättning som 

oftast används som grund för de barnöversättningar som sedan betecknas som ”sagor” i 

bemärkelsen ”barnsagor” (”fairy-tales”). Dessa sagor är då inte endast förändrade av Galland 

för att passa in i Västvärlden, de är också förändrade för att passa ett barns läsning. Man 

kommer då ännu längre ifrån originaltexten, ändå läses dessa barnsagor ofta av både barn och 

vuxna. 
39

 

Den västerländska föreställningen av Tusen och en natt var efter Gallands översättning 

mycket romantisk, men enligt både Lundquist, Östrup och Gerhardt föraktade de arabiska 

lärda verket. De ansåg, och anser fortfarande, att sagorna är alldeles för naiva och att de inte 

hör till den arabiska högkulturen.
40

 Även Bo Holmberg skriver i ”Adab and Arabic Literature” 

att Tusen och en natt inte innehar en hög klass inom den arabiska litteraturen – där för övrigt 

”litteratur” inte betyder samma sak som i Europa, enligt Holmberg – och att detta är mycket 

                                                 
37
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40
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ironiskt då Tusen och en natt fortfarande bland många i Europa innehar statusen av det mest 

typiska arabiska verket av alla.
41

 

Övriga europeiska översättningar 

De mest kända översättningarna som gjorts till europeiska språk, förutom Gallands, är J.C. 

Mardrus franska (1899) och Richard Burtons engelska (1885). Existerande övriga engelska 

översättningar är Andrew Lanes (1838-41), John Paynes (1882) och Powys Mathers (1923). 

Den senaste är översatt från Mardrus franska, men Mathers hävdade att hans text var översatt 

från arabiskan. Övriga är översatta direkt från arabiskan.
42

 Noterbart är att just de 

översättningar som förändrat mest i originalverket, Mardrus och Mathers, är samtidigt de 

översättningar som genom åren har lästs mest och varit lättast tillgängliga.
43

 De översättningar 

som förändrat mindre i texten, främst Paynes och Littmans tyska översättning, är inte lika 

kända. Det finns, enligt den sekundärlitteratur jag använt mig av, ingen översättning på 

engelska som kan benämnas som en överlag bra och lyckad översättning, de engelska 

översättningarna är olika men de översätter texten fel på olika sätt.
44

 

Fransmannen Joseph Charles Mardrus, vars översättning ligger till grund för Nils Holmbergs 

översättning till svenska, ville göra Tusen och en natt till ett litterärt konstverk, främst genom 

att i sin översättning sväva ut i beskrivningar och brodera ut sin text mer än nödvändigt. 

Samtidigt insisterade han på riktigheten i sin egen översättning. Engelska teoretiker 

kritiserade Mardrus för hans sätt att frångå textens originalitet och överdriva sin översättning i 

beskrivningar och händelser, men i Frankrike blev översättningen omåttligt populär och denna 

är fortfarande den mest läsa versionen av Tusen och en natt i Europa.
45

 Detta kan bero på att 

Mardrus poängterar det exotiska och extraordinära och även överdriver händelser och känslor. 

Mardrus översättning är baserad på Bulaq, men han översatte endast ett urval och tog historier 

ur sina ramar och placerade dem i en egen berättelse. Han bytte också namn och ändrade 

dem.
46

  

Det kan hävdas att översättningarna ser så markant olika ut för att de tagna från de olika 

upplagor på arabiska jag tidigare presenterat, men noterbart är då att Gerhardt anser Andrew 

Lanes översättning vara mer lik originaltexten än Mardrus är, men Lanes och Mardrus är ändå 
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tagna från samma upplaga på arabiska, Bulaq- upplagan från 1835.
47

 Samma resonemang kan 

användas på Paynes, Burtons och Littmans översättningar, vilka alla är översatta från samma 

upplaga, Calcutta II, men som enligt Gerhardt och Sallis klassas som relativt korrekta 

respektive sämre översatta. Sallis anser att Payne gjort den mest korrekta översättningen och 

Burton tillsammans med Mardrus gjort den som sämst överensstämmer med originaltexten, 

Gerhardt menar att Littman gjort den mest korrekta men att Burtons och Paynes inte är lika 

bra.
48

 Till tyska har Tusen och en natt översatts sex gånger, fyra av dess är från arabiskan, en 

är översatt från Gallands franska och en från Burtons engelska.
49

 

Vad de europeiska översättarna gjorde mer än bara förändrade texten vad gäller stil och 

kultur, var att föredra och välja ut speciella berättelser som återkommer i nästan varje 

översättning i Europa. Det märkliga är att många av de berättelser som ständigt återkommer 

(även i de svenska upplagorna) är de berättelser som Galland inte översatte från de 

handskrifter han använde utan själv skrev ned från muntligt berättande av en arabisk vän. 

Enligt The Golden Meadows är just de bland de vanligaste sagorna i de europeiska 

översättningarna. De är: 

“The History of Prince Zeyn al Asna, and the King of the Genii”, “The Historu of Codadad 

and the Princess of Deryabar”, “The Story of the Blind Man Baba Abdalla”, “The Story of 

Sidi Nouman”, “Aladdin or the Wonderful lamp”, “The Story of the Sleeper Awakened”, 

“The Story of Cogia Hassan al Habbal”, “Ali Baba and the Forty Thieves”, “Ali Cogia the 

Merchant of Baghdad”, “Prince Ahmed and the Fairy Par-Banou”, “The Sisters who envied 

their younger sister”.
50

 

Många av dessa, framförallt ”Ali Baba och de fyrtio rövarna” samt ”Aladdin och den 

underbara lampan” har senare översatts till arabiska och tryckts i nyare arabiska editioner, 

från Gallands franska, för att de blivit så populära i Europa.
51

 Detta ger ett ytterligare 

perspektiv på förändring genom översättning som jag dock inte tänker utveckla här: ett verk 

som via muntligt berättande översätts till ett annat språk, och sedan överförs till 

originalspråket via skriftlig översättning. 

                                                 
47

 Gerhardt, s. 70, s. 12 
48

 Sallis, s. 55-64, Gerhardt, s. 70, 77ff  
49

 Sallis, s. 4 
50

 Sallis, s. 20 
51

 Sallis, s, 46 



15 

 

Förändring genom översättning 

Gallands översättning frammanade bilden av ett Österland som visserligen var exotiskt och 

främmande för den europeiska läsekretsen, men då Galland i sin översättning tog bort de 

grövsta partierna uppfattades den aldrig som för främmande eller stötande. De nyare 

översättningar som gjordes på 1900- talet skulle dock komma att inkräkta på denna bild. De 

engelska och tyska översättarna tog sig förvisso även de friheter, men på ett annat sätt. 

Översättningarna började bli mer ordagranna, men istället för att hålla in på de mer 

främmande och stötande scener som fanns, valde bland annat Richard Burton i England att 

brodera ut dessa scener. Burtons engelska översättning är från 1885, och det burleska och 

erotiska i dennes översättning kom passande nog mitt i den viktorianska epoken i dåtidens 

England och kontrasten blev minst sagt chockerande.
52

 

Språkliga förändringar 

Angående översättarnas friheter kan frågan då återigen ställas om de anser att de kan brodera 

ut sig för att de saknar respekt för verket eller om de helt enkelt vet att européer inte skulle 

tåla en ordagrann översättning? Förmodligen är svaret både och, och även om det är svårt att 

veta om förändringar i översättningen är medvetna eller omedvetna, har det förekommit 

förändringar som i större eller mindre drag förändrar texten. Inte bara förkortningar och 

omkastningar av historier är betydelsefulla, utan även förändringar av mindre ord, såsom 

Lundquist visar i Tusen och en natt och sagoforskningen. Han uppvisar exempel på hur ett 

arabiskt ord har översatts till att betyda olika saker av olika översättare, såsom: hasalat (”när 

hon uppnått vad hon skulle”, eller, ”när hon haft samlag med honom”), istabqa (”kungen bad 

henne stanna kvar”, eller, ”kungen kom astt skona henne”). Ett annat uttryck har översatts vid 

olika fraser som: ”erkände hennes klokhet”, ”visade henne sympati”, ”skonade henne” eller 

”kände sig dragen till henne”. Förvisso verkar dessa förändringar kanske inte så stora rent 

handlingsmässigt, men de ger ändå en karaktärs- eller åsyftningsskillnad och då de är ofta 

förekommande enligt Lundquist spelar de i slutändan en stor roll i översättningen.
53

 

Han tar även upp problematiken med att Tusen och en natt författats på flera olika språk: 

pehlevi, persiska, farsi och arabiska bland andra. Likheter och olikheter mellan olika ord i de 

olika språken kan skapa stora missförstånd och felöversättningar.
54
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Översättningen i Tusen och en natt är dock inte endast problematisk på grund av 

språkförbistringen utan även på grund av de friheter översättarna tagit sig. När och hur det är 

berättigat att ändra i en originaltext är svårt att avgöra, för att inte säga omöjligt. Vissa 

förändringar måste ibland för förståelsens skull göras, men vem och vad för förändringar är 

svårt att precisera. Dock görs inte de flesta förändringarna i översättningar av Tusen och en 

Natt för läsarens förståelses skull utan för att översättaren själv valt att göra förändringen. 

Ofta handlade det om att kulturen i sagorna är för främmande och för burlesk för att anses 

passande i Västerlandet, ibland spetsas det exotiska till för att verka mer lockande. 

Sammanfattningsvis har översättaren tagit sig friheten att ändra i verket därför att han tycker 

att den arabiska texten på sina ställen inte passar den europeiska eller varit sämre än en 

europeisk text. (Wennström, band I, s. 15, 23) 

Hur översättare kunnat ta sig denna frihet är värt att diskutera. Delvis beror det förmodligen 

på att när Tusen och en Natt översattes för första gången i Sverige fanns det bland folk i 

allmänhet en bild av Österlandet som exotiskt och annorlunda, och samtidigt som denna bild 

skulle uppehållas, skulle inte texten vara för främmande eller innehålla för märkliga element, 

då blir den istället stötande och folket väljer att inte läsa den. 

Kulturella förändringar 

Ett verk kan förändras inte bara genom översättning, utan även genom läsningar av människor 

i olika kulturer. Läsare av olika ursprung och kulturer kan uppfatta texten på olika sätt, och 

framförallt ger detta en förändring när verk som Tusen och en natt översätts till andra språk 

inte från originalspråket utan från andra översättingar. Översättingar från engelska, franska 

eller tyska till andra europeiska språk har varit mycket vanligt förekommande, även till 

svenska. Framförallt har Richard Burtons engelska översättning, Mardrus franska och 

Littmans tyska översättning använts. På så sätt har verket förändrats i grund och botten och 

fått spår av flera kulturer på vägen.
55

 Hur ett verk förändras genom översättning och läsning 

av olika kulturer är ett problem som tas upp av Eva Sallis i The Metamorphosis of the 

Thousand and one Nights. Hon menar att då verkets identitet finns mellan texten och läsaren, 

förändras också verket i grunden och i dess historia när det läses utifrån olika premisser och 

olika kulturer.
56

 En av hennes kärnpunkter är också hur verket har förändrats i läsares ögon 

genom alla de olika utgåvor och översättningar som finns, och hur översättarna i grund och 

botten har förändrat texten. 
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Studying the Nights becomes the exploration of variatons on an absent 

theme or a family of texts, rather than the study of any particular one of 

them, for the immediate implication of having an identity as literature larger 

than any of its versions is that no version alone is sufficient for study 

purposes. The real Nights is now larger than any of its manifestations, 

including those in Arabic.
57

 

Sallis menar här, att studera Tusen och en natt är som att studera variationer på ett tema 

utspritt över många texter, snarare än att studera ett speciellt tema i en text. Hon menar också 

att Tusen och en natt innehar samma identitet som ett litterärt verk som är större än någon av 

sina versioner därför att ingen av versionerna ensamt är tillräcklig för att studera grunden i 

verket. 

Sallis menar också att Tusen och en natt är kultur som går över gränserna, det representerar 

inte något specifikt i Orienten men genom de förändringar verket genomgått genom åren har 

det fört med sig en förbindelse mellan österländsk och västerländsk kultur. Denna förbindelse 

gör verket accepterat i båda kulturerna och innebär att österländsk historia får förnyat liv och 

uppmärksamhet i västerländsk kultur genom Tusen och en natt.
 58

 Jag förstår hennes 

resonemang, men jag håller inte helt med då Tusen och en natt genom de förändringar den 

gått igenom snarare skapar missförstånd än förbindelser mellan de två kulturerna. 

Västerländska läsare skapar en bild av österländsk historia utifrån Tusen och en natt, men 

problemet är att verket i de europeiska översättningarna förmedlar det utifrån den vedertagna 

bild som redan finns av Österlandet i det europeiska medvetandet, samt att den verklighet som 

finns i sagorna lika lite stämmer överens med den arabiska, indiska och egyptiska 

verkligheten som de europeiska folksagorna stämmer överens med vår verklighet. Det är på så 

vis svårt även för nutida översättare och läsare att införskaffa sig en bild av verklig 

österländsk kultur – enligt Said är den orientalism som så länge funnits i västerländsk kultur 

djupt rotad. 

Edward Said menar att detta resonemang inte bara gäller för Tusen och en natt utan för hela 

det som han kallar för Orienten och Occidenten, d.v.s. Österlandet och Europa. Han menar 

också att fördomarna och uppfattningarna som länge har funnits om Österlandet är djupt 

rotade och en förändring av dessa uppfattningar är svår att genomföra. 

De flesta av oss antar rent allmänt att vetenskap och forskning går framåt. 

Vi tycker att de förbättras allt eftersom tiden går och mer kunskap 
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ackumuleras (…)  Ett område som orientalismen har en kumulativ och 

kollektiv identitet och denna är synnerligen stark med tanke på ämnets 

anknytning till den traditionella lärdomen (---) och skrifter bestämda av 

allmänna syften (reseböcker, böcker om upptäcksfärder, fantasier, 

beskrivningar av exotiska trakter.
59

 

Jag anser att Tusen och en natt kan sägas befinna sig i en slags gråzon mellan Österland och 

Västerland. Den är inte accepterad som kanon i den arabiska kulturen, och den är, som jag 

tidigare i uppsatsen påvisat, på europeiskt språk färgad av översättares fördomar och egna 

förändringar. Det kan därför vara svårt att som västerländsk läsare få en genuin bild av det 

Österland som sagorna sägs beskriva. Förmodligen är det bäst att läsa sagorna som en 

spegelbild av den österländska kulturen, en spegelbild som till viss del kan visa äkthet men 

också förvanskningar och förändringar. 

Vad förändras i texten? 

Det kan vid en första anblick verka svårt att hitta förändringar i en text som översatts när den 

inte läses även på originalspråket, men förvånande stora olikheter kan hittas i olika 

översättningar på samma språk. Jag kommer senare i uppsatsen utveckla detta resonemang 

och visa på exempel från tre olika svenska översättningar och hur olikheterna skiljer dem åt, 

trots att de är översatta från samma text. 

En intressant iakttagelse som står att finna i Sheherazade through the looking-glass är att den 

europeiska tidens värderingar kan hittas i översättningarna av Tusen och en natt som gjorts 

vid de olika tiderna. De exempel Sallis grundar sig på är de tidiga översättningarna av 

Galland, Lane, Burton och Mardrus, och belyser vad folk ville läsa om i relation till hur 

översättningarna gjordes. De första översättningarna, främst Gallands från 1702, gjordes med 

det exotiska i Österlandet i åtanke, eftersom det var det folk i allmänhet främst ville läsa om. 

Senare översättningar, främst de engelska och tyska från mitten på 1800-talet förändrades till 

att istället visa upp ett ”genuint” intresse för folket och det sociala i berättelserna, vilket i 

framförallt Andrew Lanes (1838-41) och Richard Burtons (1885) översättningar resulterar i 

en mängd fotnoter som förklarar och utvecklar skillnaden mellan Österlandet och Europa. J.C. 

Mardrus följde det psykologiska intresse som fanns i Europa i början på 1920- talet, och 

översatte texten med inriktning på karaktärernas psykiska drag.
60

 Richard Burton utgör här ett 

paradoxalt undantag, 1885 översatte han Tusen och en Natt med emfas på de erotiska 

scenerna, tvärtemot den viktorianska erans värderingar.  
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Engelska översättare (Lane, Payne och Burton) tog sig inte lika stora friheter med att ändra 

texten i Tusen och en Natt som Galland gjorde. Däremot förändrade de karaktären 

Sheherazade mer än Galland gjorde, i deras respektive översättningar är hon mer älskvärd än i 

den arabiska texten, mer hjältinnelik. Sena arabiska översättningar har faktiskt påverkats av 

detta och gjort Sheherazade mer älskvärd än hon var i tidiga arabiska upplagor.
61

  

Lanes många fotnoter uppmuntrar läsaren att jämföra med Europa – exempelvis jämför han 

Shariars sätt att mörda sina fruar med historiska europeiska tyranner
62

 Lane sammanfattar 

också olika karaktärer och händelser och förklarar generellt den främmande österlänningens 

handlingssätt utifrån sin sammanfattning vilket, som Eva Sallis ger exempel på, vore som att 

en österlänning skulle döma den europeiska människan efter litterärt kända gestalter som Jack 

the Ripper och Heathcliff.
63

 Sallis sammanfattar sitt resonemang med att översättare på den 

här tiden hade läst om Orienten, och när de sedermera kom dit såg de vad de trodde de skulle 

se, och detta var vad de förmedlade till allmänheten. ”Truth is established by seeing that 

which you have been taught you will se.”
64

 

Mardrus tar sig också friheten att förändra flera personers namn, och göra dem till objekt 

istället för subjekt (Docté-Sympathie, Douce-Amie, Fleur-de-Granate, Belle-Hereuse)
65

, 

vilket även det generaliserar och framförallt objektifierar karaktärerna i sagorna.  

De svenska översättningarna 

Vilka översättningar finns? 

Det finns totalt 79 utgåvor av Tusen och en natt i Sverige.
66

 Detta inkluderar nya utgåvor av 

redan gjorda översättningar och även bearbetningar av befintliga översättningar, det senare 

förekommer i större utsträckning än nya översättningar. 

Den första utgåvan utkom någon gång under 1700- talet och det var en sedelärande berättelse 

ur samlingen. 14 stycken utkom under 1800- talet och 62 under 1900-talet. På 1800- talet kom 

det nya utgåvor ungefär en gång vart tjugonde år (1836, 1854, 1855, 1875, 1890, 1891, 1895). 

Under slutet av 1800-talet publicerades nya utgåvor mer frekvent, en trend som höll i sig i 

början på 1900- talet då tolv utgåvor utkom mellan 1906 och 1919. Mellan 1920 och 1928 

utkom 5 utgåvor. Mellan 1928 och 1946 utkom inga utgåvor alls, och mellan 1946 och 1960 
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utkom 21 utgåvor. Detta är den mest frekventa perioden, under 1960- och 1970- talen utkom 

endast 3 utgåvor, under 1980- talet blev det mer igen, 13 utgåvor på 10 år. Under 1990- talet 

utkom 8 utgåvor. Under 2000- talet har det hittills utkommit 2 utgåvor, vilka båda är 

förkortningar och urval från Nils Holmbergs översättning 1958.  Nästan hälften av utgåvorna, 

33 stycken, är bearbetade för barn och ungdom, en av dessa är en språkpedagogisk 

bearbetning och en är en utgåva med lättläst text. 

7 utgåvor är översatta från franskan, 5 stycken med säkerhet från J. C. Mardrus franska 

översättning från början på 1900- talet. 4 utgåvor är översatta från tyskan, främst från Ludwig 

Fuldas och Littmans översättning, samt 10 utgåvor från danskan. 4 av dessa är utgåvor av 

Torsten Wennströms översättning av Johannes Östrups danska översättning. 

67 av de 79 utgåvorna är meddelade förkortningar, urval och/eller bearbetningar av texten. 

Det finns ingen svensk upplaga som är översatt direkt från arabiskan, utan alla är översatta 

från andra språk.
67

 

Märkligt kan tyckas vara att det är mycket svårt att på svenska hitta en översättning av Tusen 

och en natt som är allmänt erkänd som en bra och riktig översättning. Även på andra språk är 

det inte helt lätt då åsikterna går isär, men av den teoretiska litteratur jag i uppsatsen använt 

rekommenderas allmänt Littmans tyska översättning och Paynes eller Lanes engelska. Detta 

är främst baserat på Sallis och Gerhardts böcker, och de rekommenderar de översättningarna 

främst på grund av deras sätt att följa originalets text utan större förändringar. 

Vad som speciellt kan anmärkas om de svenska översättningarna är också att det finns väldigt 

få av dem. Verket har getts ut ett otal gånger i olika versioner, sammandrag och utdrag, för 

vuxna och för barn, men de översättningar som mest frekvent används är Torsten Wennströms 

från 1941 samt Nils Holmbergs från 1958.
68

 Speciellt den senare är vanlig. Jag kommer här 

att presentera tre av de svenska översättningarna samt göra en jämförelse av dem med 

utgångspunkt i ramberättelsen om Sheherazade och berättelsen om Trollhästen. 

Översättning av Ludwig Fulda 

1921 översatte Ludwid Fulda Tusen och en natt till svenska, från Gustav Weils tyska 

översättning (1837-41). 

Ludwig Fuldas förord till verket är typiskt romantiskt och synen på Tusen och en natts 

ursprung är färgad av den romantiska bilden av Österlandet, den bild som även Magnus 
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Lundquist bitvis visar upp och som Edward Said i Orientalism påpekar har lagt grunden för 

synen på Österlandet som ”det andra”. 
69

 

Enligt den historik jag tidigare presenterat var de flesta av de tidigare översättningarna 

romantiska och motsvarade den bild av Tusen och en natt som förväntades av de europeiska 

läsarna. Den exotiska bilden blev ännu starkare när både översättningen och översättarens 

egna åsikter speglade denna syn. 

 Tusen och en natt! Så utropa vi, när ett bländande skådespel överväldigar 

våra blickar, när något osannolikt, något otroligt blir verklighet inför våra 

häpnande ögon, när konst och natur var för sig eller i tävlan utsätta oss för 

sin starkaste förtrollning. (Fulda, s. 1) 

Hela inledningen är färgad av detta synsätt, Fulda menar att Orienten är närmast oåtkomlig i 

sin aura av sagoland, att verkligheten i Orienten ser ut på ungefär samma vis som Tusen och 

en natt och att verket i stort sett är synonymt med Orienten. Detta påverkar naturligtvis en 

läsare, för som Christina Gullin skriver i Översättarens röst är översättaren en implicit 

författare
70

, och så i allra högsta grad i Tusen och en natt där det inte finns någon utnämnd 

författare alls. 

Översättning av Torsten Wennström med inledning av Johannes Östrup 

Torsten Wennströms översättning av Tusen och en natt (1941) grundar sig på Johannes 

Östrups danska översättning av Tusen och en natt från arabiska (1927-28). Det är Johannes 

Östrup som skrivit inledningen, och hans synsätt beskriver förvisso en del romantiska 

element, främst i början och slutet av inledningen, men den är överlag mycket mer kritisk än 

Fuldas. Inledningsvis har han delvis samma synsätt som Fulda, att Österlandet är en väv av 

brokig prakt, men i motsats till Fuldas sätt att tolka berättelserna som verklighet, menar 

Östrup att verkligheten förvisso är skildrad, men förskönad och förstorad samt att smutsen är 

ersatt av slösande överflöd. Östrup väver också redan i första stycket in den kritik som präglar 

hans inledning: 

Det är just denna glänsande fantasi i förbindelse med den betagande, 

skiftande brokigheten, som är särskilt tilldragande hos sagorna i ”Tusen och 

en natt” och som förklarar deras omedelbara makt över sinnet trots alla 

deras iögonfallande brister” (Wennström, band I, s. 10) 
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Istället för Fuldas ensamma anmärkning om en smärre förändring i texten, pekar Östrup 

precis på vad han har förändrat och varför, samt uttrycker en hel del åsikter om sagor han har 

översatt (och inte översatt). 

”Av den i denna upplaga föreliggande texten har enstaka delar utelämnats, 

sålunda den långrandiga och tråkiga riddarromanen om Omar an-Numan 

och hans söner, vilken (---) inte hör hemma i denna samling.” (Wennström, 

band I, s. 23) 

Att den europiska kulturen användes som norm istället för jämförande praxis märks tydligt i 

Östrups/Wennströms översättning. Flera fotnoter är liknande denna: 

”Härefter följer i den arabiska texten ännu en historia, som berättas som 

bevis på mannens slughet, men den är av ett sådant innehåll, att den absolut 

inte lämpar sig att återges på europeiskt språk.” (Wennström, band 1, s. 

275) 

Detta påverkar naturligtvis läsaren, men troligtvis på olika sätt beroende på vem läsaren är. En 

så pass uttalad åsikt av en översättare kan få läsaren att undermedvetet hålla med, översättaren 

styr läsaren i sin roll som översättare. En läsare som tyckt en saga varit underhållande kan 

undermedvetet bli påverkad av att översättaren inte anser sagan passande för européer, och 

istället tycka sagan det gäller, eller hela texten, vara mindre bra än från början. Det kan 

naturligtvis också, eller istället, väcka nyfikenhet för den oöversatta sagan och därmed skapa 

ett större intresse för verket i sig. Det finns en förbindelse mellan text och läsare, även om det 

befinner sig en översättare i mellanledet, och denna förbindelse ter sig olika beroende på 

läsarens egna referensramar och hur läsaren uppfattar texten. En översättares egen åsikt kan 

således påverka en läsare att anse samma sak som översättaren, men även tvärtom. Det är inte 

bara variationer i översättning och i olika översättningar som måste tas hänsyn till, inte heller 

bara läsarens relation till själva texten, som kan vara nog så komplicerad. När det gäller en 

text som Tusen och en Natt, som ofta skiljer sig i stort från originalspråket beroende på 

översättare, och där översättaren själv förändrar så mycket i texten, måste även tas i beaktande 

läsarens intryck av den översatta texten och de åsikter översättaren presenterar, då de kan ha 

betydelse även för intrycket och förståelsen av själva texten. 

Översättning av Nils Holmberg 

Nils Holmbergs översättning är från 1958 och är översatt från J.C. Mardrus Les Milles et une 

Nuit (1899), en översättning som anses speciellt opålitlig och mycket påverkad av 
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översättaren själv.
71

 Det är också denna översättning som genom tiderna har varit den mest 

populära i Europa, och den som används främst både till vuxenutgåvor och till barnutgåvor.
72

 

Det är även Holmbergs översättning som är den senast utgivna i Sverige, 2001 utkom den i 

pocketupplaga i två böcker och 2006 i inbunden upplaga i två böcker med de mest kända 

sagorna. Trots kunskapen som nu finns om Mardrus undermåliga översättning fortsätter denna 

översättning att utges, både i Sverige och i resten av Europa. I den första utgåvan av 

Holmbergs översättning från 1958 finns det, olikt de tidigare två översättningarna jag använt, 

ingen inledning eller förord, men i utgåvan från 1989 i två band finns det ett förord av Marie 

Louise Ramnefalk där hon påpekar att:  

”Denna vilar i sin tur på Mardrus’ franska från sekelskiftet (1899-1904), 

vilken inte är helt pålitlig men har berättarkvaliteter som gjort den litterärt 

inflytelserik.” (Ramnefalk, i Holmberg 1989, band I, s. 8)  

Dock sägs det inte vad som gör Mardrus franska översättning opålitlig, och inte hur pass 

mycket Mardrus förändrade i sin text. De berättarkvaliteter det talas om är förmodligen just 

dessa förändringar, de utbroderade beskrivningar som gjorde översättningen populär i Europa 

vid första hälften av 1900-talet och framåt.  

I övrigt skiljer sig denna inledning i stora drag inte så mycket från Fuldas och Östrups, trots 

att det är 68 respektive 48 år som finns emellan dem. Det kan tyckas hända mycket på ungefär 

ett halvt sekel, men fortfarande finns den romantiska synen på Tusen och en natt kvar, att 

sagorna representerar verkligheten i Österlandet och att sagorna är likvärdiga med och 

populära även i den arabiska kulturen, samt att ingen kritik mot översättningen förekommer 

mer än den redan angivna. 

Hur olika är de svenska översättningarna? 

Trots att de tre översättningarna skiljer sin inbördes och översättarna väljer att beskriva olika 

saker och på olika sätt, är ändå den gemensamma nämnaren att de arbetat utifrån samma 

arabiska upplaga: Bulaq-upplagan.
73

 Wennströms text har hämtat information även från 

Kairo- upplagan, likaså Holmbergs, men de två olika upplagorna skiljer sig enligt Gerhardt 

inte heller mycket åt.
74

 

Vid läsandet av ett flertal sagor i de tre olika översättningarna märks en likhet mellan Fuldas 

och Wennströms översättningar, även om det i Wennströms förekommer mindre poesi. 
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Wennströms är också den mest måttfulla, den innehåller inte lika mycket beskrivningar av 

personer och föremål, inte heller lika stora känsloutspel. Jag kommer närmare gå in på dessa 

skillnader i min analys av sagan ”Trollhästen”. 

Överlag skiljer sig Holmbergs översättning från de två andra främst vad gäller 

beskrivningarna av sagans karaktärer, något jag också senare återkommer till. 

Ett rent antagande är att gemene man skulle säga att det som förknippas främst med Tusen 

och en natt är det storstilade, det grandiosa och de stora gesterna och handlingarna. Just denna 

beskrivning passar förvisso in på alla tre översättningarna, men ändå är det främst i 

Holmbergs översättning detta skrivsätt gör sig gällande. Holmbergs grundtext – Mardrus 

franska översättning – är en översättning som av litteraturvetenskapliga forskare rankas lågt 

just för sitt sätt att överdriva det som redan är storstilat. Mardrus översättning har varit en av 

de populäraste och mest utbredda, och det är därför lätt att anta att det är Mardrus översättning 

som främst fängslat västerländska läsare, och fortfarande är en av de mest populära.
75

 

Holmbergs text, översatt från Mardrus, är den som använts i den senaste utgåvan av Tusen 

och en Natt även i Sverige.
76

 Holmbergs översättning motsvarar också åsikterna om Mardrus. 

Dock kan man också påstå att det finns en hel del även av den svenska översättaren i texterna 

– översättarens åsikter i de olika inledningarna stämmer överens med texten i sin översatta 

form. Fulda ser i sin inledning nästan med vördnad på Orienten – han intar en ställning som är 

typiskt orientalistisk enligt Saids sätt att beskriva orientalism. Said menar att den bild 

européer ofta får av ordet ”orientalism” är en bild av det andra européer skapat, en 

föreställning och en förvanskad bild av en kultur som inte är äkta, utan som är speglad av det 

människan själv vill se.
77

 Fulda beskriver Tusen och en natts färger, former och beskrivningar 

som något sagolikt. Det är ungefär så hans text också ser ut. Den är förvisso inte lika 

utbroderad som Holmbergs, men den innehåller färre förklarande fotnoter än Wennströms. 

Den innehåller också mer poesi och fler beskrivningar än Wennströms text. 

Wennströms översättning är väldigt kritisk och innehåller förbehåll mot sättet Tusen och en 

Natt är skriven på. Wennströms text innehåller också kortare meningar än de andra texterna, 

färre beskrivande adjektiv och många fler förklarande fotnoter. Östrup, vilkens text 

Wennström har översatt ifrån, skriver i förordet till Wennströms översättning att det viktigaste 

i det arabiska sättet att skriva är handlingen och inte tecknandet av karaktärer och, som jag 
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senare kommer visa, finns det också ytterst lite karaktärsbeskrivningar i Wennströms text. 

Detta kan naturligtvis få läsaren att fundera över riktigheten i Östrups påstående att 

handlingen och inte karaktärerna är det viktiga i den österländska kulturen, när det endast är 

Östrups egen text som har få karaktärsbeskrivningar. Återigen är det svårt att veta vilket som 

är ”rätt”, men det är en intressant iakttagelse att de olika översättarna har så radikalt olika 

åsikter om vad som är viktigt och inte viktigt i sagosamlingen, ännu mer intressant är det 

faktum att just dessa uttryckta åsikter bli så tydliga i själva översättningen. Även om vissa 

översättningar anses bättre än andra rent generellt sett, så verkar det inte som om någon 

översättare helt kan frångå sin egen roll i den översatta texten. 

Sheherazade – en blygsam eller framstående hjältinna? 

Den inledande natten – Sheherazade presenteras 

Jag har tidigare nämnt att de europeiska översättarna överlag har förändrat Sheherazades 

karaktär till att bli mer älskvärd och europeisk, framförallt beskrivs detta i Sheherazade 

through the looking-glass.
78

 Här beskrivs främst hur hon är beskriven på olika sätt i de olika 

översättningarna beroende på översättaren och vilken tid denne levde i.  

Även de svenska översättningarna innehåller de element som beskrivs av Sallis. De är dock 

olika även inbördes, och här märks de olika egenskaper och skillnader som utmärker de tre 

översättningarna. Så här ser Fuldas beskrivning av Sheherazade ut: 

Nu befann det sig, att förste vesiren, som utfört sin herres befallningar, hade 

tvenne döttrar. Den äldsta hette Schehersad och den yngsta Dinarsad. Den 

förra var mycket beläst, och hade bland annat studerat världskännedom och 

läkekonst. Hon hade lärt sig dikter utantill, och kunde berätta historier och 

sägner samt läsa upp utantill tal, som hållits av konungar och lärde. Hon 

var, kort sagt, ovanligt bildad. (Fulda, band I, s. 8f) 

Fuldas text är beskrivande, men i jämförelse med Holmbergs överdriver han inte hennes 

talanger. Sheherazade har här studerat världskännedom och läkekonst, vilket jag tolkar som 

en abstrakt och en praktisk lärdom, i jämförelse med konsten att läsa och samla böcker. Hon 

har även lärt sig att läsa och berätta vilket ger henne bredd som karaktär. Sammanfattningen 

av Sheherazade som ”kort sagt, ovanligt bildad”, finns bara hos Fulda och kan tolkas både 

som att hon var ovanligt bildad i jämförelse med sin syster, som kvinna, eller ovanligt bildad 

överhuvudtaget.  

Wennströms beskrivning är mer återhållsam vad gäller egenskaper hos Sheherazade: 
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Nu hade vesiren tvenne döttrar, smärta och resliga och fagra, av vilka den 

äldsta hette Shahrazad och den andra Dunjazad. Den äldsta hade läst alla 

möjliga böcker och historiska berättelser om forntidens kungar och 

förgångna släkten, och det sades, att hon hade samlat tusen böcker med 

historier och dikter från forna dagar. (Wennström, band I,  s. 36) 

Wennströms beskrivning av Sheherazade är inte lika utförlig och utbroderad, utan kortare och 

mer sammanfattad. Här har Sheherazade inte lärt sig några dikter eller tal utantill, utan bara 

samlat och läst dem. Jag tolkar Sheherazades egenskaper hos Wennström dessutom som mer 

teoretiska, att hon snarare samlar böcker än utövar läkekonst. Hennes förmåga att hålla tal 

beskrivs inte heller här. Sammanfattningsvis har Wennströms Sheherazade inte samma breda 

kunskaper som Fuldas, och fokuserar heller inte främst på dessa och hennes egenskaper, utan 

främst på hennes utseende. 

Till sist är Holmbergs version av Sheherazade en än mer utvecklad sådan: 

Men vesiren själv hade två döttrar, lika sköna som behagfulla och utmärkta 

av en fulländad smak. Den äldsta hette Sjeherazade, kallad stadens dotter, 

och den yngre Doniazade, världens dotter. Sjeherazade hade läst alla böcker 

som fanns och sades äga tusen böcker som handlade om forntidens kungar 

och folk och skalder. Och hon talade väl och var angenäm att lyssna till. 

(Holmberg, band 1, s. 11) 

Hon har här visserligen inte lärt sig tal och dikter utantill, men hon har istället läst alla böcker 

som finns, samt äger tusen böcker och kallas ”stadens dotter”. Denna beskrivning av 

Sheherazade är långt ifrån originalspråkets bild av henne, men förutom att Mardrus överdriver 

sin text utvecklar även Holmberg hennes egenskaper, i Mardrus översättning har hon förvisso 

läst böcker om gamla kungar och historier, men hon har inte läst ”alla böcker som fanns”, 

vilket Holmberg påstår.
79

 På så sätt kan en text genom ytterligare översättning komma längre 

och längre ifrån sitt original, och förlora och förändra fler av de egenskaper den från början 

hade. 

Jag tolkar Fuldas och Wennströms beskrivningar som mer likartade än Holmbergs. I de 

tidigare är Sheherazade förvisso begåvad, men inte till Holmbergs ytterligheter. I Holmbergs 

översättning hamnar därför Sheherazade längre ifrån folkets standard, hon blir en mer 

upphöjd varelse. I Fuldas och Wennströms texter är det lättare att föreställa sig henne som en 

kvinna vilken företräder alla de andra kvinnor hon räddar från sultanens grymhet. 
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Holmberg inflikar även Sheherazade och kungen mellan varje berättelse, Fulda har då och då 

en beskrivning av Sheherazade som byter berättelse vissa nätter, men Wennström har valt att 

helt utelämna upprepningen om att Sheherazade varje natt avbryter sig vid gryningen och 

fortsätter natten därpå, och berättar endast historierna. (Wennström, band I, s. 50) Detta 

lämnar efter sig olika intryck av henne som karaktär. I Wennströms text dyker hon bara upp i 

början och i slutet, vilket gör henne mindre synlig i berättelsen och förtar en hel del av den 

spänning sagans ramberättelse för med sig. Att läsa Wennströms översättning blir snarare som 

att läsa saga på saga uppräknade av en osynlig berättare, själva Sheherazade och hennes 

historia glöms i det närmaste bort då hon endast nämns två gånger. 

Hos Fulda gör sig Sheherazade då och då påmind, vilket håller uppe spänningen och intresset 

vid hennes egen historia, och inte bara vid de sagor hon berättar. Hos Holmström tar 

Sheherazade den största rollen, det berättas i slutet av varje natt hur dagen gryr och i 

kvällningen hur hon fortsätter berätta. Även om det inte berättas något närmare om 

Sheherazades och kungens liv, lämnar hon ändå ett mer bestående intryck genom att läsaren 

påminns om hennes existens. 

Enligt Eva Sallis förekommer de här utbroderingarna av Sheherazades karaktär i stort sett i 

alla västerländska översättningar. Även Galland överdrev hennes karaktär, men Sallis ger 

även exempel på en europeisk översättning som är väl översatt från arabiskan vad gäller 

Sheherazade (Haddawy) 

Shahrazad, had read the books of literature, philosophy and medicine. She 

knew poetry by heart, had studied historical reports, and was aquainted with 

the sayings of men and the maxims of sages and kings. She was intelligent, 

knowledgeable, wise and refined. She had read and learned.
80

 

Dessa beskrivningar poängterar Sheherazades beläsenhet och goda egenskaper, men inte till 

den grad som förekommer i de flesta andra europeiska översättningarna. Främst ger hon det 

här exemplet för att poängtera hur Sheherazade beskrivs på originalspråk. Även om 

förändringarna kan tyckas små, överdriver nästan alla översättare hennes skönhet och 

beläsenhet. 

Sheherazades syfte är i ramberättelsen att rädda stadens unga kvinnor från att mördas, eller att 

själv dö som en av dem: 
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”Far, jag vill anförtro dig min hemlighet – jag skulle önska, att du kunde 

gifta bort mig med sultan Scheherban, ty antingen vill jag befria världen 

från hans mordgärningar, eller också själv dö som de andra.” (Fulda, s. 9) 

Att så pass överdriva hennes egenskaper gör henne mer framstående än andra kvinnor, och jag 

anser att en del av hennes betydelse som räddare av stadens kvinnor och återföraren av 

kungens förstånd, förloras till vinning för henne själv, när hennes egenskaper beskrivs i de 

mer utvecklade former som Holmberg ägnar sig åt. Man kan också anse att även Shahriar (i 

Fuldas översättning, ”Scheherban”) förändras, hans syn på kvinnor i allmänhet förändras inte 

utan endast synen på Sheherazade, vilken i en jämförelse mellan de svenska översättningarna 

och den engelska Sallis presenterar, är mer upphöjd och klyftigare än i originalet. 

Den avslutande natten – något om vad Sheherazade uppnådde 

Även den avslutande natten skiljer sig åt i de tre översättningarna. Som jag redan nämnt, tar 

Sheherazade olika stor plats genom berättelsernas gång, och detta inverkar naturligtvis på 

läsarens kännedom och åsikt om henne. I Fuldas översättning dyker hon upp emellanåt och 

för berättelserna vidare från natt till natt, vilket påminner läsaren om hennes existens och 

betydelse i historien. I Wennströms översättning har Sheherazade helt försvunnit inuti 

berättelsen, hon endast inleder och avslutar den första och sista natten. På detta sätt minskas 

Sheherazades betydelse, berättelserna blir främst ett uppradande av fantastiska historier och 

något av effekten Sheherazades belägenhet för med sig, minskas. I Holmbergs översättning 

däremot, får läsaren återse Sheherazade mellan varje natt, hon avslutar och inleder alltid 

berättelserna. På så vis tappar läsaren aldrig greppet om henne, utan påminns ständigt om 

hennes belägenhet och att det är hon som egentligen står för berättandet. 

Jag ska här göra en jämförelse mellan slutet i Wennströms och Holmbergs översättningar, då 

dessa skiljer sig mest åt. 

Wennströms avslutning är relativt kort och kan, liksom med berättelsen om ”Trollhästen”, 

sägas sammanfatta det som beskrivs i Fuldas och Holmströms översättningar. Det viktigaste 

berättas, att Sheherazade visar sina tre barn för konungen samt att han förlåter henne och tar 

henne till äkta. Däremot nämns inte systern, Doniazade, vilken har en betydande roll 

framförallt hos Holmström. Vad som också skiljer sig i texten mellan översättningarna är, 

återigen, beskrivningen av Sheherazade. Hon verkar vara en mycket enklare kvinna hos 

Wennström, och beskrivs inte i de överdådiga ordalag som hos Holmström. 

Vid Gud, Shahrazad, jag var redan, innan du kom med dessa barn, besluten 

att skona dig. Ty jag har insett, att du är ädel och ren och kysk, och Gud 
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välsigne sig och din fader och hela din släkt och din avkomma. 

(Wennström, band VI, s. 337) 

 

Ack, Sjeherazade, du ägde mitt hjärta redan innan barnen kom till världen. 

Du hade förstått att vinna mig med de egenskaper som Skaparen har 

utrustat dig med, och jag har älskat dig i mitt hjärta som en ren och from, 

kysk och vänlig, troskyldig och skarpsinnig, vältalig och diskret, glad och 

klok och i alla avseenden oberörd kvinna. (Holmström, s. 216) 

 

Effekten av detta blir, liksom i inledningen, att det hos Holmström verkar vara Sheherazades 

alla egenskaper som vacker och klok i olika former som räddar henne, medan det hos 

Wennström verkar vara hennes enkelhet och fromhet. Det blir i slutänden två helt olika 

karaktärer som presenteras, som också tar två helt olika roller i berättelsen. 

Trollhästen 

”Historien om Trollhästen” (Fulda 1921, band I s. 305) ”Trollhästen” (Wennström 1962 

(1941), band IV, s. 325) ”Trolldomssagan om ebenholtshästen” (Holmberg 1958, band 6, s. 7) 

uppvisar en hel del av de element som är typiska för de flesta sagor i Tusen och en natt: 

kärlekens vånda, motsatserna mellan det ytterst vackra och det ytterst fula samt det 

övernaturliga. Den innehåller också, som många av berättelserna, en berättelse inuti en annan, 

med skillnaden att den inte berättas av någon i originalberättelsen utan helt sonika byter 

fokalisator. 

Inledningsvis berättas om konung Sabur, en vis, mäktig och rik konung i Persien som hade en 

son och tre döttrar, varav den yngsta dottern var den vackraste och klokaste. En dag kom det 

tre visa män till konungen med tre gåvor, den ena vackrare än den andra och den vackraste 

fick konungen av en vis perser, en ebenholtshäst som kunde flyga. Konungen lovade de tre 

männen vad de vill ha i utbyte, och de valde att gifta sig med hans tre döttrar. Konungen gav 

sitt bifall, men då upptäckte den yngsta dottern, vilken skulle gifta sig med persern, att denne 

var gammal, ful och skrynklig och hon brast ut i förtvivlan. Hennes bror, som enligt 

berättelsen älskade henne mest av de tre systrarna, frågade sin far varför han gifter bort sin 

syster med den fule persern. Som svar fick han provrida Trollhästen. Här byter sagan fokus 

och fokalisator, istället för systern och hennes vånda blir det nu brodern som led svåra kval 

för att han inte kunde få sin käraste, och systern nämns knappt mer i berättelsen. Läsaren får 
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istället följa brodern i hans kamp för att få sin prinsessa, som naturligtvis blev lika förälskad i 

honom som han blir i henne, allt vid första ögonkastet. 

Karaktärsbeskrivningar 

I berättelsen finns en hel del typiska skillnader mellan Fuldas, Wennströms och Holmbergs 

översättning. Fuldas är, liksom ramberättelsen, beskrivande utan att innehålla några fotnoter 

eller egna tankar som stör texten. Förklarande eller värderande fotnoter är däremot vanligt 

förekommande i Wennströms översättning, men inte just i denna berättelse. Wennströms text 

är dock markant avskalad från beskrivningar och adjektiv, till den grad att sagan i jämförelse 

med det två andra mer liknar en sammanfattning. Holmbergs text är mer beskrivande än de 

andra två, och han använder fler adjektiv. Exempelvis är det som beskrivs som ”vackert” i 

Fuldas och Wennströms text, är ”vackrast” i Holmbergs översättning. Precis som i 

beskrivningen av Sheherazade, utvecklas personernas utseenden och egenskaper nämnvärt. 

Här är karaktärernas gester större, och dess egenskaper breddas både vad gäller skönhet och 

fulhet, samt att deras handlingar blir mer högtravande och närmast pompösa. 

Jag ska här citera två beskrivningar ur de tre texterna som exempel, den första är när den 

yngsta prinsessan för första gången får se sin brudgum, vilken är en persisk trollkarl: 

Men prinsessorna hade bakom ett förhänge sett allt, och då den yngsta 

betraktade sin tillkommande gemål, persern, såg hon, att han var en 

hundraårig gubbe med en panna full av rynkor och veck, med hår på 

huvudet, under det ögonbrynen och skägget hade fallit av. Hans ögon voro 

röda och rinnande, och kinderna så avskyvärdt gula och insjunkna, att man 

kunde se knotorna i hans ansikte. Han hade en näsa som bedindjan (en 

grönsaksväxt i form av en gurka) och tänderna voro dels bortfallna, dels 

lösa, läpparna blå och slappa som kamelnjurar och skinnet skrumpet och 

läderfärgat. Han var verkligen ett under av fulhet och av en helt obekant 

ras, den avskyvärdaste människa, som man kunde se, och var alldeles lik en 

djävul, så att till och med fåglarna flydde för honom till sina bon. (Fulda 

1921, band I, s. 307) 

 

Den yngsta av systrarna började nu syna den lärde man som skulle bli 

hennes make och såg då att han var en gammal gubbe, minst hundra år, 

med darrande huvud, några vita hårtofsar vid tinningarna, lusätna 

ögonbryn, hängande kluvna öron, färgat skägg, röda skelande ögon, slappa 

kindpåsar, gul och fläckig och skrumpen hy, en näsa stor som en gurka, 

läppar som hängde och gungade som kameltestiklar och en tandlös mun 

med ett par hörntänder som liknande vildsvinsbetar, kort sagt en vidrig 
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motbjudande varelse påminnande om de efriter som skrämmer små barn 

som är ensamma hemma och får hönsen i hönsgården att skrika av 

förskräckelse. (Holmberg 1958, band 6, s. 9) 

I Wennströms översättning existerar inte denna passage alls och de tre trollkarlarna beskrivs 

inte överhuvudtaget, inte heller deras gåvor som är rikt beskrivna av både Fulda och 

Holmberg. Vad som mer är markant i Wennströms text är avsaknaden av namn, varken 

kungen, sonen, dottern eller prinsessan är namngivna utan heter just ”kungen”, ”prinsen”, 

”prinsessan”. I Fuldas och Holmbergs text är de inte bara namngivna utan även beskrivna med 

betydelser av namnen. I Fuldas text beskrivs prinsen i förbigående: ”Prins Kamr al Akmar 

(månens måne, så hette han)” (Fulda 1921, band I, s. 311) I Holmbergs beskrivs han direkt i 

inledningen: ”Kung Sabur hade tre döttrar, sköna som månen på den klara himlen eller som 

blomster i en välansad trädgård, och en son som var som månen själv och även hette 

Kamaralakmar som betyder ’månarnas måne’”. (Holmberg 1958, band 6, s. 7) 

De detaljer och karaktärsbeskrivningar som rikt förekommer i Fuldas, men framförallt ändå 

Holmbergs text, känns i vissa fall överdrivna men ger i andra fall en större rikedom till texten. 

Det kan också sägas att Östrup i inledningen till Wennströms text påpekar att då han anser 

vissa passager, ibland hela historier, tråkiga eller dåliga kommer dessa tas bort eller stuvas 

om, vilket verkar vara det som hänt i ”Trollhästen” (Wennström, band I, s. 20, 23), då denna 

är mycket kortare och mycket fattigare på karaktärsbeskrivningar och namn än Fuldas och 

Holmbergs. 

Handling och gudstro 

Fortsättningsvis kommer jag i analysen av ”Trollhästen” rikta in mig på två texter, för en 

överskådligare analys. Då Holmbergs och Fuldas är mest lika varandra, kommer jag att 

analysera resten av berättelsen med emfas på Fuldas och Wennströms översättningar. 

Den största skillnaden är, som redan påpekat, den som finns i beskrivningarna. De målande 

beskrivningar som ofta dyker upp i Fuldas text är nerkortade, eller saknas helt, i Wennströms 

översättning. Fuldas översättning är baserad främst på karaktärernas utseende och repliker, 

och Wennströms främst på händelser som för berättelsen framåt. Wennströms karaktär är 

också mer eftertänksamma och funderande på sin situation, där Fuldas karaktärer låter 

skeendet och framförallt Gud styra dem. Detta märks exempelvis när prinsen träffar sin 

prinsessa, vilket beskrivs så här i de olika texterna: 

Då han gick åt det hållet, kom han till en dörr, framför vilken en slav sov. 

Han liknade en av Solimans andar, var lång som ett träd och bred som en 
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stenbänk. Vid hans sida brann ett ljus och låg ett svärd, som gnistrade likt 

en eldslåga, och nära intill stod ett litet bord med stenfötter. Prinsen tvekade 

ett ögonblick men sansade sig snart och sade: ”Jag anropar Gud om hjälp! 

O du, Gud, som nyss befriat mig från undergång, giv mig även kraft att 

skaffa mig upplysning om detta slott.” Med dessa ord sträckte han ut sin 

hand, grep det lilla bordet och ställde det åt sidan. (Fulda, s. 309) 

 

Men just då de som bäst höll på därmed, störtade prinsen fram ur sitt 

gömställe och sträckte med ett enda slag den vaktande slaven till marken, 

ryckte sabeln ur hans hand och sprang fram till slavinnorna, som försträckta 

skingrades åt alla håll. (Wennström, s. 330) 

Inte bara beskrivs slaven och omgivningarna mer utfört hos Fulda, utan händelseförloppet 

skiljer sig också helt. I Fuldas översättning förlitar sig prinsen på Gud, och denne bistår 

honom också genom att inte slaven väcks. I Wennströms översättning är det av sin egen kraft 

prinsen vinner prinsessan. Jag ska här ge ett annat exempel på att de karaktärer som 

presenteras i Fuldas översättning förlitar sig på sitt utseende, på andra människor och på Gud, 

medan de i Wennströms översättning förlitar sig på sin visdom och sin tankeverksamhet. 

Prinsen gick först in i lusthuset för att hämta sin älskade prinsessa, men då 

han fann rummet tomt, kastade han sin turban på marken och slog sig för 

ansikte och bröst. Då han fick se trädgårdsmästaren, ropade han: ”Var är 

prinsessan, du bedragare? Vad har du tagit dig till med henne? Tala sanning 

eljest hugger jag huvudet av dig!” (---) Han frågade då trädgårdsmästaren, 

vem som varit i trädgården denna dag. ”Ingen annan än den persiske vise,” 

svarade denne. Då prinsen hörde detta, förstod han, att den persiske vise 

bortfört prinsessan.” (Fulda, s. 313 

 

Så småningom kom han till besinning, och då han sökte fundera ut, vad 

som kunde ha hänt, undrade han, hur hon hade fått kunskap om 

hemligheten med hästen, så han aldrig själv omtalat den för henne. Han 

kom därvid till den slutsatsen, att helt säkert den persiske trollkarl, som 

förfärdigat hästen, varit framme och tillfälligtvis träffat henne och så 

bortfört henne till hämnd för den skamliga behandling konungen låtit 

honom undergå. (Wennström, s. 343) 

Det är i Fuldas översättning prinsens raseri som får trädgårdsmästaren att berätta för prinsen 

vad som hänt, och på så vis blir saken utredd. Hos Wennström blir prinsen inte rasande, och 

det är av egen tankeverksamhet han inser vad som skett. Flera liknande jämförelser kan göras 
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med texterna, och jag ska presentera ett par till exempel, som förvisso inte alltid utspelar sig 

på samma ställe i handlingen men som utmärker de båda texterna: 

Har han hos mig sett något för sin dotter ovärdigt, skall jag fara bort från 

honom, och vill han ej längre sörja för mig, så gives det en Gud, som skall 

leda mig och ej överge mig. (Fulda, s. 307) 

 

”Måtte Gud rädda dig ur detta tillstånd, Schems ulnahar! Med den 

allsmäktiges hjälp är befrielsen kommen!” (Fulda, s. 315) 

 

”Han svarade, att hon skulle rida på samma häst, som burit henne dit, och 

då hon invände, att hon på inga villkor vågade ensam rida på hästen, log 

han i sitt stilla sinne. Ty nu förstod han, att han vunnit spelet och nått, dit 

han ville komma.” (Wennström, s. 345) 

 

Sammanfattning av jämförelsen 

Det som främst skiljer de tre översättningarna åt är karaktärsbeskrivningarna. Dessa är, som 

jag visat i jämförelsen, i Fuldas och Holmbergs översättning rikt beskrivna och namngivna, än 

mer i Holmbergs än i Fuldas. I Wennströms förekommer de knappast alls, och karaktärerna 

förlitar sig på sin egen visdom och sitt eget tänkande istället för på Gud och skeendet, som 

hos Fulda. 

Detta förändrar enligt min mening både karaktärerna och berättelsen i sig. Fuldas berättelse 

blir en mer fantasiskt historia, där Gud hjälper till så att prinsen ska få sin vilja fram och där 

skönhet framställs som en stor anledning till kärlek. Holmbergs översättning är snarlik, men 

överdriver än mer beskrivningarna av skönhet och fulhet. Wennströms översättning är 

däremot en helt annan historia, mer lågmäld och utan detta ständiga fokus på karaktärernas 

skönhet. De är mer handlingskraftiga, och de är de själva som förändrar historien, inte Gud. 

Sammanfattningsvis är det är lätt att se att tre översättningar med grund i samma arabiska 

upplaga skiljer sig väsentligt från varandra i utformning och beskrivningar. 



34 

 

Orientalism och fördomar – att se texten redan innan den är läst 

Som jag tidigare visat är de som framhäver Tusen och en natt som bland de främsta verken i 

den arabiska litteraturen inte arabiska kritiker utan istället europeiska läsare och kritiker som 

tolkar den utifrån europeiska föreställningar grundade i romantiken. 

Tolkningen av Tusen och en natt görs förvisso svårare för en västerländsk läsare i och med 

kulturskillnaderna, men uppfattningen om en genuin kultur förmedlad genom verket blir ännu 

mer fel i och med att översättningarna, som jag redan påpekat, är färgade av västerländska 

normer vilka återfinns som förändringar av texten eller fotnoter. Översättarna blir också 

påverkade av varandra, och fel i flera led kan göras vilket gör det nästan omöjligt för läsare i 

Europa att uppfatta verket på rätt sätt. Ett ytterligare problem är de redan existerande 

fördomar som många läsare har, vilka ofta infrias av att läsaren ser vad de vill se i texten, 

vilket görs tydligare av att förståelsen försvåras av en redan färgad översättning. 

Det här kan teoretiskt belysas av Edward Saids bok Orientalism, där synen på Österlandet 

utreds. Vad ”orientalism” innebär är omtvistat, men sammanfattningsvis kan man säga att 

begreppet gått från en positiv klang till en negativ. Magnus Lundquist menar att en 

”orientalist” är någon som bott i Orienten och studerat den, samt innehar en viss kunskap om 

orientalisk kultur. Han använder ordet med en positiv innebörd.
81

 Edward Said lägger en mer 

negativ tyngdpunkt på ordet i Orientalism, där han menar att ”orientalism” är ett västerländskt 

sätt att förhålla sig till Orienten på grund av den romantiska syn västerländska människor ofta 

haft.
82

 Han menar också att begreppen ”Orienten” och ”orientalism” är skapade av 

västerländska människor, och att den verklighet som finns i Orienten inte nödvändigtvis 

stämmer överens med den föreställning av Orienten som människan i Västerlandet har. 

Grundproblemet, menar Said, är att de föreställningar om Österlandet som finns i 

Västerlandet inte bara är luftiga fantasier och påhitt, utan faktiskt grundar sig på iakttagelser i 

teori och praktik, men att de iakttagelserna är grundade på en föreställning om öst och väst 

och en eurocentrism som alltid ser Orienten som ”det andra”, det efterblivna.
83

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Tusen och en natt väl bidragit till hur en västerländsk bild 

av Österlandet idag ser ut, och det initiala problemet är att en fiktionstext sågs som 

representativ för en hel kultur, vilket gav en fel bild både av verket och av det verkliga 

Österlandet. Ytterligare problem är, som Eva Sallis påpekar, att den västerländska läsaren 
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läser för att få en bakgrund till eller bli upplyst om det exotiska i den österländska kulturen, 

vilket för texten är så självklart att inga förklaringar ges till de handlingar och synsätt som för 

en västerländsk läsare kan verka väldigt annorlunda. På samma sätt menar hon att det är just 

själva textens omedvetenhet om sin egen exotiska status som gör den exotisk för läsaren. Det 

som är annorlunda, ses som annorlunda trots att det är vanligt i textens kultur, vilket ger ett 

helt annat tolkningsperspektiv för en västerländsk läsare än en österländsk.
84

 Sallis menar 

sammanfattningsvis att det exotiska egentligen inte existerar, eftersom det för västerländska 

läsare är exotiskt just för att det är annorlunda än deras egen verklighet: ”The orient could be 

exotic only with a Westerner observing it”
85

 

Avslutning 

Jag har i min uppsats sökt se historien och tillkomsten av Tusen och en Natt ur ett europeiskt 

synsätt, samt vilka skillnaderna är mellan olika svenska översättningar av verket. För att nå 

mitt syfte har jag återgett teorier om verkets tillkomst och om olika europeiska översättningar. 

Jag har också jämför tre svenska översättningar, samt sett hur stora skillnaderna är mellan 

dem. 

Jag har dels jämfört ramberättelsen i de tre olika översättningarna och dels sagan om 

”Trollhästen”, som jag anser representativ för syftet att jämföra en relativ populär saga som i 

de tre översättningarna är väldigt olikt berättad. Jag har även jämfört sättet att berätta med 

översättarens inledning, och relaterat hur översättarens synpunkter kan bli synliga i själva 

översättningen. Jag har kommit fram till att skillnaderna dels är betydande, dels att 

översättaren får en mycket markant röst i Tusen och en natt. Detta märks inte bara vid att 

översättningarna i texten skiljer sig åt, utan även att de åsikter översättaren presenterar, tydligt 

märks i den översatta texten. Översättaren får en så pass explicit röst främst på grund av de 

friheter som respektive översättare generellt sett har tagit sig, men även på grund av att 

översättaren delvis tar platsen som författare i dennes tydliga frånvaro som icke existerande. 

Tusen och en natt har genom åren blivit en förmedling av vad ett läsande Västerland förväntar 

sig av Orienten – men läsandet blir då inte en kunskap utan ett infriande av förväntningar som 

tros vara kunskap, och den okunskap som då i grund och botten finns har varit den främsta 

orsaken till att Tusen och en natt sågs och fortfarande ses som det främsta verket från 

Orienten, trots att det inte innehar kanonisk status i det Orienten det tros representera.  
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Frågan om hur en översättning bör vara förskaffad är i ett sådant här sammanhang 

överhängande: Hur ska den översättas? Ska den förändras? Hur? Något riktigt svar finns 

förmodligen inte på frågan, då texten för förståelsens skull måste genomgå vissa förändringar, 

men förlorar sin karaktär vid för stora förändringar, och blir till slut ett västerländskt verk 

istället för ett österländskt. Mycket av de karaktärer och begrepp som förekommer i texten har 

blivit så självklara inslag i den västerländska kulturen och det västerländska talesättet, att de 

förlorat sin ursprungliga betydelse. En ”Aladdins grotta” används i oerhört spridda genrer och 

betydelser, och har blivit ett begrepp i sig självt som inte längre härrör till sagan mer än som 

ett svagt eko. På ett liknande sätt ses ofta Sheherazade som en europeisk hjältinna som har 

många gåvor och tillgångar, när hon egentligen är rätt enkel och istället för en upphöjd 

varelse, en representant för de kvinnor hon i ursprungstexten räddar. 

Om det går att förändra denna bild av Tusen och en natt är tveksamt, men ökad förståelse för 

den förändring verket gått igenom kan verka upplysande inte bara på en ny generation läsare, 

utan även de som redan känner, eller tror sig känna, en av världens största sagosamlingar. 
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