
Sam J. Lundwall till exempel. Betraktelser över översättandets etik 

och praktik. 

När jag höll på med recensionen av Uppdrag i universum, festskriften till Sam J. Lundwall (se senaste 

numret av SF Forum)7, kom jag att (av flera skäl) bli intresserad hans översättningsverksamhet. Det 

jag då hittade passade inte riktigt in i recensionen, så det kommer i stället här, som underlag till lite 

mer allmänna betraktelser över översättning och översättningsetik. 

Vi är många inom sf-fandom som med tiden har kombinerat läsandet med att översätta; ibland har 

översättandet till och med blivit den huvudsakliga födkroken. Först var nog Roland Adlerberth, sedan 

följde Sven Christer Swahn och Sam J. Lundwall. I raden därefter kan nämnas John-Henri Holmberg, 

Torkel Franzén, Bertil Mårtensson, Peder Carlsson, Ylva Spångberg, Lena Karlin, Bellis, Olle Sahlin, 

Lena Jonsson, Inge R.L. Larsson, Johan Edström, KG Johansson, Roger Sjölander, Molle Kanmert 

Sjölander, Jan Risheden och många andra. 

Och kanske fortsätter denna trend. Då kan det vara intressant att i sf-sammanhang fundera lite över 

översättandets etiska kringelikrokar. 

Till att börja med ett parentetiskt konstaterande av att om en översättning sker via ett 

mellanliggande språk – t.ex. ett ryskt original som översätts via en tysk version – så bör förlaget ange 

detta (”Ryska originalets titel: Trudno byt’ bogom. Översättning från tyska: Sven Christer Swahn”). 

Jag vet inte hur vanligt det är att förlagen brister i detta avseende; jag kan tänka mig att det inte är 

helt sällsynt. Men jag såg att just Delta syndade vid ett flertal tillfällen; man kunde t.o.m. låtsas som 

om texten var översatt från ett latinskt original (vilket förvisso den eftertänksamme läsaren kunde 

förstå inte stämde, men det kunde ändå ha varit intressant att veta källtextens språk). 

Intressantare är hur man bör förhålla sig till originalet även när man kanske inte alltid gillar stilen 

eller stöter på en obegriplig passus. Här kan det passa att peka på skillnaden mellan litterär text 

(inklusive facklitteratur) och så kallad facköversättning, alltså av texter som – vanligtvis anonymt 

författade – handlar om bruksanvisningar, avtal, ekonomiska redovisningar, recept och en ohygglig 

mängd andra kategorier. I det senare fallet kan man som översättare med fördel sträva efter målet 

att ”texten kanske inte är perfekt, men den är i alla fall bättre än originalet”. Dvs: översättaren har i 

stort sett fria händer att förbättra språket och korrigera fel. 

Icke så med litteratur. Här gäller i stället devisen att ”stilen kanske inte är perfekt, men den är i alla 

fall min”. Dvs: det ankommer inte på översättaren att sätta sig till doms över originaltexten, hur 

bristfällig man än må tycka att den är. Vi sf- och fantasyfans är ju väl bekanta med huvudsyndaren i 

detta fall, nämligen Åke Ohlmarks och hans översättning av Ringtrilogin. Den svenska texten blev mer 

en text av Ohlmarks än av Tolkien; sedan må man gilla den ohlmarkska stilen hur mycket som helst – 

någon trogen återgivning av originalet handlar det ju inte om. 

Lite av samma uppfattning om översättarens uppgift hade tydligen en gång Sam Lundwall, som i en 

intervju i fanzinet Vheckans Ävfentyr 1979 påstår att ”Stiftelse-trilogin är skriven av Isaac Asimov och 

omskriven av mig. Läs den och jämför med originalet. Du kommer att bli häpen”.  

Det märkliga är emellertid att verkligheten inte var fullt så drastisk som Lundwall säger. En kontroll av 

trilogins två första böcker ger nämligen vid handen att hans påstående faktiskt inte alls stämmer; de 

svenska versionerna är i själva verket Lundwalls putsningar – knappast omskrivningar (men enligt min 

mening oftast förbättringar) – av de översättningar som publicerades i Häpna! på 1950-talet. Hur kan 

jag veta det? Jo, även om ganska mycket alltså är omarbetat (men utan att för den skull avvika 

nämnvärt från originalet) så är åtskilliga felaktigheter och kortare strykningar i Häpna! ograverade 



övertagna av Lundwall – vilket förstås inte skulle ha varit fallet om han i stället hade haft 

originaltexten som källa. Oaktat detta ger själva uttalandet prov på en mycket märklig syn på 

översättandets etik. 

Den synen är jag ganska övertygad om kom att ändras med tiden; de lundwallska översättningarna 

kom att som regel bli gedigna och välrenommerade – hans skicklighet som författare avspeglades 

förstås även i översättningsresultaten. Icke desto mindre tycks reminiscenser av en viss överlägsen 

attityd gentemot källtexterna ha bestått: enligt åtminstone en förlagsredaktör var det inte ”någon 

idé att jag kom med några ändringsförslag – han skulle inte ta dem”. Och enligt samme person blev 

resultatet alldeles utmärkt, dock kanske mer Lundwall än (i detta fall) le Carré. Det är förstås en 

tvivelaktig metod, men den spar naturligtvis mycket tid, vilket kan ha varit av stor betydelse för en 

konstant överarbetad person som Lundwall. 

Sporrad av detta har jag själv ägnat mig åt att göra stickprov i Lundwall-översättningar som jag har 

kommit åt via biblioteket och egna böcker, och de visar att översättningarna trots det ovan sagda 

tycks ha hållit god kvalitet, förutom diverse småfel samt strykningar av ord och fraser som kan ha 

varit jobbiga att ta sig an (vilket återigen spar tid) – inte godtagbart men heller inte allvarliga brister. 

Det är förstås ingen garanti för att inte sämre texter kan ha levererats när det har gällt besvärligare 

texter, och det finns också enstaka exempel på facktext där det har blivit fort men mycket fel. 

Vad gäller förhållandet mellan översättare och förlagsredaktör/granskare har jag själv nästan enbart 

positiva erfarenheter. I de fåtal fall jag har agerat granskare har jag med ett undantag mött goda 

reaktioner från översättaren, och när jag själv har blivit granskad har jag nästan undantagslöst funnit 

att texten har vunnit åtskilligt på granskningen. Därför är det knappast att rekommendera att man 

utgår ifrån att man själv alltid vet bäst. 
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