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1.0 Inledning 
När nyårets klockor klingar in för sekelskiftet år 1900, klämtar de med förhoppningen om en 

ny epok och en bättre tid för individen. Samma år förkunnar Ellen Key den nya generationens 

helighet i sin Barnets århundrade (1900). Hon skriver: ”Detta medvetande kommer att göra 

det nya släktet dess tillblivelse […] den kring vilken alla seder och lagar, alla 

samhällsinrättningar ordna sig; den ur vars synpunkt alla andra frågor bedömas”.1 1890-talet 

hade inneburit ett kulturdemokratiskt genombrott som omvandlat synen på barnkulturen med 

en expanderande barnboksmarknad och förbättrade materiella villkor. Detta innebar bättre 

skolning, snabbare bokutgivning, fler statliga stöd till kultur och en pedagogisk medvetenhet.2 

Detta banade väg för ett 1900-tal i barnlitteraturens tecken – ett område som under största 

delen av 1800-talet sett knapert ut utifrån ett inhemskt perspektiv. Nya idéer om barnets egna 

böjelser och individualitet förlängde barndomen. Sekelskiftets barn behövde inte längre växa 

upp så fort som tidigare generationer tvingats göra. En av anledningarna till detta var att den 

obligatoriska skolgången förlängdes till sex år. Där det var möjligt skyddades barnen från de 

negativa sidorna av samhället och fick förbli i barndomen.3 Vid denna tidpunkt började man 

ge ut Barnbiblioteket Saga – bearbetningar av framstående klassiska verk och sagor till barn. 

Utgivningen kan på många sätt anses spegla 1900-talets tankar om barnet och litteraturen. 

Målet med Saga var till exempel att nå ut till barn från alla samhällsklasser och ge dem vad 

man kallade en konstnärlig bildning för själen via bra konst och litteratur samtidigt som man 

uppbådade intresse för kvalitativ läsning.4 Sveriges första riktiga barnbokskritiker Gurli 

Linder beskrev Saga i Våra barns nöjesläsning från 1902 som den egentligt enda goda 

producenten av bearbetningar vars ”främsta mål [är] att nå så breda lager af vårt folk som 

möjligt”.5 Receptet för deras utgivning var en översättningspraktik som begagnade sig av 

minutiös bearbetning och censurering av skadliga eller onödiga kapitel som ansågs opassande 

i tematik eller för komplicerat i språket. En av dessa bearbetningar var The Prince and the 

Pauper (1881) av Mark Twain, om de två pojkarna Edward VI av Storbritannien och 

tiggarpojken Tom, som på grund av sin otroliga likhet misstas för varandra och byter identitet. 

De får pröva på hur det är att leva i varandras skor och tvingas lösa problem de aldrig kunnat 

                                                
1 Ellen Key, Barnets århundrade: studie 1, Stockholm: Bonniers 1911, s. 6. 
2 Sonja Svensson, Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892–1914. Med en 
inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet., Stockholm: Rabén & Sjögren 1983, s. 25. 
3 Rita Ghesquiere, “Why Does Children’s Literature Need Translation?”, Children's literature in translation: 
challenges and strategies, Jan van Coillie & Walter P. Verschueren (red.), Manchester: St. Jerome Publ. 2006,  
s. 23. 
4 Göte Klingberg, Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga, Stockholm: Blom 1966, s. 24. 
5 Gurli Linder, Våra barns nöjesläsning, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1902, s. 77. 
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föreställa sig. I Saga utkom Prinsen och Tiggargossen 1912. Den levande debatt som gällde 

barns läsning och barndom efter sekelskiftet överensstämde med Barnbiblioteket Sagas start. 

Här tycks det finnas ett samband mellan Sagas bearbetningsprocess och samtidens 

barnlitteratursyn. Att använda översättning som ett studieobjekt för kulturell interaktion är 

också, vilket översättarteoretikerna André Lefevere och Susan Bassnett påpekat, effektivt:6  
 
[a study of an original and a translation] will not only reveal the constraints under which 
translators have to work at a certain time and in a certain place, but also the strategies they develop 
to overcome, or at least work around those constraints. This kind of comparison can, therefore, 
give the researcher something like a synchronic snapshot of many features of a given culture at a 
given time.7 
 

Denna premiss, vilka restriktioner som föregår Sagas översättning av The Prince and the 

Pauper, är vad denna uppsats utgår ifrån. Hur valde man att utforma Sagas bearbetning och 

hur ändrade man litteraturen med barnet i åtanke?   

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur synen på barnboken efter sekelskiftet speglas i 

en litterär bearbetning för barn. Frågeställningen lyder därmed: Hur formar sig bearbetningen 

av Mark Twains The Prince and the Pauper till Barnbiblioteket Sagas Prinsen och 

Tiggargossen efter barnbokssynen och bilden av barnet efter sekelskiftet? 

 

1.2 Teori, Metod och Avgränsning 

Uppsatsen utgår i grund och botten från ett litteratursociologiskt perspektiv då syftet är att se 

hur en textextern funktion av sekelskiftets rådande barnbokssyn inverkar på en textintern 

bearbetning av barnlitteratur efter sekelskiftet och innan första världskriget.8 För att 

konkretisera hur den barnlitterära texten yttrar sig och anpassas för sina läsare kommer 

uppsatsen specifikt gagna sig av en teori om översättning för barn av akademikern Riitta 

Oittinen. I sin avhandling Translating for Children (2000) framhåller hon 

översättningspraktik som något som alltid tar hänsyn till sin historiska kontext och den 

föreställda framtida publiken den riktar sig till. Ord är alltså alltid situerade i en tid och plats – 

mellan det som vi känner igen och är vårt eget samt det som är främmande för oss. Detta 

                                                
6 Emer O’Sullivan, “Narratology Meets Translation Studies, or The Voice of the Translator in Children’s 
Literature”, The Translation of Children’s Literature – A Reader, Gillian Lathey (red.), Clevedon: Multilingual 
Matters 2006, s. 108. 
7 O’Sullivan 2006, s. 108–109. 
8 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält”, Litteratursociologi: 
Texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur 2012, s. 18, 26. 
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innebär att en bearbetning måste ta hänsyn till nya omständigheter, i detta fall det moderna 

barnet:  
 
[…] the translator is directing his/her words towards some kind of a child: naïve or understanding, 
innocent or experienced; this concept of a child influences his/her way of addressing the audience 
– the choice of words for instance.9  
 

Det vill säga att direktivet, alltså vem man riktar sig till, föregår bearbetningsprocessen. 

Vilket slags språk översättaren har att arbeta med och vad för språk som är möjligt att gagna 

sig av blir beroende av läsaren. Därmed kommer en översatt text alltid att avslöja 

översättarens intention, känsla och moraliska värderingar, vilka alla utgår från dennes 

samtid.10 Oittinen beskriver det som följer: “Ideology and ethics always go hand in hand in 

translating for children, which is no innocent act”.11 Det vill säga att ett samhälles aktuella 

ideologier påverkar den etik man vill framföra till barnen, och därmed kan översättning aldrig 

vara objektivt eller oskyldigt. Vad Oittinen alltså menar är att i forskning om översättning för 

barn är den viktigaste frågan inte hur ett verk har översatts, utan varför särskilda strategier har 

använts i bearbetningen.12 Den första frågan får betydelse först i samband med den andra.  

  Metoden kommer här bestå av en närläsningsmetod som kommer tillämpas på särskilt 

utvalda stycken i Mark Twains The Prince and the Pauper och jämföras med den bearbetning 

som gjordes av Hugo Gyllander för Barnbiblioteket Sagas räkning år 1912. Vidare kommer 

den första svenska bearbetningen, utgiven av förlaget Askerberg med anonym översättare, 

fungera som kontrast och stöttepelare i jämförelsen för att undvika en alltför stor 

godtycklighet i analysen. Sedan kommer även en sociologisk och historisk bakgrund vävas in 

i analysen för att undersöka hur Sagas bearbetning korresponderar med synen på litteraturen 

och barnet efter sekelskiftet. Hädanefter kommer alla referenser som görs direkt till 

primärlitteraturen följa i den löpande texten markerade med årtalet versionerna utgavs. Detta 

innebär ”(1881)” för Twains original, ”(1885)” för Askerberg och ”(1912)” för 

Barnbiblioteket Saga. 

 Gällande avgränsning så är fokus för undersökningen konstruktionen av läsningen för 

barnet så som det utvecklades och debatterades kring åren 1900–1914, innan första 

världskriget. Det är Sagas version som står i centrum och det är denna versions socio-

                                                
9 Riitta Oittinen, “The Verbal and the Visual: On the Carnivalism and Dialogics of Translating for Children”, 
The Translation of Children’s Literature – A Reader, Gillian Lathey (red.), Clevedon: Multilingual Matters 
2006a, s. 96. 
10 Riitta Oittinen, “No Innocent Act”, Children's literature in translation: challenges and strategies, Jan van 
Coillie & Walter P. Verschueren (red.), Manchester: St. Jerome Publ. 2006b, s. 37. 
11 Oittinen 2006b, s. 43. 
12 Riitta Oittinen, Translating for children, New York: Garland 2000, s. 74. 
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historiska bakgrund som kommer analyseras. Slutligen, tanken är att i analysen utgå från 

Hugo Gyllander som en representant för en historisk kontext, nedsänkt i mönster och villkor 

för sin tids översättning. Med reservation för att han tagit egna subjektiva beslut, kommer 

analysen utgå från att historien och Sagas programdeklarationer (se sidan 8) gjorde vissa val i 

bearbetningen möjliga medan andra val blev omöjliga. 

 

1.3 Begrepp 
”Översättning” och ”bearbetning” kommer i denna uppsats behandlas som ett och samma 

begrepp. Detta eftersom processen av bearbetning och översättning i detta fall skett parallellt. 

”Källtext” är benämningen för orignaltexten av Mark Twain och ”måltext” syftar till den 

bearbetade texten av Hugo Gyllander. Askerbergs version är också en måltext och benämns 

antingen som Askerbergs måltext eller Askerbergs version. Vid de tillfällen då enbart 

”måltext” används syftar detta till Sagas bearbetning. Vidare är det av vikt att förstå 

begreppen ”domesticering” (domesticating technique) och ”främmandegörelse” (foreignizing 

technique) – termer som först beskrivits utav teoretikern Lawrence Venuti 1995.13 

Domesticering innebär en anpassning för tid och plats när ett original skiljer sig för mycket 

från den ämnade publikens moraliska värderingar, politik, ideal, religion etcetera. Allt kan 

domesticeras, från namn till religiösa riter till historia och kultur.14 I kontrast innebär 

främmandegörelse att man istället utmanar den dominanta estetiken. Hur dessa två strategier 

används kan reflektera översättarens syn på barnet som läsare.  

 

1.4 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning rörande synen på barnboken och barns läsning har gjorts av bland annat 

Sonja Svenssons i avhandlingen Läsning för folkets barn: Folkskolans barntidning och dess 

förlag 1892–1914: med en inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet (1983). Här 

behandlar Svensson Folkskolans Barntidning och berör därmed bland annat, men inte 

huvudsakligen, sekelskiftets bedrifter för att få ut läsningen till folkets alla barn. Hon tar upp 

attityder för läsningen i allmänhet samt bibliotekens roll för barnen. Hon nämner också 

Barnbiblioteket Saga och Lärarförbundets Förlag och menar på att det fanns en allmän 

inställning till litteraturen som gavs ut för barn under sekelskiftet som genomsyrades av stark 

tro på förbättring.15 Hennes forskning uppehåller sig inte mycket vid Barnbiblioteket Saga 

                                                
13 Oittinen 2006b, s. 43. 
14 Oittinen 2006b, s. 42. 
15 Svensson 1983, s. 28–36. 
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utan vid den allmänna inställningen till läsning och specifikt Folkskolans barntidning. Vidare 

har Stefan Mählqvist skrivit en övergripande och lättillgänglig historik över Barnbiblioteket 

Saga, dess uppkomst, genomslag och medarbetare i Litteraturbankens Översättarlexikon.16  

 Problematiken kring översättning och litterära bearbetningar av barnlitteratur har 

under ett antal år varit av akademiskt intresse. Children's literature in translation: challenges 

and strategies (2006) av Jan van Coillie och Walter P. Verschuren behandlar och samlar 

diverse teorier och synsätt inom översättningspraktik för barn på ett belysande vis.17 Vidare 

har även Göte Klingberg behandlat ämnet i sin bok Children’s Fiction in the Hands of the 

Translator (1986) där han via diverse exempel från översättningar till och från det svenska 

språket studerar olika strategier inom översättning av barnlittertur.18 Han ger även en 

övergripande bild av översättningens olika möjliga forskningsområden.  

När det kommer till bearbetningar av barnlitteratur i Sverige efter sekelskiftet 1900 är 

området inte forskat på särskilt mycket. Barnbiblioteket Saga har fått sin beskärda del, men 

direkta studier och närläsningar av bearbetningarna verkar inte ha gjorts i någon längre 

utsträckning. Det närmsta man kommer är Göte Klingbergs överblick kring den allmänna 

debatten och attityden till barnböckerna och barnens läsning runt 1900 i sin Sekelskiftets 

barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga (1966). Han nämner här viktiga namn i debatten, 

särskilda tendenser, samt Barnbiblioteket Sagas målsättningar. Klingberg diskuterar även 

bearbetningsfrågan i relation till Saga men uppehåller sig mest vid de tidigaste 

omarbetningarna och mer specifikt de revideringar som gjordes av Fridtjuv Berg, vilka de 

flesta var bearbetningar från vuxenböcker till barnböcker. I sin konkreta analys fokuserar han 

på hur Sagas versioner ser ut i jämförelse med danska, tyska och svenska förlagor och vilka 

av dessa som använts till eller liknar Sagas översättningar. Klingberg kopplar inte i högre 

grad samman det socio-historiska aspekterna av barnet och barnlitteraturen i samband med sin 

analys, eller vilka situationer som kan ha föranlett besluten i bearbetningarna. Han fokuserar 

istället på konkreta ordlikheter och meningsuppbyggnader.19  

 

                                                
16 Stefan Mählqvist, ”Barnbiblioteket Saga”, Litteraturbankens Översättarlexikon, 
https://litteraturbanken.se/%C3%B6vers%C3%A4ttarlexikon/artiklar/Barnbiblioteket_Saga (13-11-2018). 
17 Jan van Coillie & Walter P. Verschueren (red.), Children's literature in translation: challenges and strategies, 
Manchester: St. Jerome Publ. 2006. 
18 Göte Klingberg, Children’s Fiction in the Hands of the Translator, Lund: CWK Gleerup 1986. 
19 Klingberg 1966, s. 95–112. 
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2.0 Bakgrund 

2.1 Barnbiblioteket Saga  

Barnbiblioteket Saga kan ses som en direkt utveckling utav Svensk läraretidnings förlags 

utgivning av jultidningar för folkskolan, vilka även de innehöll berättelser och sagor för barn. 

Influerad av den danska förlagan Børnenes Bogsamling och i samarbete med Sveriges 

allmänna folkskollärarförening, var målet att ge ut prisbillig, sund och värdefull 

barnlitteratur.20 Eldsjälarna bakom Saga var folkskollärarna och makarna Emil och Amanda 

Hammarlund tillsammans med bland annat skolmannen och politikern Fridtjuv Berg, som 

även var en av de aktiva översättarna i projektet. Man ville nå den läsarkrets för vilken 

litteratur och läsning hittills varit stängd: allmogens barn och arbetarbarnen. Detta blev också 

möjligt när folkskolan stärkte den obligatoriska närvaron. Från folkskolans obligatoriska 

införande 1842 hade alltför många barn i realiteten bara stannat i skolan ett eller två år, deras 

hjälp behövdes hemma. År 1882 förändrades detta då det blev obligatoriskt att gå i skolan 

från 7 till 12 års ålder vilket förlängde skolgången för samtliga barn och därmed även höjde 

läskunnigheten.21 Den allmänna inställningen till barnlitteraturen vid tiden var att litteraturen 

skulle främja fantasi och känsla, och att den samlade litteraturen gärna fick komma från ett 

klassiskt och folkligt ursprung. Nyskriven barnlitteratur var allt som oftast ett misslyckat 

projekt med undermåligt resultat och därav kom merparten av alla Sagas utgivningar att bestå 

av klassiska verk och sagor.22 De främsta utav Sveriges författar- och illustrationselit 

anställdes utav Saga för att skapa den konstnärliga bildning för barnens själar som så 

eftersträvades i tiden.23 På ett ej tidigare representerat vis kan barnlitteraturen sägas ha fått ett 

egenvärde. Förutsättningen för att detta genomgripande arbete skulle fungera var dock en 

gedigen översättning och bearbetning. Bearbetningarna fick en stor betydelse och behövde 

ske med precision då man var mycket försiktig med vad man satte i händerna på ”di små”. 

Åren fram till 1915, framför allt innan första världskrigets utbrott och de första 50 böckerna 

från Saga, präglades utav en otrolig omsorg och kan anses ha haft en särskild betydelse för 

litteraturintresset bland barn och unga i perioden efter sekelskiftet.24 Till denna omsorgsfulla 

utgivning hör: Prinsen och Tiggargossen. 

                                                
20 Klingberg 1966, s. 31–55.  
21 Barbro Holmgren, Tusen år i det svenska barnets historia, Lund: Studentlitteratur 2009, s. 68. 
22 Klingberg 1966, s. 79. 
23 Klingberg 1966, s. 79. 
24 Lena Kåreland, ”Barnbiblioteket Saga”, Lärarnas Historia, 
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Barnbiblioteket%20Saga_0.pdf, 
(15/11–2018), s. 5.  
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2.2 Programförklaringen 

I Barnbiblioteket Sagas programförklaring som fastställdes den 20 oktober 1898, klargörs 

följande riktlinjer: 

1. ”[den utvalda litteraturen] borde innehålla dels särskildt underhållande läsning, som 

är ägnad att väcka barnens läslust, dels ock sådana arbeten, hvilka med ett 

fängslande framställningssätt förena ett visst innehåll, som tillgodoser barnens 

kunskapsbegär och behof af ökadt vetande”.25  

2. Fem stycken litteraturtyper ska ingå i utgivningen: Sagosamlingar, berättelser, 

skildringar ur historien, geografiska skildringar och skildringar från naturen ”och de 

mänskliga sysselsättningarnas olika områden”.26 

Här tillhörde också tanken att man ville ge ut litteratur som skildrade mödor och svåra 

prövningar.27 

3. Man önskade nå de läsarkretsar som litteraturen tidigare varit stängd för: ”I vårt 

land finns ännu hundratusentals barn som aldrig läst Robinson Kruse”.28 

Detta innebar i praktiken att man riktade sig till klasser av barn som inte kommit i mycket 

kontakt med litteratur – än mindre litteratur av ansedd kvalitet.  

4. Ett lågt pris, 10 öre á 48 sidor, ”[för att] fylla sin uppgift, det vill säga tränga ner 

bland alla samhällsklasser”.29 

Dock var det viktigt att utgivningen skulle vara både prisbillig och sund, vilket blev möjligt 

genom ett samarbete med Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF).30 

5. Barnböckerna skulle vara anpassade för ålder och individualitet. 

När Fridtjuv Berg och Emil Hammarlund i Sagas begynnelse diskuterade utformningen på 

serien blev det viktigt att texterna skulle överensstämma med barnens förstånd. Det i 

litteraturen som skulle komma att gå över barnens huvud behövde bearbetas, fast på ett 

välbetänkt och vettigt vis.31 Att anpassa för ålder och individ innebar alltså att man önskade 

lägga stor vikt vid förståelse av litteraturen, inget fick vara för svårbegripligt. Dessutom 

innefattar denna punkt en mening om att undvika opassande innehåll för läsarna, det vill säga 

                                                
25 Klingberg 1966, s. 78. 
26 ”Barnbiblioteket Saga – Historien om en banbrytande insats för att sprida bra böcker för barn och ungdom”, 
Lärarförbundet, http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-
noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/f48b89bc-4c80-4a19-9e54-3daf0660028f/download/wLF_0035.pdf, 
(26/12–2018). 
27 Eva von Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750–1950, Stockholm: Rabén & Sjögren 1965, s. 269. 
28 Lärarförbundet 2018. 
29 Lärarförbundet 2018. 
30 Klingberg 1966, s. 36. 
31 Zweigbergk 1965, s. 269. 
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vuxna motiv som till exempel sexualitet och politik. Detta innefattade viss censurering och 

etisk hänsyn, man ville inte ge barnen något som skulle kunna inverka negativt på moralen – 

trots att man samtidigt ville distansera sig från upplysningstanken om att enbart införa 

moralisk kunskap via bearbetningarna.32 

6. Böckerna skulle hållas korta.  

En viktig aspekt utav hela affärsidén var just längden på verken. Denna punkt hörde också 

ihop med önskan om anpassning av litteraturen för de unga läsarnas individualitet, ålder och 

levnadsförhållanden genom att göra böckerna mer begripliga.33  

 

2.3 Varför The Prince and the Pauper?  

The Prince and the Pauper passade in i målen för Sagabiblioteket då verket hade en 

spännande och fantasifull intrig och kunde också sägas förmedla viss kunskap om brittisk 

historia. Verket passade också in i den samtida föreställningen att barn inte ville läsa om sig 

själva eller sin egen samtid.34 Framför allt kan romanen ha valts ut eftersom Mark Twain 

ansågs vara en författare av klass som tidigare gett ut kvalitativ läsning som Tom Sawyer och 

Huckleberry Finn. Mark Twain associerades dessutom i hög grad med en positiv syn på 

barndomen.35 Vidare var The Prince and the Pauper en historia som hade två unga 

protagonister i centrum vilka försöker finna sin plats i en värld med litet stöd från vuxna i sin 

närhet. Som Hugh H. Davies framhållit: “[it is] a youth-driven take on issues of humanity”,36 

vilket bör ha intresserat Saga-kommittén i samband med de nya tankarna om individualitet 

och ett humanare släkte.   

 

2.4 Några ord om mannen bakom bearbetningen 

Prinsen och Tiggargossens bearbetare Hugo Gyllander var både författare och översättare. 

Han hade goda språkkunskaper i engelska, likväl som tyska och franska och var därmed högt 

uppskattad av makarna Hammarlund för sin talang och språkkunnighet. Gyllander tog sitt 

jobb på största allvar och arbetade efter sin egen devis: ”Gentemot barn reder man sig ej blott 

                                                
32 Klingberg 1966, s. 92. 
33 Klingberg 1966, s. 92. 
34 “Lena Kåreland – Om Saga som bokprojekt och Saga i dagens debatter” (2014), Svenska Barnboksinstitutet – 
SBI Play, https://www.barnboksinstitutet.se/sbi-play/ (31/10–2018).  
35 Kevin MacDonnel & R. Kent Rasmussen (red), “Part 1: Overviews”, Mark Twain and Youth – Studies in His 
Life and Writings, London: Bloomsbury Group 2016, s. 12. 
36 Hugh H. Davies, “The Prince and the Pauper”, Mark Twain and Youth – Studies in His Life and Writings, 
Kevin MacDonnel and R. Kent Rasmussen (red.), London: Bloomsbury Group 2016, s. 169. 
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med ord – om än aldrig så litterära – man måste ha sak och stämning”.37 Hans översättningar 

kritiserades stundtals då han inte följde originalen till punkt och pricka, vilket kommer framgå 

i följande analys. Dock menade han att den hänsyn man var tvungen att ta till barnen 

rättfärdigade den fria bearbetningen.38  

3.0 Analys 

3.1 Det pedagogiska förordet – att lära sig tolka 

I Mark Twains The Prince and the Pauper (1881) har Twain inkluderat en liten introduktion 

till läsaren där han underförstått konstaterar att detta ej är en sann berättelse, samtidigt som 

han behåller viss mystik genom att säga att det kunde vara det: ”It may be that the wise and 

the learned believed it in the old days; it may be that only the unlearned and the simple loved 

it and credited it” (1881, s.8). Det är här upp till läsaren att bilda sin egen uppfattning om de 

vill tro på det eller ej, men underförstått ska berättelsen tas med en stor nypa salt. Med en 

roman baserad på historia och historiska personer, i detta fallet Tudortiden och Edward VI, 

riskerar man att läsaren tror på verket som historiskt korrekt. Att Twain genomfört gedigen 

historisk forskning indikeras av flertalet fotnoter i originalet. Detta tyder på att verket är byggt 

på historiska material, men berättelsen i sig är det inte och det är just mellan fantasi och 

historisk verklighet The Prince and the Pauper balanserar. I Askerbergs översättning från 

1885 har man valt att förtydliga fabuleringen av berättelsen: ”Om de vise och lärde i den 

gamla goda tiden trodde den, kan jag icke afgöra. Antagligen är det endast olärdt folk och 

menige man, som litade på dess äkthet och funno den trovärdig” (1885, s.3). Man trycker 

alltså lite mer på osäkerheten genom att skriva ut ”kan jag icke afgöra” samt ”antagligen är 

det endast” när Twains originaltext använder ”may be” vilket kan anses ha en mer ambivalent 

ton. När Hugo Gyllander ska inleda sin bearbetning väljer han en mer pedagogisk väg, i större 

enlighet med en ung och ovan läsare. Han inleder med ett eget författat litet förord vari han 

väver in Twains inledning: ”Kanhända de vise och lärde i forna dagar satte tro till den. Eller 

kanske blott de olärde och enfaldige älskade den och trodde på den” (1912, s.3). 

Undermeningen finns i ovanstående fraseringar av samma mening: om du inte är olärd och 

simpel så ska du inte tro på berättelsen. Men i Gyllanders fall har han funnit det betydelsefullt 

att förtydliga detta för läsaren:  
 
Den älskvärde amerikanske humoristen har i dessa rader velat varna sina unga läsare för att allt för 
bokstavligt uppfatta hans fantasirika berättelse […] Det är ej, vill han säga, historiens Edward den 

                                                
37 Margareta Johanson, Sagoberättaren Hugo Gyllander, Örebro: Strandkullens förlag 2007, s. 40–41.  
38 Johansson 2007, s. 41. 
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Sjätte, som här är medelpunkten. Det är en ung fursteson, vilken som helst […] Det historiska har 
endast lånat det yttre stoffet till figurer och händelser (1912, s.3) 
 

Genom att tydligt förklara att Twains ord är en varning för att tolka historien bokstavligt 

eliminerar Gyllander risken för missförstånd. Efter detta ger han också läsaren en 

förförståelse för verket som komma skall med orden:  
 
I den spännande, raska berättelsen har författaren ofta haft tillfälle att låta sin humor komma till 
synes. Men än starkare framträder här hans innersta hjärtelag: medkänslan med de lidande och 
förtryckta. Denna medkänsla går som en varm underström genom hela boken (1912, s.4).  
 

Han tolkar förordet åt läsaren genom att framhålla medkänsla med de lidande som Twains 

främsta huvudpoäng. Samtidigt tydliggör han att det finns mycket humor i texten. Förordet får 

här en pedagogisk karaktär i betydligt högre grad än källtexten och Askerbergs version. I 

Saga visar man på en vilja att guida den unga läsaren som ännu kanske saknar 

slutledningsförmåga och uppfattning av nyanser. Med tanke på att Barnbiblioteket Saga 

riktade sig till alla sociala klasser, och därmed barn som aldrig haft riktig tillgång till 

litteratur, speglar detta förord en vilja att föra in de ovana läsarna i en djupare förståelse för 

litteraturen de engagerar sig i. Man släpper inte iväg den lilla läsaren att helt fritt tolka 

litteraturen. Man vill leda dem i rätt riktning från början innan de fullt ut lärt sig hur man får 

behållning av sin läsning – för tänk om barnet går vilse i sin egen fantasi?  

 

3.2 Textens domesticering – Att relatera till platser   

Den första av de två pojkarna man får stifta bekantskap med i Prinsen och Tiggargossen är 

Tom. Tom lever i Londons fattigaste område och tvingas tigga för mat och pengar till sin 

alkoholmissbrukande far och farmor. För att underlätta barnens grepp om Toms olyckliga 

tillvaro har Gyllander valt att domesticera namnet på gatan där Tom bor. Debatten vid 

sekelskiftet rörde sig om rätten till allmän skolning och att barnen skulle få tid till att ägna sig 

åt undervisning utav det svenska språket. Därmed var engelska inte prioritet och ovanligt att 

man kunde. Ett engelskt namn som ”Offal Court”, vilket i svensk översättning kan översättas 

”inälvsgården” där ”offal” syftar till slaktavfall, skulle gå direkt över barnens huvuden.39 

Därmed valde Gyllander att i sin översättning använda ”Skräpgränd” som en tydlig alludering 

till vad detta är för plats. Som kontrast löste Askerbergs problemet genom att behålla namnet 

”Offal Court” i texten men i en fotnot översätta det till ”Afskrädesgården” (1885, s7). På så 

vis förenklar Gyllander språket med sekelskiftets barn i åtanke. När Askerberg ger ut sin 

                                                
39 Vincent Petti, ”Offal”, Norstedts engelsk-svenska ordbok, Stockholm: Norstedt 1993, s. 569.  
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version 1885 var läsning för nöjes skull fortfarande mest tillgängligt för de rikare barnen. De 

vuxnas benägenhet att erkänna barns behov utav fritid och förströelse överlag var knapp.40 

Detta tycks ha förändrats i Sagas bearbetning. I Askerbergs översättning framstår anpassning 

ha skett enligt andra måttstockar. De didaktiska elementen skiljer sig så till vida att Askerberg 

önskar utöka läsarens kunskaper i det som faktiskt står i originaltexten medan Gyllander vill 

göra detsamma fast med utgångspunkt från vad barnet i fråga anses kunna ta till sig och 

förstå. Det är alltså olika barn de har framför sig som målgrupp i de olika versionerna. 

Vidare kan man se i Sagas framställning hur passagen precis i början av ”Toms första 

levnadsår” utelämnar många detaljer utifrån tanken att barn ej hade större intresse av dessa 

detaljer. I källtexten skriver Twain: “The beams were painted red or blue or black, according 

to the owner’s taste […] The windows were small, glazed with little diamond-shaped panes, 

and they opened outward, on hinges, like doors” (1881, s.10). I Sagas bearbetning har man 

istället valt att korta ner och ändra beskrivningen som: “Fönstren voro små och försedda med 

små runda, blyinfattade glasrutor” (1912, s.7). Om Gyllander ansåg att diamantformen är svår 

att föreställa sig för barnen kan diskuteras, men han väljer att beskriva fönstren som runda, 

vilket visserligen kan vara en personlig preferens. I Askerbergs är översättningen istället mer 

beskrivande och man har velat göra detaljerna tydligare för läsaren genom att lägga till 

ytterligare beskrivning: ”Fönstren voro små, med rutor till storleken påminnande om 

diamanter, och öppnades utåt på gångjern liksom dörrar” och vidare i en fotnot: ”Nu för tiden 

äro fönstren i England så inrättade, att de skjutas upp och ner” (1885, s.7). Skillnaden här blir 

att i Sagas bearbetning är målet att göra det så lätt att förstå som möjligt och om något anses 

vara en onödig beskrivning eller ligger för långt bort från barnets värld och förstånd finns det 

ingen mening med att ha det kvar. I Askerbergs bearbetning har man i kontrast funnit 

återgivelsen av originalet vara av vikt. Dock har man fortfarande tagit den svenska läsaren i 

beaktning och velat göra oklarheter klara. Platser, namn och beskrivningar behåller sin 

originella utformning men de får sin förklaring eller översättning i fotnoter, till exempel: 

”Plötsligt befann han sig på Temple Bar” och i fotnoten: ”En af stadsportarne på den tiden” 

(1885, s.17), ”Vid majstången i Cheapside” och i fotnoten: ”Ett torg i London” (1885, s.12). 

Askerbergs refererar också till historiska källor medan Gyllander väljer att förbise det 

historiska eller hoppa över episoder helt och hållet. Askerbergs refererar bland annat till 

verket ”The English Rogue (London, 1665)” när han beskriver en episod där ett gäng tjuvar 

fabricerar ”ett med konst frambragt sår” med lim, tvål och järnrost (1885, s.213). I Sagas 

                                                
40 Svensson 1983, s. 19. 
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bearbetning nämns platsnamnen istället utan förklaring eller – vilket är vanligare – tas de bort 

helt. I första stycket av Sagas omarbetning av kapitlet “Tom möter prinsen” har man tagit bort 

samtliga fyra platsreferenser “he found himself in Temple bar”, “The Strand had ceased to be 

a country road then”, “Tom discovered Charing village […] and rested himself at the 

beautiful cross built there” och “past the great cardinal’s stately palace” (1881, s.14). Istället 

har man ersatt beskrivningen av omgivningen med den enklare: ”Till sist lämnade han staden 

bakom sig och vandrade fram på landsvägen, som ledde till det kungliga slottet i 

Westminister” (1912, s.12). Detta är ett sätt att korta ner berättelsen genom att utesluta en 

lång landskapsbeskrivning, men det är också en domesticering i strykningen utav referenser 

till platser som de svenska barnen inte känner till eller kan relatera till. ”Charing village” 

skapar inga bilder i det normala svenska barnets medvetande och tillför därmed inget särskilt 

till läsupplevelsen.  

   

3.3 Språkförenkling – Vad voro dialogen enär den icke förstås? 

Ytterligare en aspekt av Gyllanders förenklade språkbehandling i Saga, är nedtoning av det 

högtidliga språket. Detta är ett enkelt sätt att undvika svårigheter för barnen att ta till sig 

innehållet i berättelsen och underlätta deras läsning. Trots att Sverige låg i framkant gällande 

en elementär läskunnighet – tack vare den lutherska lästraditionen med husförhören och 

katekesläsning – så existerade det långt in på 1800-talet fortfarande materialistiska hinder för 

läsning. Man hade varken fritid, tillgänglighet till lämpligt läsmaterial eller ens ordentlig 

belysning. Vidare hindrade bland annat jordbruksarbete läsning på det nordiska ljusa 

sommarhalvåret.41 De övre klasserna hade mer fritid på dagarna och pengar till ljuskällor, 

vilket gjorde läsning till en borgerlig syssla. Fram till ungefär 1880-talet var den svenska 

barnboksproduktionen rätt undermålig och inte särskilt självständig eller ambitiös.42 

Språkkunskaperna var alltså hos många i början av 1900-talet fortfarande i behov av 

fördjupning. I detta sammanhang blir Gyllanders val att tona ner den högtidlighet som Twain 

använder, för att markera skillnaden i social ställning, mer förståelig. Ett exempel på denna 

skillnad finner vi när Tom för första gången möter prinsen, Edward VI. Tom, som länge 

drömt om att leva som prins och därmed anammat och lärt sig ett högtidligt språk pratar med 

prinsen med samma högtidlighet. I pojkarnas första dialog blir kontrasten märkbar:  
 

’What is thy name lad?’ 
‘Tom Canty, an’ it please thee, sir’ 

                                                
41 Lars Furuland, Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser, Hedemora: Gidlund 1991, s. 37. 
42 Furuland 1991, s. 84. 
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[…] ‘Where dost live?’ 
‘In the city, please thee sir – Offal Court, out of Pudding Lane’ 
[…] ‘Hast parents?’ 
‘Parents have I, sir, and a grandam likewise that is but indifferently precious to me, God forgive 
me if it be offense to say it […]’ 
[…] ‘There be times that she stayeth her hand, being asleep or overcome with drink; but when she 
hath her judgement clear again, she maketh it up to me with goodly beatings’ 
[...] ‘Beatings! And thou so frail and little. Harkye; before the night come, she shall hie her to the 
Tower! […]’ 
‘In sooth you forget, sir, her low degree. The Tower is for the great alone’ (1881, s.16). 
 

I Saga är dialogen istället framställd som följer: 
 

– Vad heter du pojke? 
– Tom Canty, nådig here. 
– […] Var bor du? 
– I staden, nådig herre. I Skräpgränden nära Puddinggatan […] 
– Har du några föräldrar? 
– Ja, det har jag, nådig herre, och så en farmor, som jag inte tycker om […] 
– […] Är hon elak mot dig? 
– Ja, hon slår mig ofta […] 
– Vad? Slår hon dig verkligen? 
– Ja, och det duktigt ändå. 
– Slå dig! Som är så liten och svag! Vänta bara, innan kvällen skall hon ligga fängslad i Towern 
[…] 
– Ni glömmer hennes låga börd, ers nåd. Towern är endast för förnämt folk (1912, s.15). 

 
Twains mer högadliga språk tycks vara skrivet i ambitionen att efterkonstruera en 

”Shakespeare-tradition” av tidig nyengelska som var i bruk under Tudortiden – cirka 

1500/1600-tal. Detta kan ses på den grammatik han använder, exempelvis: ”thy” och ”thee” i 

andra person informellt singular och ”harkye” som en form av andra person formell singular; 

samt ”stayeth” istället för ”stays” i tredje person presens singular.43 Gyllanders språkbruk är i 

jämförelse märkbart förenklat. Den enda indikatorn på social ställning och historisk plats är 

behållningen utav ”sir” vilket i Saga blir ”nådig herre”. Utan denna ordmärkning skulle 

konversationen kunna ske var som helst, när som helst och mellan vilka två pojkar som helst. 

Bearbetningen suddar här ut en del av den kulturella kontexten som det kan argumenteras för 

att Twain lyckas frambringa med sina fraseringar. Detta sätt att behandla källtexten är vad 

man kan benämna som en stilistisk förändring i den kulturella adaptionens tjänst. Alltså där 

man inte bryr sig om att överföra funktionen av en särskild frasering till en liknande funktion i 

måltexten.44 Detta blir också än tydligare i jämförelse med Askerbergs språkbruk där man 

behållit högtidliga ordval, exempelvis: ”Med förlof sir […] Ja, föräldrar har jag, sir, och en 

farmor också, ehuru det strängt taget icke är mig till något gagn, gud förlåte mig mina syndiga 

                                                
43 Terttu Nevalainen, “Early Modern English”, Oxford Research Encyclopedias – Linguistics, (augusti 2017) 
http://oxfordre.com/linguistics/view/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001/acrefore-9780199384655-e-264 
(7/12-2018). 
44 Klingberg 1986, s. 14. 
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ord” (1885, s.20). Den största skillnaden häri ligger dock i Askerbergs användning av ett 

språk och en stavning anno 1800. Det är svårt att översätta engelskans Tudor-språkbruk till ett 

svenskt Vasatids-språkbruk, vilket knappast skulle blir direkt jämförbara. Den mest 

framstående skillnaden i Gyllanders bearbetning är att han brukar de nya stavningsreglerna 

som trädde i kraft med den nya stavningsreformen 1906. Gyllander frångår den gamla 

stavning och grammatik som tedde sig svårare för ett barn att lära sig. Där Askerbergs gagnar 

sig av stavning som exempelvis –dt i ord som ”upphettadt” och ”midt”, så använder sig 

Gyllander av ett enkelt –t och ett enkelt –v istället för den gamla 1800-talsstavningen –hv i 

”hvilka” (1885, s.29) och –fv i ”sjelfva” (1885, s.24). Stavningsreformen uppkom nästintill i 

symbios med Sagas uppkomst, och det var bland andra Sagas medarbetare Fridtjuv Berg som 

fick igenom den. Detta tycks vara en viktig poäng då verk specifikt skapta för barn borde 

föranlett tankar om en föråldrad stavning som var betydligt klurigare för barn att ta till sig. De 

folkskollärare och kulturmänniskor som var involverade i barnens läsning vid sekelskiftet, var 

väl medvetna om vad som fattades hos arbetarnas och allmogens unga: ett uppodlat kulturellt 

intresse och läsning av god kvalitet. Vad de ville göra var därmed att uppbåda ett intresse för 

äventyr och fantasi för att lära barnen kulturens goda sidor.45 Detta inkluderade också 

sekelskiftets tankar om barns egna rättigheter och dessa rättigheter inkluderade även i allra 

högsta grad tillgång till en fri läsning.46 Detta innebar i praktiken att den läsning som blev till 

hands för barnen skulle vara tillgänglig genom att vara lättförståelig för sin läsare. Det är i 

detta ljus man måste se Sagas språkliga bearbetning. Svårighetsgraden i språket 

korresponderar inte mellan källtexten och Sagas måltext, däremot gör den det i större 

utsträckning mellan Askebergs version och källtexten. Genom en förkortad dialog så går 

däremot berättelsen i Saga framåt i ett kvickare meningsutbyte och takt för att barnet inte ska 

tappa intresset. Att språknivån förenklas och moderniseras gör också att måltexten hamnar på 

en nivå som korresponderar med barnens eget språkbruk. Exempelvis från Twains 

”indifferently precious” rör sig dialogens karaktär till Askerbergs ”strängt taget icke är” till 

Gyllanders moderniserade ”inte tycker om”. Meningarna ska vara enkla så att barnen inte 

riskerar tappa bort sig i narrativet. Detta medför att mycket av Twains fraseringar och aningen 

mer dramatiska språk försvinner – något som i viss mån fortfarande behålls i Askerbergs 

version. Moderniseringen gör alltså att den sociala och historiska indikatorn som Twains 

språk förmedlar i texten blir suddigare i Saga. Samtidigt blir språket mer lättsmält och 

tidsenligt anno 1912. Det viktigaste i Sagas bearbetning är att barnen ska förstå och finna 

                                                
45 Zweigbergk 1965, s. 266. 
46 Zweigbergk 1965, s. 386. 
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intresse i det de läser. Detta görs enklast genom att flytta språkbruket till en modernare tid 

samt påskynda utdragna meningsutbyten. 

  

3.4 Vad är det som är så roligt? – Di små och satiren  

Att förhindra ett tappat intresse och utdragna utläggningar kan åstadkommas enkelt genom att 

stryka passager och hela sidor, vilket inte är helt ovanligt i processen att översätta för barn. 

Litteraturprofessorn Astrid Surmatz har framhållit att, ”Både adaptation och purifikation har 

med det att göra vad man tror barn klarar av: det de inte förstår när de läser och det de varken 

ska läsa eller förstå”.47 Det kan rent av kännas nödvändigt för översättaren för att texten ska 

kunna läsas av barn och vara skyddad från det de är för unga för att greppa. Den största 

anledningen för förkortande utav barnens litteratur är dock idén om att barn inte klarar av att 

läsa längre texter – att de tappar intresset helt enkelt.48 I realiteten är en revidering av texten 

dock ofta mer förknippad med de normer och den moral som är invävda i barnlitteraturens 

system, samt den förutfattade meningen om barnets förståelseförmåga.49 Eftersom 

barnlitteraturen, till skillnad från vuxenlitteraturen, i en större grad existerar i en slags periferi 

– det vill säga att den inte tillskrivs lika stort kulturellt kapital och diskuteras i en mindre grad 

gällande framställning och författares geni – så har översättaren också möjlighet att ta sig 

större friheter med texten. Friheter som inte skulle accepteras lika mycket om det rörde sig om 

klassisk litteratur skriven för vuxna. I Prinsen och Tiggargossen har man också enligt 

principen att hålla verket kort, via etisk hänsyn och censurering, gjort en hel del strykningar i 

texten. Det kan te sig aningen underligt att man valt stryka så pass mycket som man gjort utav 

verket då originalet tycks ha riktat sig till – och till största del redan varit anpassat för – unga 

läsare. Dock har Sagas bearbetare stundtals tyckt annorlunda. Ett exempel på detta finner vi i 

Sagas exkludering av kapitlet ”Tom’s first royal dinner”. I Askerbergs översättning, som 

överlag har en betydligt starkare trohet till originalet, får detta kapitel vara kvar i sin 

originalskrud. Kapitlet berättar om Toms första åtagande som prins Edward: att äta middag på 

slottet. Ingen har förberett Tom på detta och han tvingas försöka hanka sig fram genom alla 

seder och ceremonier som kommer med en kunglig middag i Tudors England. Det bör här 

poängteras att en anledning till att Gyllander inte låter avsnittet vara kvar skulle kunna bero 

på att passagen enkelt kan tas bort utan att den saknas eller förstör den narrativa linjen. 

                                                
47 Astrid Surmatz ”Att översätta berättandet ”, Konsten att berätta för barn: [barnboken], Anne Banér 
(red.), Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Univ. 1996, s. 62. 
48 Zohar Zavit, “Translation of Children’s Literature”, The Translation of Children’s Literature – A Reader, 
Gillian Lathey (red.), Clevedon: Multilingual Matters 2006, s. 33. 
49 Zavit 2006, s. 34. 
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Kapitlet är humoristiskt men alltså inte bärande för resten av romanen. Med detta sagt är det 

dock svårt att undgå kapitlets genomgående drag av satir framställt med ett stort mått humor. 

Med tanke på Twains amerikanska ursprung, skulle det heller inte te sig underligt om han stod 

lite frågande inför monarkin och alla dess underliga seder och ceremonier. Som tidigare 

nämnt ville man med Sagas bearbetning se till att litteraturen höll sig i enlighet med barnets 

förstånd. Bearbetningen tycks därav ha handskats med satiriska inslag genom att censurera 

bort dem. Satir föll nämligen under den kategori som långt från alla barn förväntades att 

kunna ta till sig eller tolka och förstå.50 I kapitlet börjar Twain med att beskriva hur Tom förs 

in till ett bord dukat för en person. Runt omkring honom står dussintals med hovmän samt 

378 tjänare vars uppgift blir att titta på prinsen när han äter. Därefter börjar denna 

ceremoniella cirkus: 
 

Tom was about to fall to, for hunger had long been constitutional with him, but was interrupted by 
my lord the Earl of Berkeley, who fastened a napkin about his neck; for the great post of Diaperers 
to the Prince of Wales was hereditary in this nobleman’s family (1912, s.37).  
 

Att vara servetthållare till kungen beskrivs alltså här som en stor viktig post, få förunnad, som 

går i arv inom en adlig familj. Vidare sätter Twain än mer konkreta ord på det underliga i 

dessa seder likt: 
 
[…] the office of taster had its perils, and was not a grandeur to be desired. Why they did not use a 
dog or a plumber seems strange; but all the ways of royalty are strange. My lord d’Arcy, First 
Groom of the Chamber, was there, to do goodness knows what; but there he was – let that suffice 
(1912, s.37, min kursivering).  

 
Med humor pekar Twain här på hur en kammarjunkare, någon som belönats med en titel på 

hovet utan krav på tjänstgöring med meriterande ceremoniella uppgifter, bara står och ser på 

utan uppgift eller göromål. ”let that suffice” blir en ironisk kommentar på hur fånigt allt är, en 

relativt dold kommentar om man ännu inte lärt sig ironi eller undertoner i en text. Sedan 

kulminerar kapitlet i den största problematik som någonsin drabbat det brittiska hovet; 

prinsens näsa börjar klia så förskräckligt. Utan att veta hur seden med att klia näsan för en 

kung ser ut blir problemet hängande i luften då ingen i hovet vet hur de ska bete sig:  
 
None smiled; but all were sore perplexed, and looked one to the other in deep tribulation for 
counsel. But behold, here was a dead wall, and nothing in English history to tell how to get over it. 
The Master of Ceremonies was not present: there was no one who felt safe to venture upon this 
uncharted sea, or risk to attempt to solve this solemn problem. Alas! There was no Hereditary 
Scratcher (1912, s.38).  

 

                                                
50 Zavit 2006, s. 33. 
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Bristen på en ”kliare” till kungen parallelliseras här med den tidigare Servetthållaren och får 

därmed sin satiriska ton. Cirkusen görs till åtlöje via ett underliggande ironiskt tilltal i 

framställningen, genom tunga dramatiska ord som ”tribulation” och ”felt safe to venture”. 

Vanligtvis triviala händelser som att torka sig med en servett och klia sig på näsan 

kontrasteras med ceremonier av överdriven karaktär. På samma gång blir kapitlet 

frambringare av en förlöjligad brittisk monarki, ceremoniella seder och komisk effekt när ett 

rum fullt till bredden med vuxna inte vet hur de ska hantera ett enda barn – även om detta 

barn är kungligt. Denna passages strykning pekar på tanken om att barn stod oförstående inför 

satir och samhällskritisk humor – för även om just denna sortens sed inte längre existerade 

1881, eller för den delen 1912, så fanns det ceremonier likaså. Akademikern Hugh H. Davies 

har framhållit hur Twain skrev The Prince and the Pauper som en kommentar på 1800-talet 

sett genom 1500-talets lins.51 Detta skulle understryka det satiriska inslaget som kommentar 

på Twains samtid. Att Gyllander stryker kapitlet helt har troligtvis med satiren att göra, men 

kanske var inte heller barnets totala makt och de vuxnas hjälplöshet något han ville föra fram 

till sina unga läsare. Den ironiska synen på livet och på vuxna borde inte varit en passande 

värdering för ett barn att få till sig via litteraturen.52 Barnen skulle bli egna individer, men 

kanske inte till den grad då de till slut stod över de vuxna i sin närhet. Slutligen framstår dock 

risken med ”Tom’s first royal dinner” framför allt att kapitlet enbart skulle orsaka förvirring, 

alternativt inte betyda något för barnet som läsare. Svårigheten med att ta till sig humorn i 

ceremonin bör vara den främsta anledningen till dess exkludering. 

 

3.5 Mildrande utav en våldsam verklighet  

Under 1900-talets första årtionde, och vid tiden för Gyllanders bearbetning, hade barnagan 

avtagit markant och sågs inte längre med blida ögon.53 Tanken om att det fanns andra sätt att 

böja ett barns vilja hade uppkommit. Barnavårdslagen hade trätt i kraft 1902, och även om 

undantagen för barnens rätt till vård, skydd och fostran var många, så speglade lagen en vilja 

om barnets skydd för orättvisa.54 I Twains källtext är våldet, som Tom och hans familj blir 

utsatta för från fadern och farmodern, mycket närvarande. Twain beskriver också utförligt hur 

våldet påverkar kvinnorna i familjen: “Two frowsy girls and a middle-aged woman cowered 

against the wall in one corner, with the aspect of animals habituated to harsh usage, and 

                                                
51 Davies 2016, s. 169. 
52 Zavit 2006, s. 35–36. 
53 Holmgren 2009, s. 62. 
54 Holmgren 2009, s. 136. 
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expecting it and dreading it now” (1881, s.46). Twain liknar kvinnorna vid misshandlade djur, 

skygga och rädda, vilket indikerar hur frekvent slagna de blir i hemmet. I den passage där 

prinsen blivit hittad av Toms far och hemsläpad till Skräpgränd i tron om att han är Tom, blir 

också Edward varse om Toms våldsamma vardag. Edward blir här misshandlad för första 

gången i sitt liv, då han som prins aldrig blir tillrättavisad med aga – det har han en 

”whipping-boy” till. Edwards misshandel beskrivs utförligt som följer:  
 
A sounding blow upon the prince’s shoulder from John Canty’s broad palm sent him staggering 
into goodwife Canty’s arms, who clasped him to her breast, and sheltered him from a pelting rain 
of cuffs and slaps by interposing her own person […] ‘Thou shall not suffer for me, madam. Let 
these swine do their will upon me alone’. This speech infuriated the swine to such a degree that 
they set about their work without waste of time. Between them they belabored the boy right 
soundly, and then gave the girls and their mother a beating for showing sympathy for the victim 
(1881, s.48).  
 

I Sagas bearbetning har man ändrat karaktären på passagen likt följande:  
 
Ett kraftigt slag av John Cantys näve kom honom i nästa ögonblick att ragla tillbaka. Hustrun grep 
honom i sina armar och sökte att med sin kropp skydda honom mot de hugg och slag, som nu 
började regna över honom […] sedan John Canty uttömt sitt raseri, ropade han: – Nog nu! Till 
sängs allihop!  
 

Saga censurerar alltså inte bort våldet helt, men mildrar framställningen. Genom att bespara 

detaljerna av våldsamheten och dess utdragenhet framstår våldet inte fullt lika påtagligt som i 

Twains källtext. Eftersom det i Sagas programförklaring var bestämt att man skulle skildra 

svårigheter kan man förstå varför man inte tar bort det helt. Den tydliga nedtoningen ger dock 

våldet en mindre allvarlig karaktär. Dessutom, genom att ta bort beskrivningen av våldet mot 

kvinnorna i slutet begränsas framställningens obehagliga bitar. Genom Sagas exkludering av 

detaljer i beskrivningen försvinner även lite av den realitet av våld i hemmet som många barn 

tvingades utstå i verkligheten och undertrycker därmed barnens rätt till skydd. Det bör dock 

också nämnas att stycket inte skulle kunna tas bort helt eftersom prinsens hemska behandling 

har vikt för den narrativa utvecklingen i romanen. 

 

3.6 Censurering och det makabra  

Genomgående tycks receptet för Sagas bearbetning vara att mildra de passager som är för 

obehagliga för barnets räkning. Man plockar inte bort det obehagliga helt då delarna 

fortfarande har betydelse för historiens utveckling, men alltför bildliga passager tas bort eller 

ersätts med en snabb avhandling av händelsen. Exempelvis, i kapitlet ”Tom som kung” ställs 

Tom inför ett svårt beslut när en god man han sett i Skräpgränd blivit dömd till döden genom 



 19 

att kokas levande. I källtexten får Tom, och läsaren, en utläggning av hur detta straff ser ut i 

Tyskland med denna upplysning från Greven av Hertford:  
 
’It is the law, your grace – for poisoners. In Germany coiners be boiled to death in oil – not cast in 
of a sudden, but by a rope let down into the oil by degrees, and slowly; first the feet, then the legs, 
then –’ (1881, s.84).  
 

Stycket kan ha ansetts vara lite för målande för barnets medvetande och fantasi. Därmed nöjer 

sig Gyllander med upplysningen “Man har befallt att jag ska kokas levande” (1912, s.100). 

Man behåller alltså precis så mycket så att Toms goda gärningar och kloka beslut kan 

refereras till längre fram i romanen, men man tar bort de onödiga detaljer som kan anses vara 

aningen för obehagliga. På så vis balanserar Gyllander mellan domesticering och 

främmandegörelse. Han censurerar till förmån för igenkänning men samtidigt bryr han sig 

inte om att förklara de små inslagen av främmande moraliska värderingar. 

Vidare exempel på mildrande av verket är hur beskrivningen av London Bridge i 

kapitlet ”Prinsen och hans räddare” exkluderats. Skildringen lyder: “In the times of which we 

are writing, the Bridge furnished ‘object lessons’ in English history for its children – namely, 

the livid and decaying heads of renowned men impaled upon iron spikes” (1881, s.58). Bilden 

utav likbleka och förruttnande huvuden på spikar censureras från Saga helt. Detta skiljer sig 

från Askerbergs översättning som skriver ut passagen: ”På de tider, om hvilka vi här skrifva, 

hade vetgiriga barn tillfälle att på Londonbron studera Englands historia ’i bilder’. Här kunde 

man nämligen få se de askfärgade och förruttnelse [genomstuckna] hufvudena af Englands 

berömda män” (1885, s.97). I Askerbergs har man löpt linan ut och till och med valt att 

avbilda sagda huvuden jämte beskrivningen för läsaren att beundra. Att passagen strukits ifrån 

Saga har med sannolika skäl dock också att göra med den skarpa ironin och humorn i 

meningen som kanske hade tolkats för bokstavligt av den unga läsaren. ”Englands historia i 

bilder” riskerar att bli förvirrande om man inte fångar upp undertonen av ironin i företeelsen. 

En bildlig framställning skulle möjligtvis i detta fallet vara upplysande, som man gjort i 

Askbergs, men Saga tar inga risker med det makabra.   

 

3.7 Censur och anpassning – En saga för unga människor av viss ålder 

Mark Twain tycks enligt sin undertitel ”For young people of all ages”, ha skrivit The Prince 

and the Pauper för alla åldrar. Trots detta så vittnar Sagas bearbetning av hans verk om en 

vilja att rikta in sig än mer specifikt till en yngre ålderskategori. Detta kan särskilt ses på den 

nedtoning och censurering som Gyllander utfört på särskilda ställen i verket där historien blir 

för allvarlig. En hel passage har strukits av Gyllander där två kvinnliga baptister som Edward 
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blivit mycket fäst vid blir brända på bål – underförstått på grund av deras tro. I följande stycke 

framkommer en mörkare del av kristen straffpraktik när det beskrivs hur två kvinnor står 

fastkedjade på fängelsets innegård: 
 
In the centre of the court stood two women, chained to posts. […] ‘Alack, they are not gone free 
[…] To think that such as these should know the lash! – In England! Ay there’s the shame of it – 
not in Heathenesse, but Christian England! (1881, s.149). 
 

Värt att nämna vid denna passage är att katekesen fortfarande var obligatorisk i skolan år 

1912, den togs inte bort förrän 1919, och kristendomen var en viktig del utav moralläran för 

barnen. Många andra naturliga moralförmedlingar fanns inte för de unga.55 Denna baksida av 

kristendomen kan ha passat väl att ta bort från verket då den kastar ljus på de hemska metoder 

religionen historiskt använt. Inslaget blir möjligtvis lite för kritiskt. Dock är det troligtvis 

allvarligheten i kapitlet som kan tolkas vara den främsta anledningen till att det censureras. 

Det blir nämligen än värre när Edward ser de kvistar som omger kvinnorna och hur någon 

tänder eld på dessa – en häxbränning: 
 

[…] the king saw a spectacle that froze the marrow in his bones. Fagots had been piled about the 
two women, and a kneeling man was lighting them! The women bowed their heads, and covered 
their faces with their hands; the yellow flames began to climb upward among the snapping and 
crackling fagots, and wreaths and blue smoke to stream away on the wind (1881, s.149-150). 
 

Denna beskrivning av bålstraffet målar upp en nog så tydlig bild, men Twain slutar inte där. 

Två unga flickor kommer inspringande på gården som visar sig vara döttrar till de två 

dödsdömda kvinnorna. Den ena gör allt för att få dö vid sina mammas sida och tragiken blir 

ytterst påtaglig: 
 
Before she could be stopped she had flung her arms about her mother’s neck […] She was torn 
away once more, and with her gown on fire. […] struggling all the while to free herself, and 
saying she would be alone in the world, now, and begging to be allowed to die with her mother. 
Both the girls screamed continually, and fought for freedom; but suddenly this tumult was 
drowned under a volley of heart-piercing shrieks of mortal agony (1881, s.150). 
 

Detta stycke beskriver inte enbart ett extremt dödsögonblick med “shrieks of mortal agony”. 

Det beskriver också hur ett barn lämnas ensam i världen och desperationen hos en ung flicka 

som står inför ett mörkt öde, när hon inte har någon vuxen i världen att bistå henne.  

 Vidare i detta kapitel har Gyllander även domesticerat historien genom att exkludera 

en passage om en stackars fängslad advokat. Efter att advokaten skrivit en pamflett där han 

anklagat Lordkanslern för orättvisa beskrivs följande straff:  
 

                                                
55 Holmgren 2009, s. 178. 
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[…] the loss of his ears in the pillory, and degradation from the bar, and in addition had been fined 
£8000 and sentenced to imprisonment for life. Lately he had repeated his offence; and in 
consequence was now under sentence to lose what remained of his ears, pay a fine of £5000, be 
branded on both cheeks, and remain in prison for life (1881, s.151). 
 

Detta är baserat på ett riktigt rättsfall som skedde långt efter Edward VI tid men vars straff 

verkligen utfärdades så som beskrivet ovan. Citatet är rätt målande vilket är skäl nog för dess 

exkludering. Dock kräver stycket en viss grundförståelse för det brittiska rättssystemet. De 

barn av den yngre ålderskategorin som Gyllander föreställde sig vara målgruppen kunde inte 

med säkerhet sägas ha förmåga att tolka rättsystemets komplexitet. Att förklara systemet 

skulle tagit för mycket plats och tid. Dessutom fanns då risken att läsaren tappade intresset. 

 I kontrast kan man se att i Askerbergs översättning har man valt att behålla Twains 

bålstraff och advokatens missöde i mycket noggrann översättning, nästintill ord för ord: 

”Båda flickorna jemrade sig ideligen och arbetade på att undslippa sina väktare, men plötsligt 

förqväfdes detta larm vid ljudet af de hjertskärande ångestskri, som dödskampen aftvingade 

de döende (1885, s.258), samt, ” […] han skulle mista den lilla smula han hade qvar af 

öronen, betala fem tusen punds böter, bränmärkas på båda kinderna och stanna i fängelset för 

sin återstående lifstid” (1885, s.259). Här verkar syftet av översättningen vara i enlighet med 

Twains egen bild utav sin läsare. Det finns här inget som direkt pekar på hur man velat tona 

ner något för de svenska läsarnas skull och ingen oro för att läsaren inte ska klara av 

skildringen så som den är skriven.  

 

3.8 Framtidens barn – framtidens moral 

När en historisk roman, som är löst baserad på verkligheten, ska bearbetas för barn måste den 

historiska bakgrund som föregår handlingen antingen förklaras, omfraseras eller bearbetas via 

exkludering av text.56 Detta blir ett extra viktigt steg i bearbetningen av The Prince and the 

Pauper då både en annan kultur och en avlägsen historisk situation måste förklaras – det vill 

säga det brittiska 1500-talet. I källtexten har Twain, som tidigare visat, inkluderat verkliga 

händelser och rättsfall. Ytterligare ett sådant är ett rättsfall från 1600-talet då en kvinna och 

hennes nioåriga dotter dömts till hängning. De anklagades för att ha sålt sina själar till 

djävulen och orsakat en väderstorm genom att dra av sina långstrumpor (1881, s.188). Istället 

för att förklara bakgrunden om det brittiska rättsystemet för tiden väljer Gyllander här 

alternativ tre: att ta bort text. På så vis undviker han främmandegörelse av texten och för inte 

in något obekant till barnets bild av tro och religion. Han undviker alltså en presentation av 

                                                
56 Klingberg 1986, s. 34. 
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saker som barnet troligen inte kan få grepp om utanför dess verklighet. Detta är dock också ett 

sätt att undvika att texten blir för lång. Planen med Saga var trots allt oftast att hålla verket 

kort och koncist och ska man in med utläggningar om historia och förlegade rättssystem, som 

barnen aldrig har hört talas om, skulle man kanske tvingas att spendera en sida eller två extra 

med detta – vilket Gyllander knappast kan ha velat prioritera.   

Att händelsen plockas bort från Sagas måltext kan dock också bero på att Tom i denna 

historia frambringar en motsägelsefull bild av ”barnet”. Det är nämligen två gestalter som 

möts i Tom vid detta tillfälle: den mogne ungdomen som innehar djup visdom och den lille 

tiggarpojken som tror på vidskepelse och förundras över magi. Prinsgestalten i frälsarskrud 

lyckas se igenom orättvisa och lösa en svår situation genom att de åtalade får gå fria från 

straff om modern framkallar en storm där och då. Men kvinnan kan inte framkalla en storm 

och förkunnar detta i förtvivlan. Toms klarsynthet därefter blir en slags frälsning för kvinnan 

och hennes dotter: 
 
I think the woman hath said true. An’ my mother were in her place and gifted with the devil’s 
functions, she had not stayed a moment to call her storms and lay the whole land in ruins, if the 
saving of my forfeit life were the price she got! It is argument that other mothers are made in like 
mould (1881, s.88). 
 

Att få möjligheten att rädda sitt barn och inte göra det är bevis nog för att kvinnan inte innehar 

stormkrafter enligt Tom – hon är ju moder. Tom avstyr det orättvisa straffet och skipar rätt 

men samtidigt ser han inte igenom åtalets befängdhet. När Tom tar på sig sin frälsarskrud höjs 

barnet över de vuxnas förstånd – barnet rättar till de fel som vuxna orsakat. Det är kanske just 

i mötet mellan barnets naiva och barnets mogna sida som man skymtar problemet med 

passagen. Det är en idealistisk bild, en bild som passar med tidens tankar om barnet som 

nyfunnen individ. Från Romantikens period hade man sett barnet som en ”varelse med en 

djupare visdom, större estetisk känslighet och en djupare medvetenhet om bestående 

moraliska sanningar”.57 Det fanns alltså vid tiden en tanke om att barnet i mångt och mycket 

kunde fostra den vuxne till en viss grad.58 Ellen Key underströk exempelvis barnets 

individualitet och kunnighet. Via fantasien skulle ungdomen utveckla en estetisk och etisk 

förståelse.59 I sitt verk, Barnets århundrade (1912) citerar Ellen Key, Alexander Dumas 

uttalande om saken: ”Man träffar så många kloka småbarn, men så många dumma 

människor”.60 Professorn J.D. Stahl har framhållit hur Mark Twain var “[a] reverser of the 

                                                
57 Colin Heywood, Barndomshistoria, Lund: Studentlitteratur 2005, s. 50. 
58 Heywood 2005, s. 50. 
59 Ellen Key, Barnets århundrade: studie 2, Stockholm: Bonniers 1912, s. 72. 
60 Key 1912, s. 60. 
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customary didactic relationship”.61 Vilket innebar att han vid flera tillfällen bytte plats på vem 

som lär vem mellan barnet och de vuxna. Det är oftare barnet som har övre handen och lär 

vuxna något av vikt än tvärt om.62 Så om debatten efter sekelskiftet lät på detta vis och Twain 

visar prov på den rent etiske ungdomen i sin roman, varför exkludera ett praktexempel på 

barnets vishet och känslighet? Möjligtvis ligger svaret i vikten av andra ideal. Stycket med 

Tom i frälsarskrud kan ha uteslutits på grund av en allt för religiös och moralisk ton. 

Barnlitteraturen hade vid tiden länge utnyttjats som frambärare av religiösa och moraliska 

motiv.63 Kritiker som Gurli Linder och tänkare som Key påpekade det futila i denna 

upplysningens ”tomma” litteratur – det rena ”snömoset” för barnens hjärnor. Linder uttryckte 

sig exempelvis likt följande: ”[barnlitteraturen] sakna den lefvande ande som ensam är i stånd 

att väcka och fängsla barnens intresse, så att innehållet blir verkligen fruktbärande för deras 

tanke- och känslolif”.64 I den nya tiden blev berättelserna för första gången mer intressanta än 

budskapet de framförde. Barnet var vägen till moderniteten och framtiden. Ellen Key hade en 

otrolig tilltro till ungdomen och att det var de unga som skulle visa vägen. Det nya 

århundradet skulle resultera i en människa som via arv och miljö skulle uppbåda en ny moral 

– en moral som inte enbart var knuten till religiositet.65 Men en ny moral krävde att man först 

gjorde sig av med den gamla. Med detta i åtanke kan man se hur Sagas bearbetning av The 

Prince and the Pauper rör sig mer i riktning mot att prioritera innehåll och narrativ framför 

moralisk lärdom. Göte Klingberg skriver i översiktsverket Barn och Ungdomslitteraturen att 

äventyrsskildringar och nonsenslitteratur av kvalitet var önskvärda i sekelskiftets bokhyllor, 

”så länge man undvek varje form utav bearbetning i avsikt att ge [enbart] kunskaper eller 

moralisk fostran”.66 Man skulle därmed kunna se sekelskiftet som en brytning med traditionen 

som stått sig stark sedan upplysningen och orsakat den undermåliga läsning som fanns 

tillgänglig för svenska barn. Alltså, den litteratur som kompromissade fantasi och känsla för 

didaktikens skull.  

Slutligen, Tom har tydligare i Twains måltext en ren och idealiserad bild av det etiska 

och vad som är rätt och fel som kontrasteras mot de vuxna och samhällets bild av rätt. Detta 

porträtteras via romanens passager om rättsfallen där de svaga och utsatta blir felaktigt 

behandlade, samt i satiren vid Toms middag med hovet där vuxna visar på en oförmåga att 

                                                
61 J.D. Stahl, “Mark Twain’s ‘Slovenly Peter’in the Context of Twain and German Culture”, The Translation of 
Children’s Literature – A Reader, Gillian Lathey (red.), Clevedon: Multilingual Matters 2006, s. 216. 
62 Stahl 2006, s. 216.  
63 Klingberg 1966, s. 24. 
64 Linder 1902, s. 12. 
65 Ronny Ambjörnsson, Ellen Key: en europeisk intellektuell, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2012, s. 200. 
66 Göte Klingberg, Barn och Ungdomslitteraturen, Stockholm: Natur och Kultur 1970, s. 70. 
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handla autonomt utan regler och riktlinjer. Det intressanta i detta ligger i det faktum att i 

samtliga fall har Gyllander valt att ta bort dessa passager som kontrasterar vuxnas oförmåga 

mot barnets rena etik – den möjliga framtidens moral. Att delarnas borttagning kan ha flera 

anledningar har tidigare i uppsatsen behandlats. Dock går det inte att undkomma det 

genomgående temat av hur barnets egen auktoritet och autonomitet försvinner ifrån Saga – 

kanske till förmån för att de vuxna får behålla en del av sin. Twains tydliga bild av den naiva, 

rent etiska och därmed oskuldsfulla ungdomen tonas ner i Gyllanders bearbetning. Detta kan 

visa på hur de ideal där man strävade efter barnets upphöjdhet, i början av sekelskiftet, var 

just ideal och kom att ta tid innan de kunde accepteras.  

 

3.9 Författarens karaktär och närvaro eller författarens spöke 
I sin bok Children’s Fiction in the Hands of the Translators (1986) skriver Göte Klingberg: 

“a changed text will easily lose something which is important to the book – its character, its 

atmosphere”.67 I den textbehandling Sagas bearbetning brukat, som snarare har ambitionen att 

anpassa sig till en målgrupp än en ambition att överföra exakta andemeningar mellan två 

språk, blir textens karaktär märkbart förändrad. Mark Twain har, som tidigare nämnts, en 

mycket närvarande humor och ironi som genomsyrar The Prince and the Pauper. Detta ger 

romanen dess särskilda karaktär vilken vänder sig till unga människor i alla åldrar – måhända 

även de som känner sig unga till hjärtat. Som tidigare avhandlat så plockar Gyllander bort 

mycket utav denna ironi och humor och filar därmed bort en del utav Twains specifika 

karaktär och stil som författare. Ytterligare ett konkret exempel på detta finner vi i Gyllanders 

val att ta bort delar av Twains berättar-närvaro ifrån måltexten. I kapitlet ”Coronation day” 

går Twain in med en författarröst som försätter läsaren i berättelsen. Han målar upp 

beskrivningen av Westminister Abbey som att läsaren och författaren tillsammans stod mitt i 

spektaklet:  
 
Let us go backwards a few hours, and place ourselves in Westminister Abbey, at four o’clock in 
the morning of this memorable Coronation Day. We are not without company; for although it is 
still night, we find the torch-lighted galleries already filling up with people (1881, s.166).  
 

Twain tar alltså med läsaren på en resa i tiden genom att väcka direkta bilder och 

föreställningar om hur det såg ut på Edward VI kröningsdag. Vidare använder han sig av 

meningar som: “We may sit now, and look and think at our leisure. We have glimpses, here 

and there and yonder, through the dim cathedral twilight” (1881, s.166) och “We have seen 

                                                
67 Klingberg 1986, s. 14. 
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that this massed array peeresses is sown thick with diamonds, and we also see that it is a 

marvellous spectacle – but now we are about to be astonished in earnest” (1881, s.167). 

Vidare försätter han historien i nuet genom att använda presens: “Presently a special envoy 

from some distant corner of the Orient […] and we catch our breath” (1881, s.167). Efter 

denna tidsresa återgår Twain till imperfekt: “Let us change the tense for convenience. The 

time drifted along, –” (1881, s.168). Vad som sker här är att Twain går in som en närvarande 

författare i berättelsen och gör därmed texten levande genom att ledsaga läsaren genom flödet. 

I Sagas bearbetning har den tre sidor långa tidsresan försvunnit helt. Man har behållit en 

beskrivning i presens men förkortat den märkbart från tre sidor till en halv:  
 
Kröningsdagen hade inbrutit. Den gamla ärevördiga klosterkyrkan i Westminister var fylld av en 
lysande församling. Englands höga adel, med damer och uppvaktning, hade intagit sina platser, 
jämte kyrkans högsta prelater. Och gallerierna voro tätt packade av åskådare, som lyckats skaffa 
sig tillträde till den sällsynta högtidligheten. Timme efter timme, i andlös väntan. Så omsider kom 
det stora ögonblicket (s.1912, s.237).  
 

Här blir det tydligt att man inte brytt sig om att behålla den närvarande författarrösten utan 

istället har man valt att snabbt bygga upp scenen för att kunna driva på händelserna i 

berättelsen. Med kortare effektiva meningar får man en idé om omgivningen men inte mer än 

nödvändigt. Man hinner inte stanna upp i Saga för att beundra utsikten utan det handlar mer 

om att ta sig från punkt A till B.  

En liknande behandling av författarnärvaron görs även i kapitlet ”Statsmiddagen” där 

Saga behåller en viss närvaro men suddar ut Twains karaktär något och därmed den så kallade 

distinkta närvaron: ”Låtom oss, medan Tom gör sig i ordning för högtidligheten, kasta en 

blick in i den stora bankettsalen” (1912, s.104). I jämförelse lyder Twains frasering: “Let us 

privileged ones hurry to the great banqueting room and have a glance at matters there whilst 

Tom is being made ready for the imposing occasion” (1881, s.89). Genom att benämna 

läsaren och sig själv som “privileged ones” skapar Twain ett direkt tilltal. I Gyllanders 

bearbetning blir känslan mer likt att stå med en kikare på avstånd och titta in. I Twains 

källtext får man på egen hand springa fram till bankettsalen. Dessutom är karaktären på de 

uttryck Twain gagnar sig av och som skapar en viss ”Twainesque” stil, förändrade i Saga, 

jämför: 
 

A mob does not melt away from the presence of a plague-patient with more haste than the band of 
pallid and terrified courtiers melted away from the presence of the shabby little claimant of the 
crown (1881, s.172). 
 

och 
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Hovmännen hade knappt hört orden, förrän de förfärade drogo sig bort från den trasiga 
tronkrävaren, som om han vore pestsmittad (1912, s.244). 

 
Twain broderar ut sitt språk och liknelsen ter sig mer poetisk och dramatiskt i källtexten med 

”does not melt”, ”with more haste” och ”shabby little claimant of the crown”. Gyllander 

behåller inte samma språkliga flyt, till förmån för sin stilistik där språket rör sig betydligt 

snabbare eftersom det saknar detaljer i samma utsträckning. Genom att plocka bort adjektiv 

som ”pallid” och ”little” blir Gyllanders språkliga broderi lite mindre till storleken.  

 

4.0 Sammanfattande diskussion  
I bearbetningen från Mark Twains The Prince and the Pauper (1881) till Barnbiblioteket 

Sagas version Prinsen och Tiggargossen (1912), kan man se en tydlig vilja att vara 

pedagogisk i sin framställning. Läsaren leds in på särskilda tolkningsstigar. Sagas ambition att 

rikta sig till alla unga läsare, i kombination med en fastare obligatorisk skola, fick 

bearbetningen av denna roman sin karaktär och målpublik. Den nya läsaren kunde inte antas 

ha någon vidare större relation till läsning och böcker. Risken var att barnens val av litteratur 

föll på ”snömos”-böcker, alltså litteratur av föga substans. Därmed kan man se en tydlig 

prägel på de val som gjorts i bearbetningen av The Prince and the Pauper. Gyllanders 

omarbetning korresponderar med en syn på barn som ännu tolkar allt de läser för bokstavligt 

och ännu inte har en bred kunskap om historia och politik. Dessutom ett barn som ännu inte 

har skaffat sig en avancerad språkförståelse. Detta går hand i hand med Sagas 

programförklaring och det är tydligt att Gyllander, i Sagas regi, övervägande valt 

domesticering som sin bearbetningsmetod.  

 Genomgående har Gyllander domesticerat platsnamn likväl som referenser till platser 

och beskrivningar av Tudor-Londons landskap. Detta eftersom platsreferenserna inte har 

någon belysande faktor för den unga svenska läsaren som inte kan relatera till dessa. 

Dessutom tillhör platsbeskrivninga i Twains källtext kategorin av alltför mycket detaljer som 

enbart stoppar upp berättelsens narrativa flyt. Utbrodering av detaljer går emot Sagas 

programförklaring gällande att hålla romanerna korta. Barnen anses inte ha behållning av att 

veta om fönsterpanelerna var formade som diamanter eller att det är skymningsljus i 

Westminister Abbey. Det är ett barn med liten koncentrationsförmåga som vill att händelser 

ska ske snabbt som yttrar sig i detta val i bearbetningen. Tanken att en större spänning behålls 

när det går snabbt skymtar här också. Om något anses vara en onödig beskrivning eller ligger 

för långt bort från barnets värld och förstånd finns det ingen mening med att ha det kvar. 

Språket förenklas också utav denna anledning och Sagas stilistiska bearbetning 
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korresponderar inte med Twains källtext. I mycket högre grad överensstämmer förlaget 

Askerbergs version från 1885 med originalet. Sagas språkliga bearbetning korresponderar 

istället med ett 1900-talets vardagsspråk och därmed barnens egna språkbruk. På så vis 

försvinner de indikationer om social ställning och historisk epok som Twain gör så tydligt 

med sina fraseringar á la Shakespeare och Tudortid.  

 Vidare kan man se att Saga tar bort det mesta utav den satir och samhällskritiska 

humor som är ett starkt karaktärsdrag för Mark Twain. Detta troligen eftersom man inte ansåg 

att barn skulle klara av att förstå och tolka satiren utan att ta skada av den. Om humorn inte 

säger barnen något så riskerar den enbart orsaka förvirring. Vid sidan av strykning av satir så 

har Gyllander även censurerat en del kapitel i verket som innehåller våld, obehagliga straff 

eller för målande makabra bilder. På vissa ställen har han valt att inte stryka allt men mildra 

framställningen istället. Detta ligger i linje med programförklaringen och punkten att anpassa 

romanen för ålder och individ, samt tanken om att skildra svårigheter för barnen i deras 

läsning för att stärka deras karaktär.  

Gyllander har dessutom suddat ut passager som alltför tydligt kontrasterar barnets 

autonomitet och auktoritet mot de vuxnas brist på detsamma. De ideal som vid tiden 

framfördes av bland andra Ellen Key där barnet upphöjdes till bärare av framtidens moral 

infrias inte av Gyllander. Den rena etik som Twains naiva och oskuldsfulla Tom och Edward 

visar prov på försvinner vid flera ställen i Gyllanders version. De starkt moraliska avsnitten 

av verket tonas ner i bearbetningen vilket går i linje med önskan om att motarbeta de romaner 

för barn som enbart var moraliska. De ideal som gällde barnets upphöjdhet och förmåga tycks 

dock ha försvunnit i samma process. Kanske är detta också en indikator på att idealet om 

barnet som framtidens moraliska samvete inte slagit igenom i bearbetningen och tyder på att 

just detta ideal förblev ett ideal.  

 Mark Twains karaktär som författare och författarnärvaro försvinner också i Saga. 

Detta eftersom de passager som innehåller mest humor, alltså oftast satir och lite makaber 

humor, tas bort helt och därmed försvinner den stil som känns särskilt ”Twainesque”. Den 

uppslukande upplevelsen som Twain också lyckas skapa genom sin närvaro och ibland 

direkta tilltal till läsaren i presens försvinner när dessa passager bearbetas till kortare 

versioner. Gyllander behåller inte heller det broderande språk som Twain brukar av mer 

dramatisk karaktär. Resultatet av detta blir att det inte längre är ”Mark Twain” som talar till 

läsaren. Det är snarare Gyllander, som representant för den vuxna pennan i ett begynnande 

1900-tals Sverige, som talar till barnen. Det är en ny sorts penna, en modern penna med 

moderna värderingar och åsikter. Förutom att leverera en spännande och smart 
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äventyrsskildring så har originalet i denna bemärkelse ingen större betydelse. Vad som har 

betydelse däremot är att göra verket attraktivt för de barn som föddes in i den nya tiden och 

uppbåda ett läsintresse för dessa. 

 Avslutningsvis, för att återgå till syftet kan vi se att den barnbokssyn och syn på 

barnet som tog form efter sekelskiftet yttrar sig mycket tydligt i Sagas bearbetning av The 

Prince and the Pauper. Tron på individen i barnets århundrade syns i det faktum att man 

genomgående tänker på barnet som en egen person med särskilda behov i bearbetningens 

olika stadier. Det har lagts stor vikt vid vem läsaren av litteraturen från Barnbiblioteket Saga 

är, vilket vittnar om en ny uppskattning för barnet som läsare – barnet som 

litteraturkonsument. Att ge litteratur av kvalitet till alla barn och sedan se till att de kan 

tillägna sig denna litteratur i en fri läsning är en vacker gärning. Det är tydligt i Gyllanders 

bearbetning att det finns en vilja att inte längre tvinga barnet att anpassa sig och uppslukas av 

de vuxnas värld. Istället frambringas via Barnbiblioteket Saga en litteratur med ambitionen att 

vara anpassad för sekelskiftets nya syn på barnet och vem denne är. Man vill låta detta barn 

existera i barndomen längre och bearbetar litteraturen efter de idéer man anser tillåter detta. 

Det är de vuxna som i högre grad ska anpassa sig till barnet, litteraturen som ska anpassas, 

vilket Sagas omarbetning är exempel på. Det är inte originalets själ som framställs, utan 

bearbetningen blir en egen entitet med egna värderingar, mål och mening. I 1900-talets 

begynnelse så ter sig till sist litteraturen vara en ytterst integrerad del av framtidstron, starkt 

knutet till en gedignare utbildning och kulturell bildning för själen. Som så många gånger förr 

börjar revolutionen på pappret, i boksidorna, i barnens små händer och banar väg för vad som 

skulle komma att bli en rik barnlitteratur på svenska.  
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