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1. Inledning

I en intervju från 1981 tillfrågades den nigerianske författaren Chinua Achebe om han kunde 

bistå med råd till läsare som är främmande för den kultur i vilken hans romaner utspelar sig, 

han svarade:

I don't advise them at all beyond the novels. I think just in the same way as I got myself 
sufficiently informed to understand the culture in which Dickens set his characters or the 
environment in which James Joyce situated his stories, in the same way as anybody
who is genuinely after whatever virtues literature gives and wants to get them from my books, 
indeed from African books, he must be prepared to get himself immersed in the life of the 
Africans. How he does it is not for me to say, but I think he would fail unless he displayed an 
openness of mind and a readiness to accept another way of looking at reality. This turns out to be 
difficult for many people in the West, but that's not my fault; it's their fault. And it's up to them to 
do something to correct that defect - the defect of self-centeredness.1

Den afrikanska kulturen2 har länge, genom det koloniala projektet och i en västerländsk 

diskurs, uppfattats som främmande, exotiskt och ibland till den grad annorlunda att det är 

omöjligt att förstå den. Antropologer, orientalister, lingvister etc. har gjort det till sin sak att 

förklara och synliggöra de kulturer som ställts upp som västvärldens motsats. Men måste 

kulturer som är främmande i en västerländsk kontext förklaras, omformas och förenklas för 

att förstås? I hur stor utsträckning anpassas litteratur från marginaliserade kulturer för att 

passa in i en västerländsk kultursfär och, om så är fallet, på vilka sätt?  Till vem riktar sig 

texten och hur bedöms, tolkas och/eller misstolkas litteraturer från fjärran? 

    Min avsikt är att undersöka översättningen, utgivandet (inklusive aspekter av eventuell 

nyutgivning) och mottagandet av två afrikanska romaner i Sverige: Chinua Achebes (1930-) 

roman Allt går sönder (Things fall apart), översatt av Ebbe Linde, utkom första gången i 

svensk språkdräkt år 1967 och Ngũgĩ wa Thiong'os (1938-) roman Om icke vetekornet (A 

Grain of Wheat), i översättning av Torsten Hansson, utkom i sin tur år 1982. 

    Tanken är att genom analys av översättningarna, och de recensioner som förekom i 

samband med utgivandet i Sverige, kunna belysa vissa aspekter av, och ge exempel på, 

översättningsproblematiken sedd ur ett postkolonialt perspektiv. Men det rör sig också om en 

1 Kalu Ogbaa,”An Interview with Chinua Achebe”, Research in African Literatures, Vol. 12, No. 1, Special 
Issue on Chinua Achebe (1981), s. 2.
2 Jag använder mig här av singularis eftersom den mångfald och pluralism som utgör de afrikanska kulturerna på 
detta sätt ofta paketeras som om det fanns en enda afrikansk kultur eller mentalitet att förhålla sig till. Afrika 
utgör naturligtvis inte på något sätt en homogen kultursfär.
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mer generell problemställning: Går det att se några jämförelsepunkter mellan romanerna 

gällande hur litteraturer från ”fjärran” har förklarats, paketerats och distribuerats i Sverige?

    Jag kommer naturligtvis inte kunna undersöka översättningarna i deras helhet, en sådan 

studie skulle lämpa sig bättre för en längre uppsats; istället har jag för avsikt att fokusera på 

paratexten, och främst titelval, samt den eventuella effekten av denna för mottagandet av 

dessa romaner i Sverige.

    Det bör, inledningsvis, nämnas att delar av uppsatsen är baserade på ett arbete om 

översättningen av Allt går sönder som jag skrev för en tid sedan. Jag använder mig i den här 

uppsatsen av de slutsatser som det arbetet resulterade i, men utvecklar dessa något och 

kompletterar med en mer lödig introduktion till forskningsområdet translation studies och 

postkolonial teori. Jag hoppas även att ett komparativt angreppssätt skall berika den redan 

befintliga analysen då jag låter översättningen av Ngũgĩs roman genomgå samma granskning. 

    Uppsatsens titel, ”översättning som annangörande”, hänvisar dels till översättningens natur; 

i översättning blir, av nödvändighet, orden i det verk som skall översättas till andra, nya, ord i 

den slutgiltiga produkten. Men titeln hänvisar även till den överhängande risken att attityder, 

försanthållanden och fördomar eller begär till ”den andra” lyser igenom i översättning. Detta 

kan resultera i en placering av en källförfattare från en, för målkulturen, främmande kultur i 

en position än mer fjärran från centrum (västvärlden, Europa) än vad som kanske hade varit 

nödvändigt – att källförfattaren och/eller romanen tydligt positioneras som ”annan”.

    Att förklara vissa ordval och att konkretisera vad jag menar med dessa är antagligen också 

nödvändigt initialt. För att kunna tala om de mekanismer som i ett binärt system placerar vissa 

fenomen och/eller individer utanför normen i ett slags ”annanskap” (att som kvinna, för att ta 

ett välbekant exempel, utgöra ”det andra könet”) måste man även acceptera ”den andra”/”den 

andre” som begrepp. Därmed inte sagt att man accepterar denna uppdelning i dem som följer 

normen och dem som avviker. Jag kommer att använda mig av termen ”den andre” som ett 

strategiskt verktyg för att försöka påvisa vissa mekanismer i skapandet av denna kategori. Då 

uppsatsen kommer ta sitt avstamp i en foucaultiansk tanke om diskursen och ”talet om” som 

någonting som skapar vissa bilder och föreställningar om verkligheten vill jag initialt påpeka 

att det på inget sätt är ett oproblematiskt, om än strategiskt, verktyg. Talet om ”den andre” 

skapar denna positionering i förhållande till normen, men jag känner mig ändå tvungen att 

använda mig av begreppet för att tydliggöra vissa aspekter i skapandet av kategorin. 

    På samma sätt kommer jag att tala utifrån den världsbild i vilken västvärlden utgör 

centrum, normen. Detta då det idag finns en föreställning om väst som varande ”centrum” och 
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det nav kring vilket fjärran kulturer och litteraturer förhåller sig. Det faktum att jag själv är en 

del av denna västvärld måste också initialt betonas. 

    Vad gäller metoden kommer uppsatsen utgå från ett tvärvetenskapligt perspektiv och jag 

kommer att använda mig av begrepp och en metodik lånade från både det postkoloniala 

perspektivet samt translation studies3 och receptionsforskningen. Translation studies, som är 

ett relativt ungt forskningsområde, har tyvärr hittills inte fått det genomslag det förtjänar i en 

svensk vetenskapskontext och framförallt inte beträffande studiet av litteraturer från ”fjärran” 

ur ett postkolonialt perspektiv, men det finns, som alltid, undantag. Mikela Lundahl och 

Cecilia Alvstad har skrivit artikeln ”Den mörke brodern – svensk negrifiering av svart poesi 

1957” (publicerad i TFL). Artikeln undersöker den diskurs om svarthet och om svart kultur 

som var rådande i Sverige under sent 1950- och tidigt 1960-tal med utgångspunkt i samlingen 

Den mörke brodern: en antologi negerlyrik i urval av Artur Lundkvist i svensk tolkning. 

Genom, bland annat, översättningsanalys belyser Lundahl och Alvstad den naiva och 

exotiserande diskurs som präglade dåtiden rörande skönlitteratur och poesi från ”fjärran”. Vad 

gäller receptionsstudier av afrikansk litteratur i Sverige bör nämnas Raoul Granqvists studie 

av det svenska mottagandet av två romaner av Achebe, varav den ena Things fall apart, i 

artikeln ”The Early Reviews of Chinua Achebe’s ’Things Fall Apart’ and ’A Man of the 

People’”. 

    Uppsatsen består av tre delar och avslutas med en diskussion. Inledningsvis ska jag i 

korthet presentera det postkoloniala perspektivet och forskningsområdet translation studies 

för att sedan gå in på översättningen och mottagandet av de båda författarna i två separata 

kapitel. 

2. Postkolonial teori, introduktion

Det postkoloniala forskningsfältet utgör ingalunda någon enhetlig skola eller teori. Catharina 

Landström definierar det postkoloniala perspektivet utifrån hur det skiljer sig från t.ex. 

postmodernismen och poststrukturalismen som, enligt Landström, har historia respektive 

3 I en svensk språkkontext förekommer ibland ordet översättningsvetenskap men jag kommer i det här arbetet 

istället att använda mig av den engelska termen translation studies. Detta då termen översättningsvetenskap kan 

uppfattas som om det handlade om en enhetlig skola medan translation studies betonar att det rör sig om ett 

mångfacetterat och heterogent vetenskapsfält. 
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språk som huvudsakliga forskningsområden. Det som skiljer postkolonialismen från dessa två 

andra inriktningar är det faktum att ”den har geopolitiken, den geografiska positionens 

betydelse för människors politiska och ekonomiska situation, som infallsvinkel”.4 Det rör sig 

vidare, mer generellt, om ett forskningsområde med en normkritisk agenda och det 

huvudsakliga ämnet är, som namnet antyder, kolonialismens orsaker, skeenden, och (kanske 

främst) effekter. 

    Människans behov av klassificering har resulterat i ett inordnande i ett system av kategorier 

med diametralt olika innehåll, konnotationer och symbolik. I denna binära kedja har fenomen, 

kulturer och individer under århundraden, både officiellt och inofficiellt, indelats i ett försök 

att begripliggöra upplevda skillnader. De upplevda motpolerna man – kvinna, kultur – natur, 

vit och svart har på detta sätt tilldelats egenskaper och associationer som står i motsatsrelation 

till varandra. Det första ledet i kedjan representerar i realiteten normen – eg. man, kultur, 

förnuft, vithet – emedan det som avviker från denna placeras på andra sidan den imaginära 

skiljelinjen. 

    Dualismen natur – kultur, för att ta ett exempel, rymmer utöver de självklara åtskillnaderna 

och motsatsförhållandena – naturlandskapet i relation till stadslandskapet/kulturlandskapet 

förslagsvis – en rad mer abstrakta associationer och symboler. Kultur kan då sägas 

representera civilisation, förnuft, självbehärskning, logik, aktivitet och möjlighet till 

förändring. Naturen i sin tur kan sägas representera/utgöra sfären för det direkta, vilda, 

okontrollerade, känslomässiga, irrationella och i viss mån statiska.    

    Fenomen på samma sida av denna imaginära linje i uppdelningen i motsatser upplevs som 

varandra närliggande och har samma konnotationer. Man kan följaktligen koppla samman 

kvinna med natur, känsla, det immanenta osv. Människor från andra kulturer än den 

europeiska (en kultursfär som för all del inte är så homogen som man vill låta påskina) har i 

denna binära kedja positionerats i ledet för det naturliga, det otämjda, det kvinnliga, och, om 

man så vill, det ursprungliga.

    I, den numera klassiska, boken Orientalism från 1978 driver Edward Said tesen att 

”Orienten” och ”orientalen” har ställts upp som en kontrast mot den västerländska världen i 

ett flera hundra år gammalt identitetsprojekt syftande till att framställa västerlandet med dess 

kunskapande och upplysningstankar som civilisationens krona. Genom vetenskap, 

upptäcktsresor och populärkulturella skildringar har västerlandet ”’lagt beslag på’ och 

’uppfunnit’ Österlandet, för att med denna motbild framhäva de egna framgångarna, den egna 

4 Postkoloniala texter (red. Catharina Landström), Federativs förlag, Stockholm (2001), s. 7.
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rationaliteten och anspråket på världsomfattande och politisk dominans”.5 De två 

dominerande schablonbilderna av det ”Österland” som ställts mot en västerländsk norm är 

dels den om ’orientalen’ som trög och opålitlig och dels den bild som har sitt ursprung i 

Tusen och en natt och liknande skildringar – ett ”Österland” präglat av mystik, haremsliv, 

shejker och slavinnor. Sedan de allra tidigaste förbindelserna mellan Europa och Österlandet, 

genom kulturella möten, handel, krig, korståg och kunskapsutbyte, har den imaginära 

skiljelinje vilken dragits upp mellan Europa och ”Orienten” fungerat som en 

identitetsskapande funktion för ett vetenskapande Europa.

    Said använder ”orientalism” som en sammanfattande term i beskrivningen av Europas sätt 

att närma sig ”Österlandet”: ”Orientalismen är den disciplin genom vilken man systematiskt 

närmade sig (och fortfarande närmar sig) Orienten som studiematerial, som ämne för 

upptäckter och praktik.”6 Det handlar således om, dels, en praktik; en universitetens 

orientalism, ett vetenskapligt studium av språk, traditioner och sedvänjor. En praktik som:

under den allmänna rubriken »kunskap om Orienten« och under den västerländska hegemonins 
paraply […] under perioden från slutet av sjuttonhundratalet [utvecklade] ett sammansatt Orienten 
som lämpade sig väl för akademiskt studium, för utställning på museum, för rekonstruktion på den 
koloniala myndigheten, för teoretisk belysning i antropologiska, biologiska, lingvistiska, 
rasbiologiska och historiska avhandlingar om mänskligheten och universum, som exempel för 
ekonomiska och sociologiska teorier om utveckling, revolution, kulturell personlighet, nationell 
eller religiös karaktär.7

Men Said talar också om orientalismen som en beteckning på ett urval av fantasier, drömmar, 

bilder och formuleringar som finns tillgängliga för den som försöker tala om det som ligger 

öster om skiljelinjen. Det rör sig alltså även om en diskursiv situation i vilken Europas tal, och 

kunskapande, om ”Orienten” skapar densamma. Said säger också uttryckligen att han utgår 

från Foucaults diskursbegrepp sådant Foucault beskrev det i Vetandets arkeologi och i 

Övervakning och straff. Said skriver: 

om man inte undersöker orientalismen som en diskurs är det inte möjligt att förstå den enormt 
systematiska disciplin med vilken den europeiska kulturen lyckades styra – och till och med 
producera – Orienten politiskt, sociologiskt, militärt, ideologiskt, vetenskapligt och konstnärligt 
under perioden efter upplysningen.8

5 Edward W. Said, Orientalism, Ordfront Förlag, Stockholm (1997), s. xxxvi.
6 Ibid., s. 74.
7 Ibid., s. 9.
8 Ibid., s. 5. 
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Saids talar i Orientalism om ”Österlandet”, men de rasistiska och koloniala/postkoloniala 

tankemönster vilka han belyser går lika bra att applicera på en afrikansk, eller sydamerikansk 

verklighet.  

3. Translation studies

Skönlitterära översättningar skapas inte i vakuum utan är, som all annan text, förankrade både 

i tid och i rum. En rad olika omständigheter och ”situationella faktorer” påverkar 

översättningen. 9 Det rör sig om omständigheter som kan härledas till förhållanden av de mest 

skiftande slag både inom och utanför texten. Faktorerna låter sig inte bara finnas i relationen 

mellan käll- och måltexten och deras olikartade kulturer och/eller uttrycksmöjligheter utan 

också i själva översättningssituationen. Översättandet som praktik påverkas, för att ta ett 

exempel (som allt annat) av modetrender och rörelser i tiden och pendeln rör sig mellan 

perioder av mer fria översättningsideal (t.ex. 1700-talet) och perioder med krav på mer exakta 

översättningar.10 

    Översättaren som person är en annan ”situationell faktor” att ta i beaktande. Översättaren är 

inte mer än människa och har en personlighet och, eventuellt, egna konstnärliga ambitioner 

som kommer att påverka översättningen. Rune Ingo refererar till Peter Newmarks indelning 

av ”översättare som antingen sourcerers (jfr. source language ’källspråk’) eller targeteers  

(jfr. target language ’målspråk’) som två motpoler till varandra”.11  Det är således inte bara 

strömningar i tiden som kommer att påverka huruvida översättningen är av en mer fri eller 

exakt karaktär. Den enskilde översättaren har egna översättningsideal vilka kommer att färga 

översättningen och dessa skiftar naturligtvis också beroende på vilken typ av text det gäller.    

    Frågan om översättarens konstnärliga ambitioner har debatterats både inom översättarkåren 

som sådan och inom den akademiska världen (främst av forskare som ansluter sig till den s.k. 

manipulationsteorin).12 En del översättare sätter – och vill sätta – sin egen prägel på den 

översätta texten medan åter andra låter källförfattaren träda fram och färga språket även i den 

nya språkdräkten. 

    Ytterligare en viktig frågeställning inom translation studies är den om hur synlig en 

översättning bör vara. Ska texten se ut som en översättning? Låta som en översättning? Och i 
9 Rune Ingo, ”Kulturen – en mångfasetterad situationell faktor vid översättning”, Översättning och Kultur –  
Föredrag från ett symposium vid Växjö universitet 17 – 18 november 2006 (red. Olof Eriksson), Acta 
Wexionensia Nr 113, Växjö (2007), s. 98.
10 Ibid., s. 100.
11 Ibid.
12 Ibid.
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hur hög grad ska den tänkta läsaren veta att det är en översättning? Ser man till den svenska 

bokmarknaden kan man ana en önskan om en ”osynlig” översättare; översatt litteratur säljs 

som om det vore källförfattarens verk, ordagrant och omanipulerat, och översättarens namn 

finner man ofta finstilt på försättsblad. Detta sker med undantag för de fall där översättaren är 

en, i svensk kontext, välkänd författare varpå översättningen ibland kan fungera som ett 

säljargument i sig.13 Det finns dock mycket som pekar på att vi rör oss mot en situation av mer 

synliga översättningar och Ingo ser en möjlig framtid där flera översättningar av samma verk 

till ett och samma språk kan komma att finnas tillgängliga i bokhandeln för läsarna att välja 

bland, något som, i begränsad utsträckning, förekommer redan idag. 

    Frågan om den individuella översättarens språk och konstnärliga ambition leder till en ny 

fråga, nämligen den om översättning är möjlig utan att översättarens litterära preferenser, 

ideal och försanthållanden lyser igenom. Som tidigare nämnts uppstår översättningar av texter 

inte i ett vakuum. Den kultur i vilken en översättning är producerad kommer att lysa igenom, 

om än i varierad grad beroende på översättningsideal/program hos den enskilde översättaren 

(t.ex. huruvida översättaren är käll- eller målspråksorienterad i sin översättning). 

Översättarens kunskap om den översatta textens källkultur och förståelse för semantiska 

skillnader i käll- respektive målspråk är även det två aspekter som kommer att ha inflytande 

på den producerade översättningen.  

3.1. Översättning mellan kulturer

Sherry Simon behandlar frågan om översättning av/mellan kulturer i boken Gender in 

Translation – cultural identity and the politics of transmission från 1996. Simon argumenterar 

i det avslutande kapitlet ”Conclusion: revising the boundaries of culture and translation”, för 

ett närmare samarbete mellan cultural studies och translation studies, där cultural studies 

”brings to translation an understanding of the complexities of gender and culture […] [that] 

allows us to situate linguistic transfer within the multiple ’post’ realities of today: 

poststructuralism, postcolonialism and postmodernism”.14 Något som, enligt Simon, skulle 

”give heightened prominence to translation as an activity of cultural creation and exchange”.15 

Translation studies, i sin tur, ger till cultural studies ett verktyg att följa ”the linguistic and 

13 Jmf. t.ex. Hjalmar Gullbergs översättning av Gabriela Mistral.
14 Sherry Simon, Gender in translation: cultural identity and the politics of transmission, Routledge, London 
(1996), s. 136.
15 Ibid.
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textual realizations through which cultural exchange takes place”.16 Genom att anlägga ett 

tvärvetenskapligt perspektiv menar Simon att man kan öka förståelsen för vad översättning 

innebär för kunskaps- och identitetsskapande, dvs. genom att inplacera lingvistisk forskning 

kring översättning i en poststrukturalistisk, postkolonial och/eller postmodernistisk 

vetenskapskontext. Vikten ligger här på kultur som någonting som hela tiden skapas och 

omskapas, formas och omformas genom handling och förhandling, i talat språk och i text. 

Simon trycker även på vikten av att, inom translation studies, erkänna komplexiteten hos 

begrepp som kultur och genus, dimensioner som ett närmare samarbete med forskare inom 

cultural studies skulle kunna bidra med. 

    Att utforska trender inom översättning, och bokdistribution, kan bidra till ny förståelse för 

de övergripande kulturella krafter som skapar och på annat sätt påverkar översättningen av 

litterära texter.  En rad studier har visat hur översättning kan aktualisera och belysa rådande 

attityder gentemot främmande kulturer, ”den andre” och det som på engelska ibland benämns 

”Otherness”.17 Det kan t.ex. handla om att ett verk i översättning framstår som mer 

främmande, mer exotiskt, än vad som är fallet i original; eller att en roman som, i 

originalutgåva på källspråk, pryds av en neutral omslagsbild i målkultur får ett omslag som 

anspelar på romanens källkultur (kvinnor i slöja är, för att ta ett exempel, ett populärt val av 

omslag vid distributionen av litteratur från mellanöstern).     

    Gayatri Chakravorty Spivak har under sin karriär som litteraturforskare och teoretiker ägnat 

sig åt frågor rörande de ”subalterna”, de underordnade, som i ett dikotomiskt system ställts 

mot en västerländsk norm – de som utgör det ”andra”. Spivaks texter uppehåller sig ofta vid 

kvinnor i subalterna positioner och kombinerar därmed ett postkolonialt perspektiv med ett 

feministiskt. Även hennes översättningsteorier utgår från ett feministiskt perspektiv men kan, 

enligt min uppfattning, också användas ur en mer renodlat postkolonial infallsvinkel.     

    Spivak, som själv översatt både Derrida och en rad bengaliska författare till engelska, är en 

av få teoretiker rörande översättning som talar utifrån både ett praktiskt och ett teoretiskt 

perspektiv,18 och i ”The Politics of Translation” från 1993 utvecklar Spivak sina tankar kring 

översättning som praktik och identitets- och meningskapare. 

    I Spivaks poststrukturalistiska förståelse är språket (och texten) ett av flera element genom 

vilka mening skapas och vi kan förstå oss själva; skapa identiteter och subjekt. Språket och 

texten rymmer även en möjlighet att skriva agens – att genom tal och skrift skapa sig själv 

som agent och subjekt.  
16 Ibid.
17 Ibid., s. 137.
18 Ibid., s. 141f.
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    Spivak kombinerar ett postkolonialt perspektiv med ett feministiskt och är både medveten 

om den politiska aspekten av språk, inklusive engelskans hegemoniska position, och påverkad 

av den solidaritetstanke som finns inbäddad i feminismen. I en globaliserad värld är det i allra 

högsta grad nödvändigt att kvinnliga författare från Indien, Pakistan och Nigeria blir 

översatta. Att kvinnor som skriver på arabiska eller vietnamesiska ”be made to speak 

English”.19 Men Spivak hävdar också att det finns en etisk aspekt av översättning att ta i 

beaktande. Denna etiska aspekt innefattar bland annat ansvaret att förmedla mening och inte 

bara handling från källtext till måltext samt uppgiften att se till retoriska inslag i texten och 

inte nöja sig med att finna en passande synonym och sedan infoga denna i en lämplig syntax. 

Risken med ett översättande som inte förhåller sig till denna tanke om en etisk aspekt, är att 

en kvinna från Palestina, i översättning, börjar låta som en man från Taiwan – kort sagt, risken 

att all litteratur från fjärran börjar tala med samma röst, ”den andres” röst.

    För att uppnå ett etiskt översättande måste man erkänna det som är annorlunda utan att 

exotifiera. Adoptera ett nytt språk, ”surrender to the text”, men utan att för den sakens skull 

göra den mer annorlunda, eller främmande, än vad den är. 

4. Chinua Achebe

Chinua Achebes inflytande på den afrikanska litteraturen och dess spridning i väst kan inte 

överskattas. Things fall apart var den första romanen, skriven av en afrikan på engelska, att 

hamna på bästsäljarlistorna och när Lev Grossman och Richard Lacayo i amerikanska 

tidningen Time, år 2005, listade de hundra bästa romanerna utgivna på engelska sedan år 1923 

(tidningens startår) fanns Things fall apart med på listan.20 Värt att nämna är också Achebes 

inflytande på den afrikanska litteraturen. Achebe var bland de första att skriva om Afrika ur 

ett afrikanskt perspektiv och för många yngre afrikanska författare blev läsningen av Things 

fall apart en ögonöppnare och en inspirationskälla till att hämta bilder och motiv ur den 

afrikanska verkligheten istället för att, som tidigare varit fallet, förhålla sig till västerländska 

litterära normer och ideal. 21  

    Den svenska översättningen av Chinua Achebes Things fall apart (först utgiven på 

Heinemann förlag år 1958) resulterade i ett ökat intresse för den afrikanska kontinenten och 

19 Gayatri Chakravorty Spivak, “The Politics of Translation”, Outside in the teaching machine, Routlegde, New 
York (1993), s. 182.
20 Time: http://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-novels/.
21 I tidskriften Karavan (nr 4/2008) skriver en rad unga afrikanska författare om Achebes författarskap och den 
betydelse det har haft för deras skrivande. 
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dess olika litteraturer i Sverige. Boken utgavs på svenska första gången år 1967 på Bonniers 

förlag i översättning av Ebbe Linde. En nyupplaga, med viss modernisering av den 

ursprungliga översättningen, utgavs på Bokförlaget Tranan år 2004 och genom en 

pocketutgåva från 2007 blev romanen tillgänglig för en ännu större läsekrets. 

    Achebe var vid tidpunkten för den svenska översättningen av Things fall apart inte helt 

okänd i Sverige. Hans namn hade figurerat i ett stort antal artiklar om afrikansk litteratur från 

början av 1960-talet, då intresset för afrikansk (och annan utomeuropeisk) litteratur ökade; 

och den passage där Okonkwo dödar Ikemefuna fanns med i en antologi sammanställd av Per 

Wästberg – Afrika berättar – som utkom i olika utgåvor åren 1961, 1967 respektive 1970.22 

Utgivningen av romanen, och introduktionen av Achebes författarskap på den svenska 

bokmarknaden, innebar en skiljelinje i fråga om intresset och tillgången på afrikansk litteratur 

i svensk översättning. 

4.1. Översättning

“Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;

Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world.”23

- W. B. Yeats: ‘The second coming’

Ovan citerade utdrag från W. B. Yeats dikt ”The second coming” utgör mottot för Achebes 

roman såsom den föreligger i engelsk språkdräkt. Dikten som beskriver ”a time of horrific 

destruction with apocalyptic imagery”24 innehåller, som synes, de ord som utgör den engelska 

titeln, Things fall apart. I den svenska översättningen har utdraget från denna dikt tagits bort 

(av översättaren, eller av förlaget), vilket aktualiserar en rad problem. Problem som dels rör 

romanens intertextualitet men även förståelsen av romanen som sådan. 

    Ebbe Linde,25 som översatte romanen till svenska år 1967, har i och med uteslutandet av 

dikten nödgats motivera titelvalet på annat sätt. Linde löste frågan om titelval genom att 

använda sig av ett, till tematiken närliggande citat ur romankroppen: ”Allt går sönder” från 

engelskans ”Then everything had been broken”.26 Det som vid första anblick kan uppfattas 

22 Raoul Granqvist, ”The Early Swedish Reviews of Chinua Achebe’s ‘Things Fall Apart’ and ‘A Man of the 
People”, Research in African Literatures, Vol. 15, No. 3, Indiana University Press (1984), s. 395.
23 Chinua Achebe, Things fall apart, Heinemann (African writers series), London (1958), försättsblad. 
24 Nicholas Drake, The Poetry of W. B. Yeats, Penguin Books, London (1991), s. 52.
25 Som översättare är Ebbe Linde bland annat känd för sina översättningar av Brechts Tolvskillingsoperan, 
Molière, Holberg, Apollinaire och latinsk poesi. Linde var även aktiv som poet, dramatiker och teaterkritiker. 
26 Things fall apart, s. 117.
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som en acceptabel manipulation av källtexten visar sig föra med sig problem, kanske främst 

rörande den övergripande tematiken. 

    Det citat, vilket den svenska titeln anspelar på, förekommer i den passage, i kapitel fjorton, 

då Okonkwo efter att ha vådaskjutit en ung pojke blivit dömd till landsflykt och tagit sig till 

sin mors hemby. På svenska heter det:

Hans levnad hade behärskats av en enda stor traktan – att bli en av stammens store. Det hade varit 
hans livs styrkekälla. Och han hade nästan lyckats. Men så hade allt gått sönder [min kursiv]. Han 
hade kastats ut ur stammen flämtande som en fisk på en torr sandstrand. Tydligen var inte hans 
chi, hans personliga gud, gjord för stora ting. Ingen kunde stiga utöver sin chis bestämmelse. 27

Respektive engelska:

His life had been ruled by a great passion – to become one of the lords of the clan. That had been 
his life-spring. And he had all but achieved it. Then everything had been broken [min kursiv]. He 
had been cast out of his clan like a fish on to a dry, sandy beach, panting. Clearly his personal god 
or chi was not made for great things. A man could not rise beyond the destiny of his chi.28 

Flykten har satt stopp för Okonkwos möjligheter till avancemang i hembyn och det är detta 

misslyckande som citatet refererar till. Där Yeats-dikten ger associationer till, och går att läsa 

som en skildring av, ett större skeende, ett samhälles eller en civilisations nedgång och 

sönderfall, blir den svenska titeln (med sin hänvisning till denna passage) ett uttryck för en 

enskild individs personliga misslyckanden och bakslag. Den koloniala tematiken får här stå 

tillbaka för det enskilda livsödet. Yeats dikt har, som nämnts, av många tolkats som en 

skildring av en civilisations dödskamp, krigets splittrande och förgörande krafter, ”a time of 

horrific destruction with apocalyptic imagery”. Sett ur detta perspektiv får dikten stor 

betydelse för förståelsen av Achebes roman, som behandlar ett liknande tema, sett ur ett 

afrikanskt perspektiv, i skildringen av kolonisationens skeenden och konsekvenser. 

    Ytterligare ett problem som uppstår vid strykningen av Yeats-citatet är att den 

intertexualitet och det litterära frändskap som antyds i och med infogandet av dikten går 

förlorat. Man får anta att Achebe, genom att infoga dikten och låta den fungera som ett motto 

och eventuell läsinstruktion till romanen samt använda sig av dikten i sitt titelval, vill skriva 

in sig i en västerländsk litterär tradition. Den svenska utgåvan görs mer främmande och 

exotisk genom att denna litterära referens utelämnas. Kanske ville man se Achebes 

författarskap som ett afrikanskt fenomen helt väsenskilt från och oavhängigt europeiskt 

27 Chinua Achebe, Allt går sönder, Albert Bonniers förlag, Stockholm (1967), s. 121.
28 Things fall apart, s. 117.
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inflytande. Kanske får den svarte intellektuelle, bildade och beläste författaren stå tillbaka för 

en, i målkulturen, mer säljande svart sagoberättare. 

    För främmandegörandet av romanen såsom den föreligger i svensk översättning spelar 

också övrig paratext en betydande roll. Ett tillägg som gjorts i senare svenska utgåvor 

(bokförlaget Tranan) är en essä av Don C. Ohadike som behandlar igbofolkets kultur och 

historia. Den antropologiska studien ger en känsla av att romanen inte kan stå för sig själv i 

svensk målkultur. Kanske eftersom en svensk läsare inte anses ha de verktyg som krävs för att 

förstå denna underliga och exotiska roman. Därför har dessa instruktioner och förklaringar 

lagts till som ett appendix till romanen. Intressant nog skulle man kunna hävda att det Yeats-

citat som Achebe själv valt att använda som motto för romanen fungerar just som en 

vägledning i läsningen. Läsvägledning i form av en dikt öppnar antagligen till och med för 

fler läsningar än vad Ohadikes essä tillåter.   

    I en svensk översättning av ”The second coming” gjord av Erik Blomberg översätts orden 

”things fall apart” med ”i sär faller tingen”. Användandet av ordet ”ting” i översättningen av 

dikten ställs mot Ebbe Lindes ”allt”. I en svensk språkkontext känns ordet ”ting” mer 

praktiskt och verkligt än det abstrakta ordet ”allt”. Om dikten funnits kvar i den svenska 

upplagan skulle Blombergs översättning ha kunnat fungera som ett möjligt titelval. Den 

föreslagna titeln ”i sär faller tingen” känns, för mig, mer poetisk och rymmer också en 

möjlighet till en mer pragmatisk läsning. Återigen kopplat till den vanliga läsningen av Yeats 

dikt som en skildring av en civilisation på nedgång, ger citatet ”i sär faller tingen” en öppning 

till en läsning som syftar på fasta strukturer och deras förgänglighet. 

    Mycket av Achebes komplexitet och djup går förlorat i den svenska översättningen. 

Romanen, som visserligen också faktiskt har haft som syfte att belysa igbokulturens speciella 

karaktär, begränsas på sätt och vis i den svenska översättningen till bara detta. Romanens 

intertexuella funktioner försvinner i och med att citatet ur ”The second coming” stryks, och 

berättelsen förlorar en av sina många bottnar. 

    Det är tydligt att titelval och paratext är viktiga komponenter i tolkningen av litterär text. 

En romans titel ger en första indikation på vad som komma skall och fungerar antagligen för 

många, medvetet eller omedvetet, som en slags läsinstruktion. Sammanfattningsvis kan sägas 

att genom strykningen av Yeats dikt berövas läsaren nycklar som är viktiga för förståelsen av 

romanen. Intertexualiteten och det större perspektivet går förlorat då denna del utelämnas. En 

författares verk och konstnärliga vision begränsar sig inte enbart till den egna texten utan 

inbegriper också de litterära referenser och blinkningar hon/han väljer att infoga.  
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4.2. Mottagande 

Raoul Granqvist har utforskat det svenska mottagandet av två romaner av Achebe, varav den 

ena är Things fall apart, i artikeln ”The Early Reviews of Chinua Achebe’s ’Things Fall 

Apart’ and ’A Man of the People’”. Granqvist pekar på fem genomgående drag i de studerade 

recensionerna: 

First, that the literary conventions of portraying African life as inferior, strange, and violent were 
heavily operative; second, that the circumstantial conditions, the war in Nigeria, domestic politics, 
and so forth, were not only influential in molding but occasionally provided the substance of the 
reviews (thus the context prevailed over the text); third, that Achebe was appreciated almost 
exclusively as a storyteller and a documentalist; fourth, that TFA was considered a much more 
rewarding book than AMOP; and fifth, that knowledge about Africa was in demand and 
increasing, but acquaintance with the traditions and heritage of black African literature was 
minimal or altogether lacking.29 

För det första präglas recensionerna, enligt Granqvist, av en bild av den afrikanska kulturen 

som underlägsen, underlig och våldsam, en bild som (Granqvists andra punkt) ytterligare 

styrks av det krig, och den inhemska politik, som under tiden för utgivningen i Sverige satte 

sin prägel på Nigeria och bilden av Nigeria i Sverige (Ebbe Lindes översättning tillkom i 

skuggan av Biafra-kriget 1967 – 1969). Kriget återfinns i recensionerna ofta inte bara som en 

bakgrund utan utgör i vissa recensioner textens huvudsakliga fokus. Som sin tredje punkt tar 

Granqvist upp bilden av Achebe som, i första hand, sagoberättare och förmedlare av fakta, 

någonting som är intressant i förhållande till föregående avsnitt. Recensenterna föredrog 

vidare Things fall apart framför A Man of the People och recensionerna visade, enligt 

Granqvist, på en ökad efterfrågan på kunskap om den afrikanska kontinenten samtidigt som 

kunskap om afrikansk litteratur och dess ursprung och tradition var bristfällig eller helt och 

hållet saknades.     

    Granqvist belyser även Achebes didaktiska sida. Läraren Achebe, ”[who is] first and 

foremost an African writer, writing to educate his own people [min kursivering]”30 är både 

historiker och pedagog, riktad mot en afrikansk läsekrets.31 Achebe skrev i Things fall apart 

om en afrikansk problematik, för den afrikanske läsaren. Vad de svenska recensenterna (i 

likhet med de flesta västerländska kritikerna vid den här tiden) missade var, enligt Granqvist, 

denna riktning. Kritikerna tog för givet att den tänka läsekretsen fanns att finna i väst och den 

pedagogiska tonen och den informativa berättarstilen togs som ett bevis på denna riktning mot 

29 Granqvist, s. 402.
30 Ibid., s. 400. 
31 Ibid. 
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en västerländsk publik. En av de recensenter som Granqvist studerar, Gunnar Helander, 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, skriver i sin recension av Allt går sönder under 

rubriken ”Rejäl afrikainformation” att ”Chinua Achebe ger oss ett stycke massiv information 

om det gamla, det ’riktiga’ Afrika [min kursivering]”.32 I Helanders förståelse handlar 

romanen i första hand om vad han kallar ”Afrikas största problem: livsåskådningen, fruktan 

för förfädersandarna, den gamla vidskepelsen”,33 de problem som ”Ulandshjälparna” 

negligerar för att istället tala om frågor av ekonomisk och/eller organisatorisk natur.  

Invånarna ”behärskas”, enligt Helander, av ”en kvinna, som ibland faller i trance och då antas 

vara jordgudinnans språkrör. Alla hennes meningslösa och grymma påhitt följs slaviskt.”34 

Okonkwo, som ”utan motivering [får] order att döda sitt käraste barn, en trevlig och 

intelligent adoptivson […] sörjer sig nästan tokig, men utför ordern utan frågor. Underligt nog 

blir han emellertid den gamla trons ivrigaste försvarare, när i romanens senare del 

missionärerna kommer med sin nya lära.”35 Achebe, till skillnad från andra afrikanska 

författare som ”oftast är hett engagerade, partiska, ivriga att lägga tillrätta”,36 ”meddelar 

kunskap om livet i en gammaldags afrikansk by, vilket bildade afrikaner ofta tycks skämmas 

för eller vara ointresserade av”.37 Helander avslutar med att kalla boken för ”mycket 

betydelsefull och läsvärd”.38

    Helander uppehåller sig vid de informativa inslagen i romanen. Achebe skildrar en 

”gammaldags afrikansk by” och bidrar med ny kunskap om det ”riktiga” Afrika för den 

västerländske läsaren som tidigare bara fått kunskap om kontinenten genom missionärernas 

och ”ulandshjälparnas” utsagor. För Helander är det självklart att romanens tänkta målgrupp 

är en västerländsk publik och det främsta syftet är ett kunskapsförmedlande av, och en 

redogörelse över, afrikanska sedvänjor och traditioner, voodoo-religion och vidskeplighet. 

    Gudrun Ekeflo tar, även hon, fasta på Achebes pedagogiska ton och 

”informationsförmedlandet” från Afrika till en västerländsk publik. Ekeflo skriver: ”Det är en 

berättelse om det traditionella afrikanska samhället för ett par generationer sedan men den har 

gjorts för européer och därför har den en pedagogisk dimension i sin beskrivning av 

Ibostammens religiösa och sociala vanor [min kursiv].” 39 Det är den pedagogiska tonen som 

32 Gunnar Helander, ”Rejäl afrikainformation”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 24/8 (1967).
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Gudrun Ekeflo,”För eller emot det gamla stamsamhället, för eller emot det europeiska inflytandet, Allt går 
sönder”, Aftonbladet, 18/8 (1967).
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indikerar riktningen mot väst enligt Ekeflo och romanens huvudsakliga syfte tolkas även här 

som varande att redogöra för och beskriva Igbofolkets speciella karaktär. 

    Anders Ringblom, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, skriver: 

Chinua Achebe lyckas utan tvivel ge en både levande och övertygande bild av Obi-stammens 
människor i arbete, vila och fest, deras känslor och tänkesätt, deras religiösa föreställningar och 
riter, hela denna rikt sammansätta väv som de ”primitiva” analfabetiska kulturerna utgör.  
Tillvaron var statisk, tidlös, generation efter generation levde och dog och ingick i den anonyma 
massan av alltid och överallt närvarande förfäder [min kursiv].40 

Även för Ringholm är Allt går sönder i första hand en skildring av Igbofolkets kultur och 

seder och inte så mycket en berättelse om kolonialism och förtryck. Men intressant är också 

hur ”de ’primitiva’ analfabetiska kulturerna” beskrivs som statiska och tidlösa. Som vi skall 

se senare i uppsatsen (och som nämnts i avsnittet om postkolonial teori) är det inte ovanligt att 

den afrikanska kulturen beskrivs just som statisk, tidlös och stagnerad. I förhållande till det 

informationsförmedlande, om den afrikanska verkligheten och kulturen, som många 

recensenter tycker sig finna i Allt går sönder blir beskrivningen ändå något paradoxal. 

Recensenterna är medvetna om romanens positionering i tid och hur den skildrar 

kolonialismens tidiga skeden, men har en tendens att se det både som en skildring av 

afrikansk historia och samtid. Denna paradoxala aspekt blir tydlig i ovan citerade utdrag ur 

Ringholms recension: ”Chinua Achebe lyckas utan tvivel ge en både levande och övertygande 

bild av Obi-stammens människor i arbete, vila och fest, deras känslor och tänkesätt, deras 

religiösa föreställningar och riter, hela denna rikt sammansätta väv som de ”primitiva” 

analfabetiska kulturerna utgör [min kursiv, notera presens].” Men romanen skildrar även en 

tillvaro som ”var statisk” och ”tidlös”. Achebes skildring av igbofolkets känslor och tankesätt, 

riter och religiösa föreställningar vid kolonisationens inledande skeden går således, hos 

Ringholm, även att infoga i ett presens. Det är skildringen av den ”rikt sammansätta väv som 

de ”primitiva” analfabetiska kulturerna utgör”.  

    Jag har behandlat ett begränsat urval av de recensioner som följde på utgivandet av 

romanen. Vad man kan se, och vad Granqvist redan konstaterat, är en idé om en tänkt riktning 

mot väst men också en vana att skildra den afrikanska kulturen (i det här fallet igbokulturen) 

som underlägsen, vidskeplig och våldsam. Vidare är tanken på den afrikanska kulturen som 

stagnerad och tidlös närvarande i recensionerna. Kopplat till översättningen av romanen från 

engelska till svenska kan sägas att bortfallet av det inledande Yeats-citatet kan vara en 

anledning till att Achebe i första hand behandlas som en sagoberättare, och förmedlare av 

40 Anders Ringblom, ”Okonkwos fall”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 18/8 (1967).  
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fakta, snarare än en författare med rötter både i en västerländsk litterär tradition och i en 

framväxande afrikansk litteraturscen.   

    Det faktum att Achebe skriver på engelska skulle eventuellt kunna vara något som ger 

implikationer på en riktning mot väst. Som vi ska se i kapitlet om Ngũgĩ wa Thiong'o är 

språkfrågan, och Ngũgĩs val att övergå helt till gikuyu som skriftspråk, någonting som hos 

recensenterna uppfattas som indikatorer på en riktning mot endera en västerländsk publik eller 

en inhemsk sådan. Achebe motiverar sitt val att skriva på engelska med att han genom att göra 

det har valt att skriva för hela Nigeria (och hela det engelskspråkiga Afrika). Achebe gör en 

åtskillnad mellan etnisk- och nationell litteratur där det tidigare är litteratur skriven på t.ex. 

hausa, ibo, yoruba, efik, edo eller ijaw. Han skriver: 

Jag har en smula vårdslöst antytt att nationallitteraturen i Nigeria och i många andra afrikanska 
länder är, eller kommer att bli, skriven på engelska. Detta kanske låter som ett kontroversiellt 
påstående, men det är det inte. Allt jag har gjort är att granska verkligheten i dagens Afrika. Denna 
’verklighet’ kanske kommer att förändras som en följd av medvetna, det vill säga politiska, 
åtgärder. I så fall uppstår en helt annan situation och det kommer att finnas gott om tid att 
undersöka den. Just nu är det kanhända mer meningsfullt att granska scenen sådan den ser ut. 41

Detta att jämföra med den ställning som Ngũgĩ wa Thiong'o intar i diskussionen kring de 

afrikanska minoritetsspråken i förhållande till kolonialspråken.

5. Ngũgĩ wa Thiong'o

Ngũgĩ wa Thiong'o räknas till en av de mest inflytelserika afrikanska författarna under 1900-

talet och har utmärkt sig både genom sin skönlitterära produktion och i sin egenskap av 

kritiker, teoretiker och aktivist. Ngũgĩ, som är född i Kenya under det brittiska kolonialstyret, 

behandlar i sina texter, både de skönlitterära och de akademiska, ofta den koloniala och/eller 

postkoloniala problematiken. Ngũgĩ har på senare år även varit en tongivande gestalt i 

debatten kring användningen av kolonialspråken inom den afrikanska litteraturen och då 

förespråkat ett brott med kolonialspråken för att skriva på afrikanska språk. Ngũgĩ själv 

skriver sedan år 1977 enbart på gikuyu, hans modersmål, och översätter sedan ofta själv 

texterna till engelska. 

41 Karavan, nr 2-3 (2010), s. 76.

18



    När Om icke vetekornet översattes och utgavs på svenska år 1982 hade redan tre romaner 

av Ngũgĩ utgivits i svensk språkdräkt; Floden mellan bergen utgavs år 1971 och En blomma 

av blod och Upp genom mörkret utgavs båda år 1981. 

5.1. Översättning

Torsten Hanssons översättning av A Grain of Wheat ligger ofta mycket nära källtexten.42 Men 

ett antal små manipulationer står ändå att finna.  

    Titeln A Grain of Wheat anspelar, inledningsvis, troligen på det bibelcitat som föregår 

kapitel 14:

”Verily, verily I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: 
but if it die, it bringeth forth much fruit. [min kursiv]”

St John 12:24
(verse underlined in black in Kihika’s Bible)43

I svensk översättning:

”Sannerligen, sannerligen säger jag eder. Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver 
det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt.”

Joh. 12:24
(vers understruken med rött i Kihikas bibel) 44

En intressant aspekt av bibelcitatet i förhållande till Ngũgĩs titelval är att titeln i engelsk 

källtext inte följer bibelcitatet på samma sätt som Hansson låtit det göra i svensk översättning; 

”A corn of wheat [min kursiv]” blir i titeln ”A grain of wheat [min kursiv]”. John A 

Stotesbury skriver i The Logic of Ngugi’s use of Biblical and Christian Reference in A Grain  

of Wheat att:”The tiny anomaly is, of course, lexical. Rather than quote the biblical text, 

Ngugi has chosen in the title to substitute ’grain’ for ’corn’.”45 Stotesbury fortsätter, ”The 

word ’grain’ does in fact occur earlier in the novel, in the first epigraph”.46 Ngũgĩ har alltså 

valt att inte följa bibelcitatet i sitt titelval. Istället har han skapat en hybrid mellan det citat 

42 Har förgäves försökt hitta uppgifter om Torsten Hansson och hans värv.
43 Ngũgĩ wa Thiong’o, A Grain of Wheat, Penguin books, London (2002), s. 197.
44 Ngũgĩ wa Thiong’o, Om icke vetekornet, Corona, Malmö (1982), s. 204. 
45 John A. Stotesbury, The logic of Ngugi's use of biblical and Christian reference in A grain of wheat, Joensuun 
yliopisto, Joensuu (1985), s. 12.
46 Ibid.
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som föregår kapitel 14 och den inledande passagen,”but here the two words ’grain’ and 

’wheat’ do not directly collocate within the partitive structure used in the title of the novel, 

and ’grain’ is used here in its collective, uncountable sense rather than in the individualised, 

countable form of the title: A Grain of Wheat”.47 

    Ngũgĩs intention med manipulationen av bibelcitatet går kanske inte att fastställa. Men 

effekten av manipulationen passar enligt Stotesbury in i ett, för romanen, genomgående 

mönster – ”the assertion of the right to deviate from the accepted ’authorized version’ of the 

text that forms the basis of the Christian faith – at least as far as its British Imperial version is 

concerned”.48 Den, nästan, oupptäckbara manipulationen av det titelgivande bibelcitatet (eller 

kanske mer korrekt: hybridiseringen mellan det inledande- och det titelgivande citatet) har 

alltså, enligt Stotesbury, effekter som påverkar tolkningen. Det handlar om rätten att frångå 

den auktoriserade bibeltext som utgör grundvalen för den kristna tron och, i sammanhanget, 

då kanske främst den kristna tro som förkunnades av den brittiska kolonialmakten. 

    Ngũgĩs sätt att frångå den auktoriserade bibeltexten, att vränga och manipulera guds ord, 

fyller med all sannolikhet en funktion i romanen och det finns fler exempel på denna 

förvrängande teknik. På väggen i en restaurant står att läsa ”COME UNTO ME ALL YE 

THAT ARE HUNGRY AND THIRSTY AND I WILL GIVE YOU REST”.49 Det 

ursprungliga citatet, hämtat från Matteus 11:28, lyder ”come unto me, all ye that labour and 

are heavy-laden and I will give you rest [min kursiv]”.50 Stotesbury skriver: 

The reference to hunger and thirst in the eating house motto is relevant to the setting, but its 
insertion into this biblical text would seem rather gratuitous. Perhaps Ngugi implies a devaluation 
of the original text, with its unwanted emphasis on the burden of labour. It is certainly clear that he 
is asserting his right to rephrase the biblical scripture for his own fictional purposes. As it is, the 
New Testament contains many echoes of the hunger and thirst motif.51  

Man får anta att förvrängningarna och manipulationerna är ett medvetet grepp från Ngũgĩs 

sida. Det är inte en orimlig tanke att Ngũgĩ, som i ett antal böcker av akademisk karaktär 

behandlat den koloniala problematiken genom att belysa den ’mentala kolonialismen’ (den 

aspekt av det koloniala projektet som syftade till att genom mental kontroll, språk, religion 

och kultur kontrollera den koloniserade befolkningen), är medveten i sitt val att förvränga, 

snedvrida och förvanska bibeltexten; ”asserting his right to rephrase the biblical scripture for 

his own fictional purposes”. Kanske skulle man kunna se bibelförvrängningen som ett sätt att 

47 Ibid.
48 Ibid.
49 Ibid., s. 15. 
50 Ibid.
51 Ibid.
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skriva agens. Den afrikanska litteraturen har också under långa perioder varit utsatt för censur, 

Ngũgĩ skriver:

The early African novel produced under such circumstances, took its themes and moral 
preoccupation from the bible. But such a novel was also the product of a deliberate policy of the 
government and mission-controlled presses. In Rhodesia the Literature Bureau would not publish 
an African novel which had any but religious themes and sociological themes which were free 
from politics. Retelling old fables and tales, yes. Reconstructions of precolonial magical and ritual 
practises, yes. Stories of characters who move from the darkness of the pre-colonial past to the 
light of the cristian present, yes. But any discussion of or any sign of dissatisfaction with 
colonialism. No!52

Ngũgĩs sätt att använda sig av, men manipulera, bibeltexten går att koppla både till en reell 

afrikansk historisk verklighet av censur och kontroll men det blickar även framåt. Det handlar 

om vikten av en afrikansk identitet som inte glömmer det koloniala förtrycket, som inte 

blundar för den kulturella och mentala kontroll som präglade kontinenten under 

kolonialväldet, men som använder sig av, och tar avstamp i, den postkoloniala verkligheten. 

Ngũgĩ måste förhålla sig till bibeln, likväl som till alla de instrument och metoder som syftade 

till den koloniserade befolkningens undertryckande. Men han måste inte visa respekt för och 

vörda den text som förslavat och lett till underkastelse av hans folk i årtionden. 

    Torsten Hansson har antingen inte upptäckt den manipulation som ligger till grund för 

källtextens titel, alternativt valt att troget följa bibelcitatet av andra anledningar. Vid en första 

anblick kan det tyckas att Hanssons val att följa det ursprungliga bibelcitatet, omanipulerat, 

och sådant det går att finna i svensk bibelöversättning är en acceptabel 

översättningsmanipulation. Men lite av Ngũgĩs politiska sprängkraft går förlorat i och med 

Hanssons översättningsval. A Grain of Wheat är fullproppad med bibelhänvisningar, citat och 

allusioner och förståelsen av dessas funktioner begränsas av Hanssons raka översättande. 

Suzanna Unell, som recenserade romanen i Nerikes Allehanda, ställer sig (som vi skall se 

senare) frågan varför ateisten Ngũgĩ använder sig av bibelcitat i sin roman. Unells fråga hade 

kanske fått ett svar om bara översättningen sett lite annorlunda ut. 

    Ytterligare en intressant effekt av det svenska titelvalet är den allusion till André Gides 

semi-självbiografiska roman Si le grain ne meurt (svenska: Om icke vetekornet dör; engelska: 

Unless the seed dies) som den svenska titeln innebär. Till skillnad från i fallet Achebe, där en 

västerländsk intertextuell, alluderande funktion försvann i och med översättandet har i fallet 

Ngũgĩ en tillkommit. 

52 Ngũgĩ wa Thiong’o, Decolonising the Mind – the politics of language in African literature, James Currey / 
Heinemann, Portsmouth (2011), s. 69.
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    De bibelcitat som ligger inbäddade i romankroppen, och som härrör från Kihikas privata 

(fiktiva) bibel, presenteras vidare som understrukna med rött respektive svart i den engelska 

originaltexten. De två första av Kihikas bibelcitat är markerade som ”underlined in red” 

medan det tredje ”in black”.53 I den svenska översättningen är bibelcitaten genomgående 

markerade som ”understrukna med rött”. John A Stotesbury kommenterar, den med svart 

understrykna, bibelpassagen i sitt arbete: 

Apart from the clear symbolism of the colours used, a simple observation is that the verses 
underlined in red come from the Old Testament, while that underlined in black is from the New. 
The foregrounding sets up slight echoes of the old heaven and earth and the new; the Old 
Testament verses are concerned with the oppressed and their suffering, while the verse from St 
John underlined in black is concerned with the kind of action needed to help free the oppressed: 
the sacrificial death of a ’corn of wheat’.54

Än en gång rör det sig om en mycket liten manipulation, men en manipulation som kan ha 

konsekvenser för tolkningen av romanen. De passager som i engelsk källtext är markerade i 

rött har sitt ursprung i Gamla Testamentet och är ”concerned with the oppressed and their 

suffering”, medan den i svart markerade passagen från Nya Testamentet syftar till handling 

och blickar framåt mot ”the kind of action needed to help free the oppressed: the sacrificial 

death of a ’corn of wheat’”. Den i svart markerade passagen kan också sägas inleda ett nytt 

avsnitt i romanen då det är inplacerat direkt innan det kapitel som skildrar Uhuru, 

självständighetsdagen. 

5.2. Mottagande

Inte mindre än elva svenska dagstidningar uppmärksammande Om icke vetekornet när den 

utkom på svenska under hösten år 1982. Det, förhållandevis, stora recensionsantalet kan bero 

på att Ngũgĩ vid tiden befann sig på Sverigebesök, och många av recensenterna kombinerar 

också recensionerna med en intervju med författaren. En annan anledning till det, för en 

afrikansk roman, relativt stora intresset för utgivningen kan vara att det under hösten 1982 

utkom ännu en roman av Ngũgĩ, Djävulen på korset, översatt av Alexander Muigai från 

gikuyu till svenska.

    Per Wästberg, som var först med att recensera Om icke vetekornet i Dagens Nyheter den 

9:e september, skriver en, i huvudsak, positiv recension och betonar förrädartematiken i 

romanen; det är enligt Wästberg en roman om helgon, skurkar och förräderiets olika former. 

53 Stotesbury, s. 13. 
54 Ibid., s. 14.
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Han karakteriserar Torsten Hanssons översättning som ”god” och kallar romanen för ”den 

finast konstruerade och sammanhållna av de fyra romanerna av Ngugi som finns på 

svenska”55 för att sedan jämföra romanen, ”en bonderoman”, med Vilhelm Mobergs 30-

talsepik. Men det är inte en ensidigt positiv recension: ”Dess brister är främst ett övermått av 

historiska fakta samt en för schablonmässigt mörk skildring av den vite administratören och 

hans hustru som totalt själviska, inskränkta och ohederliga, särskilt som de påstås höra till de 

mest progressiva bland de vita.”56 Det som hos Achebe hyllades, den ”rejäla 

afrikainformationen”, uppfattas hos Ngũgĩ som någonting som tynger texten, här finns ett 

”övermått” av historiska fakta. Wästbergs recension nämner vidare ingenting om en upplevd 

riktning mot väst, eller en tänkt publik, utan fokuserar på de politiska motiven, den 

socialistiska revolutionen och den globala kampen mot imperialismen.   

        När A Grain of Wheat utkom på svenska (1982) hade James Ngugi blivit Ngũgĩ wa 

Thiong'o och bytt språk från engelska till gikuyu och språkfrågan behandlas i en rad av de 

recensioner som följde på utgivandet av romanen. Dag Sebastian Ahlander recenserar, i 

korthet, romanen i samband med en intervju, som han genomförde med Ngũgĩ när denne var i 

Sverige, och som trycktes i Svenska Dagbladet den 31:a oktober. Ahlander dröjer, som många 

andra recensenter, vid Ngũgĩs val att från att tidigare ha skrivit på engelska helt övergå till 

gikuyu och skriver att:

Här anar man ett dilemma för författaren Ngugi. Kanske styr hans språkval romanens form och 
handling till den grad att han måste välja om han vill skriva för kiguyufolket eller för en 
västerländsk utbildad publik. Det är en fråga som man ibland ställer sig i arabisk och kinesisk 
litteratur men som man hittills inte haft anledning att ställa inför afrikansk litteratur. Som recensent 
känner jag att våra utgångspunkter blir så olika att vi inte längre talar samma språk.57

Ahlander menar att Ngũgĩs val av språk (då han skriver på gikuyu) kanske påverkar formen 

och handlingen i romanerna till den grad att han måste välja mellan två tänkta målgrupper; 

antingen kan han skriva för sitt eget folk eller för en ”västerländsk utbildad publik [min 

kursiv]”. Ngũgĩ kan/måste således välja om han vill rikta sig mot centrum (väst, nord) eller ut 

mot periferin (öst, syd). Språkfrågan är, som antyddes tidigare, viktig för Ngũgĩ. Hans val att 

skriva på gikuyu har mer än någonting annat en politisk dimension. Ngũgĩ skriver i ”The 

Language of African Literature”, först utgiven i boken Decolonizing the Mind: The Politics of  

Language in African Literature (1986), och översatt till svenska i tidskriften Karavan: 

55 Per Wästberg, ”På revoltens sida”, Dagens Nyheter, 9/9 (1982).
56 Ibid.
57 Dag Sebastian Ahlander, ”Möte med Ngugi wa Thiong’o: ’Folket nådde jag inte’”, Svenska Dagbladet, 31/10 
(1982).
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Kolonialismens verkliga mål var att få kontroll över folkets rikedomar: produkterna, hur de 
producerades och hur de distribuerades; med andra ord ville man kontrollera hela det verkliga 
livets språk. Kolonialismen tog kontroll över den samhälleliga produktionen av rikedomarna 
genom militär seger och därpå följande politisk diktatur. Men det område där dominansen var 
viktigast utgjordes av de koloniserades själsliga universum, kontrollen via kulturen över hur folk 
uppfattade sig själva och deras relation till världen. Ekonomisk och politisk kontroll blir aldrig 
fullständig utan mental kontroll. Att kontrollera ett folks kultur är att kontrollera deras instrument 
för definitionen av sig själva i relation till andra. För kolonialismen omfattade detta två aspekter av 
samma process: förstörelsen eller den medvetna undervärderingen av ett folks kultur: konsten, 
danser, religioner, historia, geografi, utbildning, muntlig tradition och litteratur, samtidigt som 
kolonisatörens språk avsiktligt upphöjs. För dominansen över de koloniserades själsliga universum 
var det av avgörande betydelse att kolonisatörernas språk dominerade över folkets språk. 58

Även i Lars Lamberts recension i socialdemokratiska Stockholms Tidningen den 23:e 

september ligger fokus på konflikten mellan att skriva på kolonialspråk respektive gikuyu och 

det är främst språket som behandlas vad gäller Om icke vetekornet: 

Med en form som är helt kongenial med innehållet förmedlar Ngugi genom sin säregna 
upprullningsteknik av minnen, vittnesmål, personernas inbördes berättelser och tillbakablickar till 
läsaren hela den spänning och ovisshet i vilken människorna lever. Här som liksom i ”En blomma 
av blod” blandar han suveränt berättargrepp, synvinklar och tidsplan i ett slags kalejdoskopisk 
montageteknik. Krönikeartade historiska överblickar i vi-form växlar med lyriska naturskildringar 
och djupdykningar mot de enskilda själsliven.59

Lamberts recension fokuserar språket och formen. Till skillnad från många andra recensenter 

behandlar Lambert Om icke vetekornet som vilket skönlitterärt verk som helst och lyfter fram 

litterära kvaliteter med universell bärkraft. Men även hos Lambert finns tendenser som tyder 

på ett upplevt kunskapsförmedlande: ”Hans romansvit, som alltså nu finns tillgänglig på 

svenska, är inte bara ett av de mest spännande och engagerande författarskapen i Afrika, utan 

dessutom med sitt breda perspektiv och sina vida utblickar den överlägsna inkörsporten till 

den kenyanska verkligheten.”60 Lambert skriver, angående språket och Ngũgĩs politiska 

engagemang:

Enligt Ngugi måste de kenyanska författarna välja sida: antingen tar de parti för folket, de 
förtryckta och exploaterade, eller för överheten, dvs alliansen mellan den inhemska eliten och dess 
utländska bundsförvanter och uppdragsgivare. Något verkligt oberoende är inte möjligt så länge 
ekonomi och kultur domineras av västerländska intressen, ideal och värderingar. Förtrycket är inte 
bara ekonomiskt och politiskt, utan också språkligt och kulturellt.61

58 Karavan, nr 2-3 (2010), s. 85.
59 Lars Lambert, ”Afrika mellan två världar”, Stockholms Tidningen, 23/9 (1982).
60 Ibid.
61 Ibid.
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Lambert, till skillnad från övriga recensenter, uppmärksammar här Ngũgĩs politiska 

ställningstaganden och i hans recension finns inte heller några spår av en upplevd riktning 

mot väst baserat på Ngũgĩs språkval. 

    Sonja Wallanders recension i socialdemokratiska Värmlands Folkblad den 7:e oktober med 

rubriken ”Afrikansk bitterhet” omnämner, till skillnad från t.ex. Per Wästberg, inte romanens 

förrädartematik. För Wallander verkar romanen främst utgöra en skildring av afrikanskt 

vardagsliv och, möjligen, en kolonial problematik. Wallander skriver:

Mugo, Kihika, Gikonyo och Mumbi lär man känna väl genom deras dagliga sysslor, tankar och 
förhoppningar. När de tillsammans med andra ungdomar på kvällarna drar sig ner för att titta på 
tåget och sedan går upp till en dansbana försvinner avståndet mellan ungdomar i en by i Afrika och 
en by i Sverige när seklet var ungt.62

Hon fortsätter:

I stort är det en tragisk roman fylld av besvikelser och även den med glädje emotsedda 
befrielsedagen får smak av bitterhet. Berättandet präglas av stramhet, som övergår i hetta, när 
författaren talar om den vite mannen.63

Wallander jämför livet i den afrikanska byn med livet i en by i Sverige ”när seklet var ungt”. 

Skildringen av vardagslivet i Thabai infogas på detta sätt in i en slags utomhistorisk kontext, 

där det 1940-tal som skildras jämförs med ett tidigt svenskt nittonhundratal. Idén om 

utveckling som en linjär process som ständigt söker sig mot nya mer utvecklade stadier av 

civilisation lyser igenom och den postkoloniala/koloniala idén om den afrikanska kontinenten 

som mindre civiliserad, i behov av att så att säga ”komma ikapp”, en västerländsk (i det här 

fallet svensk) kultur tydliggörs. Det som, hos recensenten, antagligen är ett försök att påvisa 

likheter mellan en svensk målkultur och en afrikansk källkultur blir på så sätt ytterligare ett 

främmandegörande, ”vi” är som ”dem” men några decennier före i utvecklingen. För att 

återkoppla till ett tidigare resonemang är det enkelt att koppla Wallanders tankegång till 

Ringholms idé angående Allt går sönder som en skildring av afrikansk mentalitet, kultur och 

religion både förankrat i ett historiskt perspektiv och i samtiden. Idén om den afrikanska 

kulturen som stagnerad och tidlös går sålunda igen i Wallanders recension.  

    Gunnar Andersson recenserar Om icke vetekornet i Jönköpings-Posten den 12:e oktober 

under rubriken ”Vem kan kasta första stenen – ett eknyanskt [sic!] ödesdrama”. Om icke  

vetekornet beskrivs, i Anderssons recension, som ”en helt överdådig roman med förmåga till 

62 Sonja Wallander, ”Afrikansk bitterhet”, Värmlands Folkblad, 7/10 (1982).
63 Ibid.
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oroande inblick i människans innersta väsen”.64 Ngũgĩ visar, enligt Andersson, hur ”relativa 

begreppen frihet, motståndsanda och personlig hållning är, hur de rymmer sin egen 

urholkning och till slut förlorar sin innebörd i en strängare mening”.65 Han fortsätter: 

”Ödmjukt skänks förståelse för dem som inte orkade och de skuldbelastade erbjuds försoning. 

Detta kan förefalla vara enbart ett kenyanskt uppgörelsemotiv, men det blir i författarens 

framställning globalt och allmängiltigt.”66 Andersson trycker på ett universellt drag i Om icke 

vetekornet. Förrädar- och försoningstematiken är inte bara, i Anderssons läsning, en kenyansk 

problematik utan får en allmänmänsklig karaktär i Ngũgĩs framställning. Men Andersson har 

också problem med att ta till sig delar av romanen. Andersson skriver:

Handlingen, som förs till ett klimax genom att de tre manliga huvudpersonernas öden och 
ageranden flätas samman i laddade sekvenser, där vår okunnighet om afrikansk mentalitet delvis 
ställer oss utanför, får sin utlösning i samband med Uhurufesten.67

”Vår okunnighet om afrikansk mentalitet” ställer oss ”delvis utanför” skriver Andersson men 

ger varken exempel på passager i romanen då detta sker eller konkretiserar vad det är för 

”afrikansk mentalitet” som är svår för en svensk läsare att begripa. Man kan här återkoppla till 

det citat, från Achebe, som jag refererade till inledningsvis. Andersson är, med all 

sannolikhet, både litterärt bevandrad och intresserad, men har svårt att ta till sig vissa 

”laddade sekvenser”. Romanen framställs i citatet som exotisk och bitvis obegriplig, delar av 

den afrikanska mentaliteten är helt enkelt omöjlig för en västerländsk/svensk läsare att ta till 

sig – den är för främmande. 

    Rune Andhé på Östgöta Correspondenten skriver under rubriken ”Krig och fred i 

kiguyubyn” den 18:e november en recension av de båda romanerna som utgavs under hösten 

1982 av Ngũgĩ. Andhé inleder med en kort resumé av Kenyas historia för sedan gå in på sina 

recensioner av Om icke vetekornet och Djävulen på korset. Andhé har, precis som Wallander, 

fastnat för tågscenen och skildringarna av vardagslivet i den afrikanska byn men beskriver 

även romanen som kretsande kring ”freden och återföreningen, som inte alltid blir sådan som 

man tänkt sig, om hur byns hjältar och svikare värderas eller omvärderas i samband med den 

stora Uhurufesten”.68 Andhé nuddar även han vid frågan om för vilken publik romanen är 

skriven: ”Flertalet afrikanska författare har skrivit och skriver nog alltjämt på de gamla 

64 Gunnar Andersson, ”Vem kan kasta första stenen – ett eknyanskt [sic!] ödesdrama”,  Jönköpings-Posten, 12/10 
(1982).
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Rune Andhé, ”Krig och fred i kiguyubyn”, Östgöta Correspondenten, 18/11 (1982).
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kolonialmakternas språk. Därigenom når de en läskunnig och läsintresserad publik som ännu 

inte alltid finns i hemländerna. Att den här boken [Djävulen på korset] skrivits på kiguyu 

måste innebära att författaren ändå vill vända sig direkt till landsmän och stamfränder. Hans 

budskap tycks vara att de och deras land – enligt hans mening – är utsatt för politisk och 

ekonomisk och inte minst kulturell våldtäkt.” I slutet av artikeln återkommer han till språk- 

och publikfrågan: Detta är, som man förstår, i mycket en politisk pamflett. […] Alltsammans 

skrivet inte så mycket för europeiska finrum som för hyddorna i Thabai och andra byar i 

Kiguyuland.” Andhé uppfattar, även han, språkvalet som ett tecken på en riktning in mot 

Afrika snarare än ut mot världen. Hans val att ställa europeiska finrum mot ”hyddorna i 

Thabai” är också en intressant aspekt. Ngũgĩ kan/måste välja mellan att skriva på engelska, 

och att bli läst i de europeiska finrummen av en ”läskunnig och läsintresserad publik”, eller att 

skriva på gikuyu och därmed rikta sig, kanske enbart, till landsmän och stamfränder.  

    Suzanna Unells recension i Nerikes Allehanda trycktes den 14:e december och går under 

rubriken ”Döden ger nytt liv”. Unell fokuserar förrädartematiken i sin recension men 

behandlar också översättningen. Unell skriver:

Ateisten Ngugi har ett bibelcitat som motto för boken? [sic!] ’Du oförståndige! Det frö du sår, det 
ger ju inte liv, om det inte först har dött. Och när du sår, då är det du sår icke den växt som en gång 
skall komma upp, utan ett naket korn, kanhända ett vetekorn, kanhända något annat.’ (1 Kor 
15:36) Men översättaren har tänkt på ett annat bibelcitat, när han bestämde titeln, nämligen det 
som André Gide alluderar på i sin självbiografi ’Si le grain ne meurt’ – ’Om inte vetekornet dör’. 
Det är Joh. 12:24, som behandlar samma tema men något annorlunda: ’Om inte vetekornet faller i 
jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt.’69

Unell har, utifrån min tolkning, delvis missuppfattat titelns ursprung i det engelska originalet 

och missat att det titelgivande citatet, som i engelsk källtext är en hybrid mellan det inledande 

bibelcitatet och den passage som citeras innan kapitel 14, i svensk översättning är direkt 

översatt från den ursprungliga bibeltexten. Unell skriver, angående titelvalet, att: 

Ngugis bok heter A Grain of Wheat i original. Paradoxen att döden ger nytt liv syftar på 
frihetskämparna, som offrat sig i kampen för Kenyas frigörelse. Men det är inte säkert att deras 
död ger frukt. Om inte [sic!] vetekornet handlar om svek. Det gäller den förrådda frihetskämpen 
och ytterst den förrådda revolutionen.70 

   

Jag har utgått från ett urval av de recensioner som följde på utgivningen av A Grain of Wheat  

i svensk översättning. Sammanfattningsvis kan sägas att påfallande många recensenter 

69 Suzanna Unell, ”Döden ger nytt liv”, Nerikes Allehanda, 14/12 (1982).
70 Ibid.
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uppmärksammar Ngũgĩs val att, från att skriva på kolonialspråk, övergå till att skriva på 

gikuyu. Liksom i fallet Achebe finns det hos många recensenter även en idé om en riktning 

mot väst kopplat till detta språkval. Ngũgĩ kan/måste, i och med sitt språkval, välja publik. 

Antingen kan han rikta sig mot en västerländsk läsekrets eller in mot Afrika.  

    Ytterligare en likhet i mottagandet av de romaner som har behandlats i den här uppsatsen är 

tendensen att i första hand betrakta romanerna som skildringar av afrikansk vardag och 

mentalitet emedan den koloniala problematiken får ta mindre plats. 

    Idén om den afrikanska kulturen som stagnerad och tidlös går vidare igen i Wallanders 

recension av Om icke vetekornet när hon i sin recension jämför livet i Thabai med livet i en 

svensk by ”när seklet var ungt”.   
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6. Avslutande diskussion

Som framgått av uppsatsen är översättning av litterära texter en känslig sak. En översättares 

uppgift begränsar sig inte bara till översättning av handling utan han/hon måste också på ett 

övertygande och respektfullt sätt översätta både retoriska drag, stilistik, litterära grepp och 

form. Jag har i den här uppsatsen belyst vissa problem kring översättning som kan uppstå vid 

översättandet av litteraturer från ”fjärran”. Mer specifikt har jag, genom översättnings- och 

receptionsanalys, försökt belysa några av de problem som har uppstått i samband med 

översättningen av Chinua Achebes roman Things fall apart och Ngũgĩ wa Thiong’os roman A 

Grain of Wheat och skall i det följande sammanfatta och diskutera några av de aspekter av 

översättningarna som framkommit.  

    Bortfallet av det titelgivande Yeats-citatet i Achebes roman i svensk språkdräkt, genom 

Ebbe Lindes översättning, aktualiserar problem rörande både tolkningen av romanen som 

sådan och i ett främmandegörande av Achebe, då en intertexuell relation går förlorad. I fråga 

om tolkningen av romanen får en kolonial tematik stå tillbaka för det enskilda människoödet, 

det stora skeendet stå tillbaka för det lilla. 

    Det fokusskifte som sker i och med uteslutandet av dikten kan också tänkas ytterligare 

styrka, den i Sverige vanliga, uppfattningen att romanen i första hand är en närmast 

antropologisk studie i sin skildring av igbofolkets kultur, religion och vardag.  Achebe har 

visserligen haft som syfte att belysa igbofolkets speciella karaktär och kultur, men romanen 

skildrar även den koloniala verkligheten, det förtryck och våld som följde på de vita 

kolonisatörernas imperialistiska projekt i Nigeria. 

    Yeats-citatets bortfall resulterar även i att det litterära frändskap, och den intertextuella 

relation, som den engelska källtexten upprättar mellan Achebe och den kanoniserade 

västerländske poeten går förlorat. Kanske har man velat sälja in Achebe som en svart 

sagoberättare; inte som beläst, bildad och intellektuell.     

     Ngũgĩs sätt att manipulera och förvränga den auktoriserade bibeltexten försvinner i 

Torsten Hanssons översättning av A Grain of Wheat. Liksom i fallet med Allt går sönder 

resulterar detta i problem både vad gäller titelvalet och beträffande tolkningen av romanen.  

Ngũgĩ kan tänkas skriva agens genom den förvrängande teknik som han använder sig av i 

förhållande till bibeltexten och han utnyttjar den kanoniserade texten för sina egna fiktiva 

intressen. En politisk aspekt av romanen går förlorad likväl som den skarpa kritik, mot den 
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mentala kolonialism som har präglat det koloniala projektet, som skulle kunna utläsas i detta 

förvrängande av den ursprungliga bibeltexten. 

    Att de bibelpassager (insprängda i romankroppen) som, i engelsk språkdräkt, är markerade 

som understrukna med rött respektive svart i svensk översättning är genomgående röda kan 

också eventuellt få konsekvenser för tolkningen av romanen. Detta kanske främst då de citat 

som på engelska är markerade som understrukna med rött behandlar de underkastades plågor 

och lidande, medan det citat som är understruket med svart behandlar vägen ut och från 

förtrycket, genom kamp och resning mot övermakten. Det med svart understrukna citatet kan 

också hävdas inleda ett nytt avsnitt i romanen, då det föregår de kapitel som skildrar Uhuru, 

självständigheten, och det som följer på denna. 

    En annan viktig diskussion är den om texternas/romanernas riktning. Det finns i många av 

de recensioner som jag har behandlat och analyserat en tanke om riktning. Det rör sig dels om 

den ”afrikainformation” som Chinua Achebe anses förmedla från Afrika till västvärlden och 

dels om en fråga om litterär kvalitet och angelägenhet. Ngũgĩs romaner diskuterades ofta i 

förhållande till huruvida de var riktade till en västerländsk eller afrikansk publik, och ofta 

framstår det som om det är ett val han måste göra – att antingen skriva för Afrika eller de 

”europeiska finrummen”. Det verkar som om språkvalet spelar in i vilken riktning som 

uppfattas av de västerländska recensenterna. Att skriva på engelska indikerar en riktning mot 

västerlandet medan Ngũgĩs val att skriva på gikuyu uppfattas som en riktning in mot Afrika, 

och de kenyanska landsmännen och stamfränderna, snarare än ut mot världen, och 

västerlandet. 

    Jag har försökt belysa vissa aspekter av den postkoloniala problematiken sedd ur ett 

översättningsperspektiv. Man kan se den här studien som ett nedslag i och exempel på en 

större problematik. På grund av uppsatsens omfattning har jag inte kunnat gå djupare in på, 

eller kunnat undersöka översättningarna i dess helhet, men det vore antagligen intressant att i 

en större studie göra en mer omfattande översättningsanalys och då även gå in på aspekter 

som baksidestext, omslag och övrig presentation, ur ett postkolonialt perspektiv. Att 

undersöka och analysera översättning och distribution av världslitteratur i Sverige är 

avslutningsvis av största vikt då slentrianmässigt utförda översättningar och exotifierande 

paketering dagligen riskerar att iscensätta en kolonial och postkolonial diskurs och skillnaden 

mellan ”oss” och ”dem”. 
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