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Inledning

Man säger: ’Framtiden tillhör Slaverna! Europa grånar: dess bildning 
hvitnar till skörd och sedan den af verldshistorien blifvit inhöstad, skall 

en nyodling i Öster bära frukter af social och intellectuell cultur, och bild-
ningens evighetsblomster och tusensköna, konsten och skaldesången, skall 

hädanefter slinga sina kronor kring det slaviska folklifvet.1

Citatet är hämtat ur ett häfte som trycktes i Uppsala 1841 och som 
anses vara världens första vetenskapliga arbete om Rysslands natio-
nalskald, Aleksandr Puškin.2 Uppsatsens författare hette Carl Julius 
Lénström och blev med tiden teologie doktor, präst och flitig publi-
cist.3 Huruvida Alexander Puschkin – Rysslands Byron. Ett skalde
porträtt är talande för Lénströms produktion i övrigt må vara osagt, 
men det är inget betydande verk. De drygt trettio sidorna återger föga 
mer än innehållet i ett par danska och tyska encyklopediska artik-
lar, och de översättningar och stilistiska analyser som Lénström gör 
har också tyska förlagor och är påtagligt obalanserade.4 Av citatet 
kan man få intrycket att Lénström beundrade den ryske skalden. I 

1 Carl Julius Lénström, Alexander Puschkin, Rysslands Byron. Ett skaldeporträtt. Uppsala: 
Leffler och Sebell, 1841, s. 1.
2 Alfred Jensen, ”Puškin in der schwedischen Literatur”, i Zbornik u slavu Vatroslava 
Jagicá. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1908, särtryck, s. 74f. Dmitrij Šarypkin, 
Russkaja literatura v skandinavskich stranach. Leningrad: Nauka, 1975, s. 100. Nils Åke 
Nilsson, ”Hur den ryska litteraturen introducerades i Sverige”, i Sven Gustavsson och Len-
nart Lönngren (red.), Äldre svensk slavistik. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 34 
februari 1983. Uppsala: Slaviska inst., 1984, s. 75. Lénströms avhandling berörs även av 
Gennadij Kovalenko, ”Pusjkin och Sverige”, i Literarus 6:2010, s. 8-13.
3 ”C. J. Lénström”, Nordisk Familjebok, 1:a uppl. Stockholm, 1875-1899. Olle Nilsson, Bläck
hornets fånge. Runhällen: Klippt & sagt förlag, 2011.
4 Lénström, s. 10.
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själva verket var det tvärtom: Lénström ger i sin avhandling uttryck 
för antipati, om inte primärt mot Puškin, så mot Puškin som repre-
sentant för en föreställd slavisk kultur. Citatet är ironiskt, en raljant 
kommentar till skaldens dikt ”Till Rysslands belackare/Klevetnikam 
Rossii”, vars chauvinistiska tendenser uppenbarligen fått Lénström 
att känna sig hotad, inte bara som svensk, utan som representant för 
en tänkt europeisk civilisation, som han håller åtskild från en rysk 
eller slavisk dito.5 I den motsatsställning som målas upp mellan Eu-
ropa och Ryssland är det tydligt att den förra sfären står för ordnat 
samhällsskick, värdefull kulturtradition och andlighet, medan den 
senare förknippas med kulturmörker och barbari.

Lénströms häfte ger exempel på något som blivit en grundsats 
inom modern översättningsvetenskap: att skönlitterära översättning-
ar kan studeras som en projektionsyta för målkulturella stereotyper 
om verkens källkultur och som uttryck för en målkulturell självbild.6 
Utifrån detta skulle man kunna förstå Lénströms avhandling som 
ett uttryck för den tidens starka antiryska stämningar i Sverige och 
för en svensk iver att kulturellt tillhöra Västeuropa. Men hur nedlå-
tande Lénström än är i sin bedömning av Puškin och källkulturen, 
är hans arbete samtidigt typiskt för någonting av närmast motsatt 
karaktär: nämligen för det ökande intresset för rysk litteratur som 
tillfälligt märktes i Sverige omkring 1840 – i sin tur en tidig exponent 
för den ryska skönlitteraturens begynnande internationalisering och 
en därmed sammanhängande, om än mer sentida avdemonisering av 
Ryssland i Sverige och Västeuropa.7 Den sortens kulturspridning som 
översättningslitteraturen utgör tycks med andra ord ha potential att 
både anspela på och förstärka rådande stereotyper om en viss käll-
kultur, men också att väcka intresse och respekt för densamma och 
att underminera stereotypernas förutsättningar.

5 Diktens enda svenska översättning bär denna titel i Rafael Lindqvists antologi Ur Ryss
lands sång. 1. Helsingfors: Helios, 1904, s. 191ff.
6 Se vidare avsnitt 2.2. Det språk från vilket ett verk översätts kallas i översättningsveten-
skapent källspråk, medan det språk till vilket ett verk översätts kallas målspråk. Till detta 
anknyter begrepp som källkultur och målkultur, källitteratur och mållitteratur, källtext 
och måltext.
7 Se vidare avsnitt 3.1 och 3.2.
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Syfte och hypoteser

Det är utifrån en uppfattning om översättningslitteraturens dynamis-
ka och motsägelsefulla potential som föreliggande arbete undersöker 
svenska översättningar av modern rysk skönlitteratur under de senaste 
dryga 200 åren. Målsättningen är att skriva denna översättningslittera-
turs generella historia i relation till de växlande svenska uppfattning-
arna om källkulturen, samt att jämföra dessa generella drag med hur 
ett specifikt författarskap – Nikolaj Gogol’s – har tagits emot och över-
satts. De frågor som ställs är: Vilken rysk skönlitteratur har översatts 
till svenska och när? Vilka urval har gjorts? Hur har litteraturen pre-
senterats? Hur har den översatts? Men också: Varför? Vad säger urvalets 
sammansättning och presentation och översättningarnas karaktär om 
de drivkrafter som legat bakom översättningsaktiviteten? Och vilken 
är relationen mellan översättningslitteraturens utformning och de fö-
reställningar om källkulturen som florerat i Sverige? I vilken mån har 
översättningslitteraturen anspelat på förefintliga stereotyper om Ryss-
land och på vilka sätt har den förändrat dessa? Eller har stereotyper en-
dast haft en obetydlig inverkan på översättningslitteraturen vid sidan av 
andra faktorer, såsom internationella litterära moden och förlagskon-
junkturer?

Det finns i grunden två skäl till att jag ställer dessa frågor. Det första 
är av teoretisk natur och låter sig formuleras som en grundläggande 
hypotes för hela avhandlingen, som ett antagande om en ömsesidig 
påverkan mellan översättningslitteraturen och föreställningar i mål-
kulturen om källkulturen. De svenska Rysslandsbilderna antas här ha 
varit bestämmande för vilken rysk skönlitteratur som översatts, hur 
den har översatts och hur den har presenterats och tagits emot; men 
den översatta litteraturen antas samtidigt ha påverkat – inte bara för-
stärkt utan också förändrat – samma föreställningar. Översättnings-
litteraturen torde med andra ord ha utgjort en mångsidigt pådrivande 
faktor i de svenska Rysslandsbildernas växlingar, inte bara en enkel 
spegling av vissa stereotyper. Utifrån denna frågeställning vill av-
handlingen lämna ett bidrag till studiet av svensk-ryska relationer, 
men också ge nya idéhistoriska perspektiv på frågan om Västvärldens 
förhållande till Ryssland.

Det andra skälet har att göra med en lucka i den svenska forsknings-
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litteraturen. Som bekant har översatt litteratur länge varit ett eftersatt 
forskningsområde, även om mycket har förändrats under senare år.8 
Trots att rysk skönlitteratur rimligen har lämnat betydande bidrag till 
den svenska litteraturen och idéhistoriska utvecklingen, har dessa influ-
enser knappt undersökts. Även om sådana influenser av utrymmesskäl 
till stor del faller utanför föreliggande arbete, så är en målsättning här 
att etablera en generell bild av det svenska mottagandet av rysk skönlit-
teratur, vilket förhoppningsvis gör att arbetet kan fungera som utgångs-
punkt för framtida undersökningar på området. På så vis ska undersök-
ningen betraktas som ett bidrag också till den svenska idéhistorien och 
litteraturhistorien.

Disposition

I ett teoretiskt avsnitt som spänner över en genomgång av forskningslä
get (kapitel 1) och ett efterföljande kapitel om Rysslandsbilder och preli
minära översättningsnormer (kapitel 2) sammanförs idéhistoriska per-
spektiv på Västerlandets förhållande till Ryssland med översättnings-
vetenskapliga beskrivningar av relationen mellan översatt litteratur och 
målkulturella normer. Idéhistoriskt är ambitionen att kombinera post-
koloniala tankegångar (Gerard Delanty, Martin Malia, Michael Pick-
ering m.fl.) med dialogiska perspektiv (Michail Bachtin, Lars Kleberg) 
i syfte att sätta översättningslitteraturen i relation dels till frågan om 
svenska stereotyper om Ryssland och den svenska självbilden visavi det-
ta land, dels också till de mer utåtriktade, dynamiska drivkrafter som 
kan ligga bakom den sortens kulturkontakter som översättningar utgör. 
Till detta anknyter en diskussion om kognitiva normer i översättning 
utifrån bland andra Itamar Even-Zohar, Jiři Levý och Rachel May.

Undersökningen rör sig på tre huvudsakliga nivåer: urval, reception 
och översättning (textnivå). Arbetets mest omfattande parti utgörs av 

8 För översättningsvetenskapens utveckling i Sverige, se Birgitta Englund Dimitrova, ”Tju-
go år av svensk översättningsvetenskap”, i Yvonne Lindqvist (red.), Gränslösa texter. Per
spektiv på översättning. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2007. Se även Lars Kleberg, ”Behövs 
en svensk översättningshistoria?”, i Björn Meidal (red.), Sidor av samma sak. Sex uppsatser 
om översättning. Åbo Akademi, 1999, s. 7-28.
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den utgivningshistoriska undersökningen (kapitel 3), som inventerar den 
ryska skönlitteratur som översatts till svenska 1797-2010 och diskuterar 
de sociala, ekonomiska, idéhistoriska och politiska processer som på-
verkat de urval som gjorts. I den efterföljande receptionshistoriska un
dersökningen (kapitel 4) granskas det svenska mottagandet av Nikolaj 
Gogol’s författarskap från introduktionen vid 1800-talets mitt till idag. I 
kapitel 5 följer en analys av de fem svenska översättningarna av Gogol’s 
roman Döda själar, närmare bestämt av hur översättarna har förhållit 
sig till romanens mimiskt-artikulatoriska struktur. Förhoppningen är 
att de tre nivåerna ska belysa varandra, så att den generella översätt-
ningshistorien ger ett historiskt sammanhang åt de efterföljande fallstu-
dierna, samtidigt som resultaten av den generella utgivningshistoriska 
inventeringen prövas på receptionsnivå och textnivå.

Arbetet avslutas med en sammanfattande diskussion. Därefter pre-
senteras tabeller med underlag till undersökningarna. I ett appendix 
återfinns en undersökning av titelförändringar i romanöversättningar 
1797-1917 och en text om tillkomsthistorien bakom den översättning av 
Gogol’s Revisorn som användes vid Kungliga dramatiska teatern 1890-
1952.

Avgränsningar

Kronologiskt inleds undersökningen 1797, då Nikolaj Karamzins Ju
lia, eller Förnuftets seger öfwer paszionerna blir utgiven i Stockholm.9 

Ryska texter översattes till svenska också tidigare, men skönlitterära 
översättningar var ovanliga och av ett genremässigt äldre slag.10 Geo-
grafiskt inbegriper undersökningen svenska översättningar i Finland 
och andra länder, men då som komplement till undersökningen av den 
rikssvenska situationen. Urvalsmässigt står förlagens utgivning i cen-
trum, medan översättningar i periodika tas i beaktande endast med re-
servationer (se vidare under ”Material och sorteringsmetod” i kapitel 3).  

9 Nikolaj Karamzin, Julia eller Förnuftets seger öfwer Paszionerna. Stockholm: Kumblinska 
tryckeriet, 1797.
10 Michail Ljustrov, Russkošvedskie literaturnye svjazi v XVIII v. Moskva: Institut mirovoj 
literatury RAN, 2006, s. 21ff, 64ff.
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 Teateruppsättningar och otryckta dramatiska översättningar lämnas 
huvudsakligen utanför den utgivningshistoriska undersökningen, lik-
som de ljudböcker, talböcker och e-böcker som producerats på svenska 
utifrån ryska verk. Frågor om den översatta litteraturens spridning eller 
om genomslaget för de föreställningar om källkulturen som uttryckts i 
den översatta litteraturen, faller av utrymmesskäl utanför större delen 
av arbetet, liksom frågor som gäller den ryska litteraturens påverkan på 
svenska författare. Undersökningen kommer att kunna konstatera vissa 
tankemönster som återkommer i det svenska förhållandet till källittera-
turen, däremot kommer den inte att kunna följa upp de litterära, sociala 
eller politiska effekterna av detta. Av utrymmesskäl dras heller inga pa-
ralleller till målspråkliga textnormer i översättningsanalysen i kapitel 5.

Formalia

Framförallt i kapitel 3 namnges ett stort antal litterära verk. Att skriva 
ut både den svenska och den ryska titeln vid varje tillfälle skulle göra 
texten mycket svårläst. När det är tal om en svensk översättning anger 
jag därför originaltiteln bara då den svenska titeln inte tydligt visar vil-
ket verk det är fråga om eller i fall då informationen av andra orsaker är 
väsentlig. Av samma skäl anges översättarnas namn och översättning-
arnas tryckort i den löpande texten enbart då det är av intresse för sam-
manhanget. Om inte annat anges återfinns alla översättningar – både 
förlagsutgåvor och periodikapublikationer – i Hans Åkerströms Biblio
grafi över rysk skönlitteratur till svenska.11 Fristående citat på ryska skrivs 
med kyrilliska bokstäver; ryska citat i den löpande texten translittereras.

11 Hans Åkerström, Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska. Göteborg: Inst. 
för språk och litteraturer, 2010. http://slaviska.se/bibliografi/rysk.pdf Läsdatum: 120310. 
Bibliografin uppdateras kontinuerligt.
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1. Forskningsläge

Ambitionen med följande översikt är inte att diskutera all tidigare forsk-
ning som varit av betydelse för arbetet, endast att peka ut de viktigaste 
orienteringspunkterna i framförallt den idéhistoriska och översätt-
ningsvetenskapliga litteraturen. På så vis kan översikten också läsas som 
en allmän teoretisk introduktion till det efterföljande kapitlets diskus-
sion om Rysslandsbilder och översättningsnormer.

1.1 Idéhistorisk introduktion

Bilderna av Ryssland och ”Rysslandsbilden i Väst” 

Avhandlingen uppställer som framgått ett grundantagande om en 
särskild växelverkan mellan den till svenska översatta ryska skönlitte-
raturen och svenska uppfattningar om Ryssland och de därmed sam-
manhängande svenska självbilderna. Studier av en kulturkrets föreställ-
ningar om en annan kulturkrets och dessa föreställningars betydelse för 
kulturkretsens självuppfattning har varit centrala inom postkolonial 
teori.12 Området har utforskats i ett brett spektrum av vetenskapliga dis-
cipliner, med standardverk av historiker och idéhistoriker som Ronny 
Ambjörnsson, Benedict Anderson och Gerard Delanty, litteraturve-
tare som Edward Said och kulturforskare som Michael Pickering.13 På 

12 En annan term för den här sortens studier är imagologi. Se Åke Holmberg, Världen 
bortom västerlandet II. Den svenska omvärldsbilden under mellankrigstiden. Göteborg: 
Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället, 1994, s. 11.
13 Edward W. Said, Orientalism, Stockholm: Ordfront, 1993. Övers. Hans O. Sjöström. Orig. 
1978. Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens 
ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos, 1993. Övers. Sven-Erik Torhell. Orig. 1983. 
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liknande sätt har västeuropeiska föreställningar om östra Europa och 
Ryssland undersökts av bland andra Martin Malia, Iver Neumann och 
Larry Wolff.14 De postkolonialt präglade perspektiv som återkommer 
hos ovanstående författare ska anläggas även här, men kompletteras av 
ett dialogiskt perspektiv som presenteras i ett föredrag av Lars Kleberg, 
”In Search of Dracula – or, Cultures in Dialogue”. Medan den postkolo-
niala kritiken framförallt fokuserar på dekonstruktion av kollektiva ste-
reotyper, på målkulturens självbild och på dessa företeelsers samband 
med nationella, internationella och socioekonomiska maktrelationer, 
betonar det dialogiska perspektivet snarare litteraturutbytets dynamis-
ka karaktär och dess betydelse för målkulturens självförståelse.15 Också 
Åke Holmbergs tvåbandsverk Världen bortom västerlandet har bidragit 
med perspektiv på hur information om det främmande över tid kan för-
vandlas till kunskap och nyansera bilden av en annan kultur.16

Hos flera anglosaxiska författare (Malia och Wolff, Pickering och 
Said) är det de större västländernas föreställningar om Ryssland som 
lämnar material till den postkoloniala analysen. En utgångspunkt 
för mitt arbete är emellertid att det som har bäring för ”Väst” (med 
vilket ofta förstås enbart de europeiska stormakterna, ibland också 
USA) inte alltid behöver ha direkt bäring för ett mindre språkområde 
i västsfären som det svenska, som i det här fallet dessutom har geo-
grafisk direktkontakt med ”den östlige Andre”. Nationella stereotyper 
må spridas på internationell nivå, men de präglas också lokalt och dif-

Ronny Ambjörnsson, Öst och väst. Tankar om Europa mellan Asien och Amerika. Stock-
holm: Natur & Kultur, 1994. Gerard Delanty, Europa. Idé, identitet, verklighet. Göteborg: 
Daidalos, 2003. Övers. Johannes Lindvall. Orig. 1995. Michael Pickering, Stereotyping. The 
Politics of Representation. Basingstoke: Palgrave, 2001. 
14 Larry Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the En
lightenment. Stanford U. P., 1994. Iver Neumann, Russia and the Idea of Europe. London: 
Routledge, 1996, och The Uses of the Other. ‘The East’ in European Identity Formation. 
University of Minnesota Press, 1999. Martin Malia, Russia Under Western Eyes. Harvard 
U. P., 1999.
15 Lars Kleberg, ”In Search of Dracula – or, Cultures in Dialogue”, i Inga Brandell (red.), 
State Frontiers. Borders and Boundaries in the Middle East. London: I. B. Taurus, 2006, s. 
187-198.
16 Åke Holmberg, Världen bortom västerlandet I. Svensk syn på fjärran länder och folk 
från 1700talet till första världskriget. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhäl-
let, 1988; se särskilt Holmberg (1994), s. 11-23. En närliggande studie är Magnus Mörner, 
”Latinamerika-bilden i Sverige under 1800- och 1900-talen”, i Kungl. Humanistiska veten
skapssamfundet i Uppsala. Årsbok 1979/1980, s. 80-124. 
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ferentieras socialt och över tid. Föreställningar om en enhetlig väst-
europeisk eller svensk Rysslandsbild framstår närmare betraktad som 
ett slags bakvänd stereotyp, nämligen om västeuropéer eller svenskar 
som uppfyllda av en oföränderlig inställning till grannen i öst. När det 
är tal om den här sortens projektioner vill jag därför undvika singu-
larformen och utgår från att främmandebilder inte bara är statiska 
utan också dynamiska och föränderliga genom sin lokala, sociala och 
historiska prägling.17

Politisk historia och kulturhistoria

I studier av Rysslandsbilderna i Väst har ofta internationella politiska 
förhållanden och politiska miljöer varit centrala, så t.ex. hos Malia eller i 
litteraturen om Frankrikes och Storbritanniens föreställningar om Ryss-
land.18 I det svenska sammanhanget görs kopplingar mellan Rysslands-
bildernas förändringar och politiska omständigheter i studier av Kari 
Tarkiainen, Leif Tengström (senmedeltid och tidig modern tid), Ema-
nuel Halicz och Gunnar Åselius (halvseklet före första världskriget).19 

17 Pickering, s. 19. Jämför Holmbergs typologi i Holmberg (1994), s. 17ff. Också Gideon 
Toury påpekar om normer generellt att de utmärks av instabilitet och sociokulturell sär-
prägel. Gideon Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadel-
phia: John Benjamins Publishing, 1995, s. 61f.
18 J. H. Gleason, The Genesis of Russophobia in Great Britain. London: Harvard Press, 1950. 
Raymond McNally, “Das Russlandbild in der Publizistik Frankreichs zwischen 1814 und 
1843”, i Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte 6 (1958), s. 82-169. Hans-Jobst Kra-
utheim, Öffentliche Meinung und imperiale Politik. Das britische Russlandbild 18151854. 
Berlin: Duncker & Humbolt, 1977. Christian Sigrist, Das Russlandbild des Marquis de 
Custine. Von der Civilisationskritik zur Russlandfeindlichkeit. Frankfurt a.M.: Verlag Peter 
Lang, 1990. Det land, vars kulturhistoriska relationer till Ryssland är mest systematiskt 
undersökta, är Tyskland, bland annat tack vare ett unikt flerbandsverk redigerat av Me-
chthild Keller, Russen und Russland aus deutscher Sicht, 1985-2000, vilket behandlar tysk-
ryska kulturella, politiska och ekonomiska relationer från 800-talet till 1914. Bland sepa-
rata studier kan nämnas Hans-Erich Volkmann (red.), Das Russlandbild im Dritten Reich. 
Köln: Böhlau, 1994; Astrid Blome, Das deutsche Russlandbild im frühen 18. Jahrhundert. 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000; Oxana Swirgun, Das fremde Russland. Russland
bilder in der deutschen Literatur. Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag, 2006.
19 Kari Tarkiainen, ”Vår gamble arffiende ryssen”. Synen på Ryssland i Sverige 15951621 
och andra studier kring den svenska Rysslandsbilden från tidigare stormaktstid. Uppsa-
la, 1974. Emanuel Halicz, The 1863 Polish Uprising and Scandinavia the Year 1863. The 
Turningpoint in RussoScandinavian Relations. Köpenhamn: Reitzels, 1988. Gunnar 
Åselius, The ’Russian Menace’ to Sweden. The Belief System of a Small Power Security 
Elite in the Age of Imperialism. Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1994. Leif Tengström, 
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Efter 1989 har svenska uppfattningar om Ryssland och Sovjetunionen 
granskats inom ramarna för vad som kan kallas en uppgörelsediskurs, 
vilken avsatt resultat i flera betydelsefulla artikelsamlingar som direkt 
eller indirekt har undersökt sambanden mellan politiska frågor och de 
svenska uppfattningarna om Ryssland/Sovjetunionen.20 

Även om dessa studier har lämnat viktiga bidrag till föreliggande 
arbete, kan det vara värt att påtala risken för en överbetoning av den 
politiska historiens betydelse för ett kulturhistoriskt förlopp av det 
slag som studeras här. För att ge ett exempel: I en av Andrzej Nils Ugg-
las receptionshistoriska studier av den polska litteraturens introduk-
tion i Sverige relateras det begynnande intresset för polsk litteratur 
under 1860-talet nästan helt till en framväxande Polenvänlig politisk 
opinion i Sverige, medan såväl övergripande idéhistoriska strömning-
ar som mindre uppseendeväckande, men för litteraturproduktionen 
avgörande förändringar i den svenska förlagsnäringen lämnas utan-
för det sammanhang som får förklara de översättningshistoriska väx-
lingarna.21 Denna bristfälliga kontextualisering av översättningspro-
duktionen märks även i studier av den ryska litteraturens spridning i 
Sverige, däribland Dmitrij Šarypkins Russkaja literatura v skandinav
skich stranach och A. N. Ivanovs översiktsartikel ”Russkie pisateli kak 
konstanty švedskoj kul’tury”.22 Möjligen hänger tendensen ihop med 
en motvilja att erkänna att odramatiska eller slumpmässiga företeel-

“Muschoviten … Turcken icke olijk”.  Ryssattribut och deras motbilder i svensk heraldik 
från Gustav Vasa till freden i Stolbova. Jyväskylä univ., 1997.
20 Tom Olsson och Patrik Åker (red.), Jag har sett framtiden… och den fungerar inte. Jour
nalisterna och främlingarna i öst. Stockholm: Carlsson, 2002. Håkan Blomqvist och Lars 
Ekdahl, Kommunismen. Hot och löfte. Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917
1991. Smedjebacken: Carlsson, 2003. Anu Mai Kõll (red.), Kommunismens ansikten. Re
pression, övervakning och svenska reaktioner. Stockholm/Stehag: Symposium, 2005. Kris-
tian Gerner och Klas-Göran Karlsson, Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen 
– och om Sverige. Lund: Nordic Academic Press, 2008. Se även Anders Gustafson, Svenska 
sovjetemigranter. Om de svenska kommunisterna och emigrationen till Sovjetunionen på 
1920 och 1930talet. Linköping: Nixon, 2006. Till uppgörelselitteraturen hör också mer 
populärt hållna verk av Kaa Eneberg och Staffan Skott, se bibliografin.
21 Andrzej Nils Uggla, Från politik till litteratur. Sveriges väg till den polska nationella dikt
ningen under 1800talet i sju studier. Uppsala: Slaviska Inst., 1989. Uppsala Slavic Papers 
15, s. 135ff.
22 Se t.ex. Šarypkin (1975), s. 98. A. N. Ivanov, ”Russkie pisateli kak konstanty švedskoj 
kul’tury”, i Znanie. Ponimanie. Umenie. 4:2010. www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Iva-
nov. Läsdatum: 120313.
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ser kan ha haft en stor påverkan på de förlopp man undersöker. Att 
överdriva de politiska omständigheternas betydelse blir förmodligen 
särskilt frestande när det gäller svensk-ryska kulturförbindelser, gi-
vet den våldsamma ryska historien och de ofta antagonistiska svens-
ka inställningarna till Ryssland. Men ett alltför starkt intresse för de 
politiska eller ideologiska omständigheterna kan göra att avgörande 
faktorer förbises och att historieskrivningen får slagsida åt det kon-
fliktfyllda. En utgångspunkt för detta arbete är alltså att sambanden 
mellan den politiska och den litterära sfären sällan är entydiga och att 
de översättningshistoriska förloppen påverkas av en lång rad faktorer, 
av vilka många befinner sig utanför politiken, i den större kultursfär 
där litteraturen diskuteras och tolkas.

Till de studier av rysk-svenska relationer som har en mer kulturhis-
torisk, socialhistorisk eller ekonomisk-historisk inriktning hör Max 
Engmans och Bengt Jangfeldts utförliga studier av de sociala och ekono-
miska kontakterna mellan Sverige, Finland och S:t Petersburg före 1917, 
Sven-Åke Johanssons och Klas-Göran Karlssons undervisningshisto-
riska undersökningar av svenska uppfattningar om Ryssland och Sov-
jetunionen, flera artiklar av Kristian Gerner, samt artikelsamlingarna 
Östersjö eller Västerhav? Föreställningar om tid och rum i Östersjöom
rådet (red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander), Nordens Medelhav. 
Östersjöområdet som historia, myt och projekt (red. Gerner och Karlsson 
med Anders Hammarlund), och Bröd och salt. Svenska kulturkontak
ter med öst. En vänbok till Sven Gustavsson (red. Roger Gyllin m.fl.).23 
De svenska Rysslandsbilderna under medeltid och tidig modern tid har 
studerats ur kulturhistoriska perspektiv av bland andra Margareta At-
tius Sohlman och i en antologi redigerad av Ulla Birgegård och Irina 

23 Klas-Göran Karlsson, ”Oktoberrevolutionen i svenska historieläroböcker 1920-1985” i 
Historielärarnas förenings årsskrift 1985/86, s. 44-59. Kristian Gerner, ”Sovjetryssland med 
svenska ögon”, i Max Engman (red.), Väst möter öst. Norden och Ryssland genom historien. 
Stockholm: Carlsson, 1996, s. 307-334. Roger Gyllin m.fl. (red.). Uppsala: Slaviska inst., 
1998. Kristian Gerner, ”Svenskars syn på Sovjetryssland. Myten om antisovjetismen”, i 
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red.). Karlskrona: Östersjöinstitutet, 2000, s. 33-46. 
Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson med Anders Hammarlund. Stockholm: Natur 
& Kultur, 2002. Sven-Åke Johansson, Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhäl-
let i debatten och skolans läroböcker. Värderingarnas och undervisningsmetodernas väx
lingar under hundra år. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2004. För 
Engmans och Jangfeldts många arbeten, se bibliografin.
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Sandomirskaja. 24 Till de mer populärt hållna kulturhistoriska verken 
hör Eva Jacobssons Tsaren och våldets bojor, som refererar svenska och 
utländska tidningars Rysslandsrapportering under decennierna före 
1914, Sture Nilssons Rysskräcken i Sverige, som innehåller en värdefull 
exposé över svenska skalders förhållningssätt till Ryssland, samt verk av 
Torsten Burgman, Ture Nerman, Olga Černyševa m.fl.25

1.2 Översättningsvetenskaplig introduktion

Översättaren som författare

Den översättningsvetenskapliga inriktning som avhandlingen ansluter 
sig till har kallats deskriptiva översättningsstudier och betonar vikten av 
att förstå översättningar i deras komplexa och dynamiska sociala sam-
manhang, som sociala fenomen i den kultursfär där de produceras och 
konsumeras, som speglingar av tänkesätt i det samhälle de nya texterna 
skapats av och för.26 En rad internationella och svenska forskare har här 
bidragit till avhandlingens teoretiska ram, däribland Itamar Even-Zo-
har, Yvonne Lindqvist och Gideon Toury.27

En som tidigt fastslog översättningsprocessens utpräglat sociala ka-

24 Margareta Attius Sohlman, ”Moscovitae fidem christianam sequuntur”. Om synen på 
det medeltida ortodoxa Ryssland genom några samtida västeuropeiska resenärer. Umeå, 
1994. Ulla Birgegård och Irina Sandomirskaja (red.), In Search of an Order. Mutual Re
presentations in Sweden and Russia during the Early Age of Reason. Huddinge: Södertörns 
högskola, 2004. Se bibliografin för Tarkiainens forskning.
25 Ture Nerman, Svensk och ryss. Ett umgänge i krig och handel. Stockholm: Saxon & Lind-
ström, 1946. Sture Nilsson, Rysskräcken i Sverige. Fördomar och verklighet. Örebro: Sam-
språk, 1990. Torsten Burgman, Rysslandsbilden i Sverige. Lund: Historiska Media, 2001. 
Černyševa, Ol’ga, Švedy i russkie. Obraz soseda. Moskva: Nauka, 2004. Eva Jacobsson, Tsa
ren och våldets bojor. Tidningarna ser på Ryssland 18811913. Stockholm: HB Proscriptor, 
2009.
26 Toury (1995), s. 9ff. Theo Hermans, Translation in Systems. Descriptive and Systema
tic Approaches Explained. Manchester: St. Jerome, 1999, s. 7-16, 31-45. Yvonne Lindqvist, 
Översättning som social praktik. Toni Morrison och Harlequinserien Passion på svenska. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2002, s. 14ff. Se även Birgitta Englund Di-
mitrova (2007).
27 Itamar Even-Zohar, “Polysystem studies”, i Poetics Today, 1:1990. Toury (1995). Lind-
qvist (2002, 2007).
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raktär var Jiři Levý.28 En grundläggande utgångspunkt hos honom var 
att möjligheterna att uttrycka komplicerade sammanhang inte ser lika-
dana ut för alla språkpar. Eftersom översättningsprocessen påverkas av 
målspråkets, målkulturens och den individuelle översättarens möjlig-
heter och begränsningar, blir den litterära översättningen inte endast 
bunden och reproducerande, utan också fri, kreativ och konstnärlig, 
därigenom påverkad av och delaktig i omgivningens normsystem på 
samma sätt som författandet av originalverk. Uppfattningen av översät-
taren som en författare av sin tid har senare återkommit hos forskare 
som Jean Boase-Beier, Christina Gullin, Theo Hermans och Guiliana 
Schiavi, vilka på olika sätt undersökt ”översättarens röst”, de stilistiska 
särdrag som utmärker en översättare som kreativ upphovsman.29 Dessa 
särdrag kan vara lika individuellt präglade som hos en originalförfat-
tare, om än mer dolda, och är på samma sätt som originalförfattarnas 
skapande ett område där översättaren blottar sin relation till samtidens 
litterära och sociala normer.30

Översättningsnormer

Hos Gideon Toury finns en ofta använd grovindelning för de nivåer där 
målkulturens normer inverkar på översättningsprocessen.31 Toury skil-
jer på tre sorters övergripande översättningsnormer:

Preliminära normer, som påverkar vilka kulturområden, språkområ-
den, genrer och författarskap som målkulturen är öppen för och särskilt 
premierar i sin översättningsverksamhet. Det rör sig här om de före-
ställningar om främmande litteraturer som på ett övergripande plan 
påverkar vilka urval som löpande görs i all översättningsverksamhet i 
målkulturen, vilka associationer som knyts till en viss källitteratur och 

28 Jiři Levý, Die literarische Übersetzung. Frankfurt a.M.: Athenäum, 1969, s. 42-64. Övers. 
Walter Schamschula.
29 Christina Gullin, Översättarens röst. Lund: Studentlitteratur, 2002. Theo Hermans, ”The 
Translator’s Voice in Translated Narrative”, i Target 8:1 (1996), s. 23-48. Giuliana Schiavi, 
“There Is Always a Teller in a Tale”, i Target 8:1 (1996), s. 1-21. Jean Boase-Beier, Stylistic 
Approaches to Translation. Manchester: St. Jerome, 2006. 
30 Levý, s. 25. Redaktörernas förord i Daniel Möller och Paul Tenngart (red.), Kasta dikt 
och fånga lyra. Översättning i modern svensk lyrik. Lund: Ellerström, 2010.
31 Toury (1995), s. 58ff. Se även Lindqvist (2002), s. 38-47.
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hur detta befrämjar eller hindrar översättningsaktiviteten i stort eller 
påverkar målkulturens intresse för vissa genrer, författarskap eller lit-
terära inriktningar i källitteraturen. De preliminära normerna påverkar 
också hur accepterat det är med sekundäröversättningar (översättning-
ar via andra språk än källspråket) och vilka kulturområden som i så fall 
är godtagbara som förmedlande instanser. 

Initiala normer påverkar den övergripande strategi en översättare an-
lägger i förhållande till källtexten. Eftersom källtexten antas ha formats 
under påverkan från normer specifika för källkulturen och källspråket, 
står detta initiala strategiska val mellan en principiell följsamhet å ena 
sidan mot källtexten, betraktad som uttryck för både den specifike för-
fattaren och källkulturens och källspråkets normer, å andra sidan mot 
litterära och språkliga normer i målkulturen. En tydlig följsamhet mot 
källtexten kan med Yvonne Lindqvist beskrivas som adekvansinriktad, 
medan en tydlig följsamhet mot målkulturella normer kan betecknas 
som acceptansinriktad.32 Acceptansinriktade översättningar anpassar 
en text (syntaktiskt, stilistiskt, innehållsmässigt) till de tilltänkta lä-
sarnas förmodade krav, till målkulturella normer, för att uppnå deras 
”acceptans”. Adekvansinriktade översättningar antas istället hålla sig 
nära originaltextens främmande struktur och föra in något av det främ-
mande i det egna.

De operationella normerna, slutligen, påverkar det konkreta arbetet 
med måltexten vad gäller översättarens förhållande till källtextens for-
mella strukturering (matrisnormer) och till generella stilistiska normer 
i målspråket och litterära normer i målkulturen (språkformsnormer). 
De initiala och de operationella normerna hänger intimt samman och 
har en ömsesidigt förstärkande effekt på varandra – de förra är ”initia-
la” framförallt i deskriptiv bemärkelse, inte nödvändigtvis i praktiken.33 
Också de drag i måltexten som uppstår på den operationella nivån kan 
därför beskrivas i termer av en inriktning mot acceptans eller adekvans.

Som vissa forskare poängterat kan emellertid begreppen acceptans/
adekvans vara svåra att precisera på ett tillfredsställande sätt för många 

32 Lindqvist (2002), s. 43f.
33 ”Initial” används alltså något missvisande för att kunna skilja på följderna av beslut 
fattade utifrån en övergripande strategi respektive beslut fattade under själva textproduk-
tionen. Toury (1995), s. 57ff.
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sammanhang om de inte relateras till någonting mer än originalet.34 
Medan det i vissa fall kan vara rimligt att fastställa kriterier för en så-
dan mer eller mindre objektiv adekvansrelation, vilket gjorts i studier 
av bland andra Olof Eriksson och Christina Heldner, blir detta i andra 
fall ogörligt eller mindre intressant, exempelvis om förutsättningarna 
för en viss adekvans inte varit förhanden under översättningens till-
komst.35 I andra fall blir begreppen intressanta först i relation till vissa 
ekonomiska, ideologiska eller sociala omständigheter kring översätt-
ningens produktion. Poängteras bör också att begreppen adekvans/
acceptans endast är användbara i studiet av initiala och operationella 
översättningsnormer, i undersökningar av den enskilde översättarens 
arbete, av handlingen att översätta – det som här studeras i kapitel 5. 
Den preliminära normnivån, som här undersöks i kapitel 3 och 4, rör 
dock mer opersonliga sociokulturella processer, översättningen som 
händelse, och måste studeras utifrån en något annan problembild. För 
det senare kommer jag att utgå från Itamar Even-Zohars polysystem-
teori och Yvonne Lindqvists presentation av denna utifrån bland andra 
Bourdieu och Toury, men också från Gérard Genettes litteratursociolo-
giska begrepp paratext och från översättningshistorisk forskning med 
inriktning mot den ryska litteraturens internationella spridning och 
mot analyser av urvalstrender i Sverige, bland annat i artiklar av Cecilia 
Alvstad.36

34 Christiane Nord, Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explai
ned. Manchester: St. Jerome, 1997, s. 34f. Boase-Beier, s. 16f.
35 Olof Eriksson, Stil och översättning. Pär Lagerkvists prosastil ur franskt översättningsper
spektiv. Växjö U. P., 2002. Christina Heldner, Översättningskritik och estetisk form. Jämfö
rande studier av språk och stil i Dantes Divina Commedia och sju svenska översättningar. 
Nora: Nya Doxa, 2008. Jmfr 5.1, avsnittet “Initiala översättningsnormer”.
36 Yvonne Lindqvist (2002). Gérard Genette, Paratexts. Thresholds of Interpretation. Ga-
teshead: Cambridge U.P., 1997. Övers. Jane E. Lewin. Begreppet paratext diskuteras också 
i Christina Kullberg, ”Textens fönster mot världen. Om översättning och fotnoter hos 
Maryse Condé och Patrick Chamoiseau”, i Elisabeth Bladh och Christina Kullberg (red.), 
Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspek
tiv. Falun: Högskolan Dalarna, 2011, s. 53-63. – Analyser av svenska översättningshisto-
riska urval görs i följande verk: Helmut Müssener, ”Evangelisk själaspis för hemmet. Tysk 
skönlitteratur i svensk översättning 1870-1914”, i Berndt Henningsen (red.), Skandinavien 
och Tyskland 18001914. Berlin: DHM, Nationalmuseum och Norsk Folkemuseum, 1997, 
s. 189-192. Cecilia Alvstad, ”Översatt skönlitteratur som historisk källa”, i Christer Ahl-
berger m.fl. (red.), Historier. Arton och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk 
källa. Göteborg: Inst. för historiska studier, 2009, s. 16-23. Cecilia Alvstad, ”Den mörke 
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Forskning om rysk skönlitteratur i översättning

I den sovjetiska forskningen sammanställdes under framförallt 1960-ta-
let och 1970-talet en lång rad artikelsamlingar om den ryska skönlit-
teraturens spridning och mottagande utanför Ryssland. En av de mer 
framträdande forskarna var Michail Alekseev, som främst ägnade sig åt 
den ryska litteraturens spridning till de större västeuropeiska länderna 
eller åt översättningars betydelse för den inhemska litteraturens utveck-
ling.37 Hos många sovjetiska forskare dominerar faktainsamlingen, ib-
land med en ideologisk påverkan på framställningen. Exempel på detta 
kan man finna i Dmitrij Šarypkins redan nämnda verk och dess ofta 
ogrundade och överdrivet välvilliga påståenden om den klassiska ryska 
litteraturens ställning i Sverige och om en oavbruten progression i den 
svenska receptionen av rysk litteratur. Tillförlitligare är Ejno Karhus 
tvåbandsverk om Finlands och Rysslands litterära förbindelser under 
1800-talet, Finljandskaja literatura i Rossija.38 Finländska litterära kon-
takter med Ryssland har också studerats av Ben Hellman och Temira 
Pachmuss.39 Från senare år har den ryska forskningen lämnat två stör-
re bidrag till förståelsen av den ryska litteraturens ställning i Sverige: 
Michail Ljustrov har i en avhandling undersökt rysk-svenska litterära 
förbindelser under 1700-talet och Tat’jana Marčenko nomineringar av 
Nobelpriset i litteratur till ryska författare.40 Båda verken är mycket 
faktadigra, men saknar ett problematiserande grepp på översättnings-

brodern”, i Tidskrift för Litteraturvetenskap 2:2010, s. 39-53. Cecilila Alvstad, ”Är det bara 
vita, heterosexuella män som skriver skönlitteratur i Latinamerika? Om att undersöka 
skandinaviska konstruktioner av en fjärran kontinents litteratur”, i Bladh och Kullberg, 
s. 159-173. Alvstad leder också det pågående forskningsprojektet Fjärranfiktioner, som 
problematiserar den översatta litteraturen på sätt som ligger nära mina utgångspunkter.
37 För Alekseevs verklista, se bibliografin, samt förordet till P. Berkov m.fl. (red.), Russko
evropejskie literaturnye svjazi. Sbornik statej k 70letiju so dnja roždenija M. P. Alekseeva. 
Moskva: Nauka, 1966. Nämnas kan också det material om flera ryska författares spridning 
västerut som återfinns i Literaturnoe Nasledstvo, bland annat nr. 73 (1965) om Dostoevskij 
och nr. 92 (1983) om Aleksandr Blok.
38 Ejno Karhu, Finljandskaja literatura i Rossija 18001850. Tallin: Ėstonskoe Gosudarst-
vennoe izdatel’stvo, 1962 och Finljandskaja literatura i Rossija 18501900. Tallin: Ėstonskoe 
Gosudarstvennoe izdatel’stvo, 1964.
39 Temira Pachmuss, Russian Literature in the Baltic between the World Wars. Ohio: Co-
lumbus, 1988, och A Moving River of Tears. Russia’s Experience in Finland. New York: Peter 
Lang, 1992. För Hellman – se bibliografin.
40 Ljustrov (2006). Tat’jana Marčenko, Russkie pisateli i Nobelevskaja premija (19011955). 
Köln: Böhlau, 2007.
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aktiviteten. Nobelprisets betydelse som drivkraft i översättningar till 
svenska har annars undersökts mer koncentrerat i artiklar av Magnus 
Ljunggren.41

Den mest djupgående studie som gjorts av det svenska mottagandet 
av rysk skönlitteratur är Sven-Olov Stalfelts Dostojevskij i relation till 
svensk kritik, litteratur och litterär publik under 1880talet, en otryckt 
licentiatavhandling från 1961.42 Stalfelt undersöker Dostoevskijreceptio-
nen inom ramarna för den större litterära situationen i Sverige, bland 
annat genom att spåra hur svenska författare under 1880-talet anam-
made författarskapet, och ger en mycket bred inblick i den ryska litte-
raturens ställning under detta viktiga årtionde, även om slutsatserna 
emellanåt blir väl vidlyftiga.43 Annars är den översatta ryska skönlitte-
raturen ett ovanligt ämne i den svenska forskningslitteraturen, som här 
inskränker sig till enstaka artiklar av bland andra Lars Erik Blomqvist, 
Alfred Jensen, Ulla-Britta Lagerroth, Hans Levander, Nils Åke Nilsson 
och Kerstin Olofsson.44 Mycket betydelsefulla för denna avhandling är 

41 Magnus Ljunggren, ”Ryska författare i kamp om Nobelpriset”, i Tidskrift för litteraturve-
tenskap, 1:2002. Magnus Ljunggren och Lazar’ Flejšman, ”Na puti k nobelevskoj nagrade. 
S. M. Baura, N. O. Nil’sson, Pasternak”, i M. Bezrodnyj, N. Bogomolov och A. Lavrov 
(red.), Rossija i zapad. Sbornik statej v čest’ 70letija K. M. Azadovskogo. Moskva: Novoe 
literaturnoe obozrenie, 2011.
42 Sven-Olov Stalfelt, Dostojevskij i relation till svensk kritik, litteratur och litterär publik 
under 1880talet. Licentiatavhandling vid Uppsala Universitet, 1961. Uppsala Universitets-
bibliotek, handskrifter.
43 Exempelvis antyder Stalfelt emellanåt lite väl kausala samband mellan politiska omstän-
digheter och förändringar i utgivningen av rysk litteratur, jmfr s. 14, 66, 133ff.
44 Jensen, (1908). Nils Åke Nilsson, ”När den sovjetryska litteraturen introducerades i Sve-
rige”. Odaterat och otryckt manuskript, trol. 1975. Nils Åke Nilsson, ”Att översätta rysk 
avant-garde-poesi. Några försök med Velemir Chlebnikovs ’Skrattbesvärjelse’”, och Bengt 
Jangfeldt, ”Den skränande Zarathustra. Om översättningen till svenska, engelska och tyska 
av neologismer i Vladimir Majakovskijs ’Ett moln i byxor’”, i Gunnel Engwall och Regina 
af Geijerstam (red.), Från språk till språk. Sjutton uppsatser om litterär översättning. Lund: 
Studentlitteratur, 1983. Nils Åke Nilsson (1984). Ulla-Britta Lagerroth, ”The Reception of 
Chechov in Swedish Theatre”, i Kjeld Bjørnager m.fl. (red.), The Slavic World and Scan
dinavia. Cultural Relations, Århus universitet, 1988, s. 113-122. Hans Levander, ”Ryssarna 
reser västerut” i Tre ryssar. Stockholm: Carlsson, 1988, s. 317-332. Barbara Lönnqvist (red.), 
Översättning som kulturöverföring. Rysksvenska och svenskryska översättningsproblem. 
Åbo akademis förlag, 1993. Lars Erik Blomqvist, ”Sovjetryska – går det att översätta?”, i 
Lars Erik Blomqvist och Mats Löfgren (red.), Något att orda om. Tankar kring konsten att 
översätta. Stockholm: Norstedt, 1997, s. 75-84. Kerstin Olofsson, ”’Pikovaja dama’ A. S. 
Puškina v švedskich perevodach”, i Boldinskie čtenija [prel. utgivn. 2012]. Literarus 6:2009 
och 6:2010 behandlar svensk-ryska kulturella förbindelser. Nämnas bör också en uppsats 
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de bibliografier över rysk skönlitteratur i svensk översättning som sam-
manställts av Märta Bergstrand och framförallt Hans Åkerström.45

Vad gäller översättning av rysk skönlitteratur i övriga nordiska länder 
är den danska situationen bättre undersökt, bland annat genom utgiv-
ningsinventeringar av Jørgen Erik Nielsen och P. Kuprijanova, samt ge-
nom Karl Tianders och Johan Fjord Jensens studier av Turgenevs mot-
tagande i Danmark.46 Undersökningar och översikter av ryska författa-
res introduktion i Norge har gjorts av bland andra Geir Kjetsaa, Martin 
Nag, Anne Ragnhild Berteig och Erik Egeberg.47 Bland utomnordiska 
studier av den ryska litteraturens spridning ska främst nämnas Rachel 
Mays The Translator in the Text. On Reading Russian Literature in Eng
lish som behandlar tendenser i den ryska litteraturens ställning i den 
angloamerikanska världen och ger en mycket värdefull analys av hur 
kulturbundna och författarindividuella särdrag i ryska verk har för-

av Ulrika Sörensen, Spridningen av sovjetrysk litteratur i Sverige. En undersökning av åren 
19461953. C-uppsats i historia vid Södertörns högskola, 2004.
45 Märta Bergstrand, Från Karamzin till Trifonov. En bibliografi över rysk skönlitteratur 
i svensk översättning. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1985. Åkerström 
(2010). – Den svenska litteraturen i Ryssland studeras i V. Kiparsky, Norden i den ryska 
skönlitteraturen. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1947. Dmitrij Šarypkin, 
Skandinavskaja literatura v Rossii. Leningrad: Nauka, 1980. Nils Åke Nilsson, ”Sverigebil-
den i rysk litteratur 1890-1917”, i Att vara svensk. Föredrag vid Vitterhetsakademiens sym
posium 1213 april 1984. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1985, s. 119-130. Maria Nikolajeva, 
När Sverige erövrade Ryssland. En studie i kulturernas samspel. Stehag: Symposium, 1996.
46 Karl Tiander, Turgenjev i dansk aandsliv. Köpenhamn: Gyldendals, 1913. Johan Fjord 
Jensen, Turgenjev i dansk åndsliv. Studier i dansk romankunst 18701900. Köpenhamn: Gyl-
dendal, 1961. P. Kuprijanova, ”Russkaja i sovetskaja literatura v Danii”, i V. Reizov (red.), 
Problemy meždunarodnych literaturnych svjazej. Leningrad, 1962, s. 174-191. Šarypkin 
(1975). Jørgen Erik Nielsen, Fra Neva til Øresund. Den danske modtagelse af russisk littera
tur 18001856. Köpenhamn: Museum Tusculanums forlag, 1998. Se även Ivan Malinovski, 
Russiske bøger i danske oversættelser. Köpenhamn: Borgens forlag, 1953.
47 Geir Kjetsaa, Maksim Gor’kij i Norge. Rapport till fremleggelse på symposiet ”Ryssland 
och Norden i skjønlitteraturen”, Sandbjerg Slot, 5.11. Oktober 1975. Oslo: Slavisk-baltisk 
avd., 1975. Martin Nag, Dostojevskijs gjennombrudd i Norge. Rapport fremlagt på sym
posiet ”Ryssland och Norden i skjønlitteraturen”, Sandbjerg Slot, 5.11. Oktober 1975. Oslo: 
Slavisk-baltisk avd., 1977. Martin Nag, Gjenklang. Russisk og norsk realisme i dialog (1871
1917). Oslo: Solum, 1988. Anne Ragnhild Berteig, Norske oversettelser av Dostoevskijs For
brytelse og straff; presentasjon, analyse og vurdering. Oslo: Slavisk-baltisk avd., 1993. Erik 
Egeberg, Tone Formo och Magnus Rindal (red.), Brobyggere. Oversettelser til norsk fra 
middelalderen til i dag. Oslo: Aschehoug, 1998, s. 83ff. En analys av norska översättningar 
av Gogol’s ”Kappan” återfinns i en uppsats av Ole Henrik Brinchmann-Hansen, Gogol på 
norsk. En sammenligning av kappemodeller. Hovedfagsoppgave, IKRR, Seksjon for russisk 
språk og litteratur, Mai 1998.
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svunnit i engelska översättningar.48 En viktig kritisk analys av det fran-
ska mottagandet av Nikolaj Gogol’s författarskap återfinns i Helmut 
Stolzes Die französische Gogolrezeption.49 Det franska mottagandet av 
de stora ryska realisterna under årtiondena före första världskriget har 
undersökts av F. W. J. Hemmings, och det tyska mottagandet av rysk 
skönlitteratur har studerats av bland andra Sigfrid Hoefert, Uts Kirsten 
och Eberhard Reissner.50 Särskilt väl utforskad är Turgenevs introduk-
tion i väst – ett område som undersökts av Michail Alekseev, R. A. Gett-
mann, Glyn Turton, Patrick Waddington och Gerhard Ziegengeist.51 En 
komprimerad introduktion till de problem som rör den ryska littera-
turens ställning i Väst ges i V. Elistratovs essä ”Rossija kak mif”, som 
diskuterar de stora västländernas urval av klassiska ryska författare.52

Urval och kontextualisering

De försök som tidigare gjorts att undersöka det svenska urvalet av rysk 
skönlitteratur har antingen varit mycket begränsade eller saknat egent-

48 Rachel May, The Translator in the Text. On Reading Russian Literature in English. Evans-
ton: Northwestern U. P., 1994. Se May s. 13 för fler undersökningar av rysk skönlitteratur 
i engelskspråkiga länder. En genomgång av ämnet finns även hos Donald Davie, Russian 
Literature and Modern English Fiction. A Collection of Critical Essays. University of Chi-
cago Press, 1965, s. 1-13.
49 Helmut Stolze, Die französische Gogolrezeption. Köln: Böhlau Verlag, 1974. För det fran-
ska sammanhanget kan också nämnas ett omfattande material i Literaturnoe nasledstvo, 
nr. 29-34:1937-1938. 
50 F. W. J. Hemmings, The Russian Novel in France 18841914. Oxford U. P., 1950. Uts Kirsten, 
Das deutsche Gogolbild und seine Traditionen im Widerstreit von Reaktion und Fortschritt. 
Rostock, 1964. Eberhard Reissner, Deutschland und die russische Literatur, 18001848. Ber-
lin: Deutsche Akademie der Wissenschaften, 1970. Sigfrid Hoefert, Russische Literatur in 
Deutschland. Texte zur Rezeption von den Achtziger Jahren bis zur Jahrhundertwende. Tü-
bingen: Niemeyer, 1974.
51 R. A. Gettmann, Turgenev in England and America. University of Illinois, 1941. Ger-
hard Ziegengeist (red.), I.S. Turgenev und Deutschland. Materialen und Untersuchungen. 
Berlin: Akademie-Vlg., 1965. Michail Alekseev, ”Die weltweite Wirkung von Turgenevs 
’Aufzeichnungen eines Jägers’”, i Alekseev, Zur Geschichte russischeuropäischer Literatur
traditionen. Berlin: Rütten & Loening, 1974, s. 300-338. Patrick Waddington, Turgenev and 
England. London: Macmillan, 1980. Glyn Turton, Turgenev and the Context of English 
Literature 18501900. London & New York: Routledge, 1992. Waddington (red.), Ivan Tur
genev and Britain. Oxford: Berg, 1995. 
52 V. Elistratov, ”Rossija kak mif ”, i A. V. Pavlovskaja (red.), Rossija i Zapad. Dialog kul’tur. 
Moskva: Centr po izučeniju vzaimodejstvija kul’tur, 1994, s.6-18.
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lig problematisering. Av Hans Levander och Nils Åke Nilsson finns 
smärre artiklar om den ryska litteraturens introduktion, men utan att 
ett kritiskt förhållningssätt till urvalsundersökningen som sådan an-
lagts.53 En följd av detta är att de urvalsmönster som ådagalagts har tol-
kats väl lättvindigt, vilket blir än tydligare i nämnda verk av Ivanov och 
Šarypkin. Emellanåt märks i denna forskningslitteratur en överdriven 
tilltro till enstaka översättningars representativitet, så att blotta existen-
sen av en översättning tolkas som ett otvetydigt tecken på att två kultu-
rer närmat sig varandra, eller omvänt: att frånvaron av en viss översätt-
ning ses som ett absolut tecken på fientlighet mot en viss författare eller 
hela källkulturen.54 I själva verket behöver enbart förefintligheten eller 
frånvaron av enskilda texter inte säga någonting alls om målkulturens 
inställning till källkulturen, utan kan alltid bero på situationsbundna 
omständigheter. Som nämnts ägnar både Ivanov och Šarypkin utrym-
me åt att förkunna de klassiska ryska författarnas centrala ställning för 
den svenska litteraturen, men ofta utan andra belägg än några lösryckta 
utgåvor eller recensioner.55 Även här framträder behovet av att teoretiskt 
problematisera översättningsverksamheten och urvalsundersökningen 
som sådan, samt av att kontextualisera urvalsanalysen så att inte viktiga 
omständigheter faller bort. För att åstadkomma en sådan kontextuali-
sering har jag anlitat en rad litteratursociologiska arbeten, bland annat 
av Gunnel Furuland, Per Gedin, Bo Peterson, Johan Svedjedal och Sten 
Torgerson.56 Viss biografisk information om svenska rysköversättare 

53 Nilsson (1984), Levander (1988).
54 Se t.ex. Šarypkin (1975, s. 98), där det tas som ett säkert tecken på ryssfientlighet när det 
svenska urvalet vid en tidpunkt uppvisar en (1) roman av Bulgarin men ingen av Puškin. 
På liknande sätt framställer Šarypkin varenda artikel om rysk litteratur som om den blivit 
läst och ihågkommen, som en betydande etapp i närmandet mellan svensk och rysk kul-
tur, också när det är fråga om enstaka artklar på hela årtionden. Se t.ex. Dmitrij Šarypkin, 
”A. S. Puškin v švedskoj literature”, i Puškin. Issledovanija i materialy. Leningrad: Nauka, 
1974, s. 251. Motsvarande sker också hos Andrzej Nils Uggla, Sverige och polska skalder. 
Från Mickiewicz till Miłosz. Uppsala: Univ., 1990, s. 32, samt hos Kovalenko (2010), s. 11.
55 Se t.ex. Šarypkins påståenden om Puškins genomslag. Šarypkin (1975), s. 98.
56 Per Gedin, Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid. Stock-
holm: Rabén/Prisma, 1997. Första utg. 1975. Johan Svedjedal, Almqvist – berättaren på 
bokmarknaden. Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga 
inst., 1987. Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska bokförläggareföreningen och svensk 
bokmarknad 18871943 III. Stockholm: Svenska bokförläggareföreningen, 1993. Johan 
Svedjedal, Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier. Hedemora: 
Gidlund, 1994. Bo Peterson, Välja och sälja. Om bokförläggarens nya roll under 1800talet.    



31

har inhämtats i Svenskt översättarlexikon, ett nätbaserat uppslagsverk 
publicerat av Södertörns högskolebibliotek under redaktion av Lars 
Kleberg.57 De svenska översättarnas ekonomiska och sociala situation 
under framförallt 1800-talet har också berörts av Greta Hjelm-Milczyn 
och Sten Torgersson.58 Som referensverk för den idéhistoriska utveck-
lingen har använts verk av bland andra Tore Frängsmyr, Elena Hellberg-
Hirn, Iver Neumann och Bjørn Nistad.59

1.3 Gogolistik

Den omfattande forskningen kring Nikolaj Gogol’ har varit av intresse 
främst då det gäller litteratur om de tolkningstraditioner som etablerats 
kring författaren. Ett grundverk på området är Paul Debreczenys Niko
lay Gogol and his Contemporary Critics, vilken kompletterats med mer 
analytiskt inriktade arbeten av bland andra Edyta Bojanowska och Ste-
phen Moeller-Sally. Perspektiv på det senaste dryga halvseklets forsk-
ning om författaren ges av Robert A. Maguire, Jurij Sochrjakov och Bir-
git Seidel-Dreffke.60 Den stilistiska förståelse av Döda själar som ligger 

Stockholm: Norstedt, 2003. Gunnel Furuland, Romanen som vardagsvara. Förläggare, för
fattare och skönlitterära häftesserier i Sverige 18331851 från Lars Johan Hierta till Albert 
Bonnier. Stockholm: Förlaget LaGun, 2007. Gunnel Furuland, Från Banditen till Rosa och 
Blenda. Den gemensamma litterära marknaden och fem översatta författare i 1800talets 
Sverige. Uppsala: Litteratur och samhälle, Meddelande från Avdelningen för litteraturso-
ciologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Volym 40:1/2. 2010. För Sten Torgersons 
skrifter, se bibliografin. Se även tabell 19-21.
57 www.oversattarlexikon.se
58 Greta Hjelm-Milczyn, ”Gud nåde alla fattiga översättare.” Glimtar ur svensk skönlitterär 
översättningshistoria. Stockholm: Carlsson, 1996. Torgerson (1996).
59 Neumann (1996). Elena Hellberg-Hirn, Soil and Soul. The Symbolic World of Russian
ness. Aldershot: Ashgate, 1997. Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria II. 18092000. Stock-
holm: Natur & Kultur, 2004. Bjørn Nistad, Russisk politisk idéhistorie fra opplysningstiden 
til idag. Oslo: Solum, 2004.
60 Paul Debreczeny, Nikolay Gogol and his Contemporary Critics. Philadelphia: The Ameri-
can Philosophical society, 1966. Robert A. Maguire, “Legacy of Criticism”, i Maguire (red.), 
Gogol from the Twentieth Century. Eleven Essays. Princeton U.P., 1974. Jurij. Sochrjakov, 
“N. V. Gogol’ i sovremennaja realističeskaja literatura Zapada”, i G. Samojlen’ko (red.), 
Gogol’ i sovremennost’. Kiev: Izd. pri kievskom gosudarstvennom universitete, 1983, s. 91-
97. Birgit Seidel-Dreffke, Die Haupttendenzen der internationalen Gogol’forschung in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Deutschsprachiges Gebiet, USA, Grossbritannien, Sow
jetunion. Frankfurt a.M.: Haag und Herchen, 1992. Stephen Moeller-Sally,  Gogol’s Afterlife.   
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till grund för översättningsanalysen i kapitel 5 utgår delvis från Boris 
Ėjchenbaums klassiska studie ”Hur Gogols ’Kappan’ är gjord”, men 
också från den psykologiskt, metafysiskt och stilistiskt inriktade go-
golistik som sedan 1970-talet blomstrat inte minst i de angloamerikan-
ska länderna, där författare som Donald Fanger, Susanne Fusso, Simon 
Karlinsky och Robert A. Maguire har undersökt författarens kreativa 
process i relation till hans psykologiska karakteristika eller ideologiska 
ståndpunkter.61 I den modernare ryska forskningen ska särskilt nämnas 
Jurij Mann, som studerat Gogol’ som stilist i ett kulturhistoriskt sam-
manhang.62 En koncentrerad och överskådlig, formalistiskt influerad 
analys av författarens viktigaste stildrag ges i Ljubov’ Ereminas O jazyke 
chudožestvennoj prozy N. V. Gogolja.63 Vad gäller Gogol’receptionen ger 
forskningslitteraturen jämförelsepunkter framförallt i Frankrike och 
Tyskland genom nämnda studier av Stolze och Reissner.64

The Evolution of a Classic in Imperial and Soviet Russia. Evanston: Northwestern U. P., 
2002. Edyta Bojanowska, Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. 
Cambridge, Mass.: Harvard U.P., 2006.
61 Boris Ėjchenbaum, “Hur Gogols ‘Kappan’ är gjord”, i Kurt Aspelin och Bengt A. Lund-
berg (red.), Form och struktur. Texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenska
pen. Stockholm: PAN/Norstedt, 1971, s. 64-84. Simon Karlinsky, The Sexual Labyrinth of 
Nikolai Gogol. Cambridge, Mass.: Harvard U.P., 1976. Donald Fanger, The Creation of Ni
kolai Gogol. Cambridge, Mass.: Belknap P. of Harvard U.P., 1979. Susanne Fusso, Designing 
Dead Souls. An Anatomy of Disorder in Gogol. Stanford U. P., 1993. Robert A. Maguire, 
Exploring Gogol. Stanford U. P., 1994. Se vidare i Bibichin, s. 393f.
62 Jurij Mann, V poiskach živoj duši. ”Mertvye duši.” Pisatel’, kritika, čitatel’. Moskva: Kniga, 
1984. Poėtika Gogolja. Variacii k teme. Moskva: Soda, 1996.
63 Ljubov’ Eremina, O jazyke chudožestvennoj prozy N. V. Gogolja. Moskva: Nauka, 1987.
64 Stolze (1974). Reissner, s. 213-224. Se även Carl Proffer, ”Dead Souls in Translation” i 
Slavic and East European Journal 8.4 (1964), s. 420-433.
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2. Rysslandsbilder och 
översättningsnormer 

I det följande sammanförs postkoloniala och dialogiska perspektiv på 
Västvärldens och Sveriges förhållande till Ryssland med en översättnings-
teoretisk diskussion om hur föreställningar om Ryssland kan förväntas 
ha påverkat importen av rysk skönlitteratur i Sverige. Målsättningen är att 
etablera ett ramverk för hur relationen mellan översättningslitteraturens 
utformning och de växlande svenska Rysslandsbilderna ska bedömas.

2.1 Rysslandsbilderna i Väst

Postkoloniala perspektiv: kulturella stereotyper och kollektiva självbilder

Som nämnts har flera forskare närmat sig de västeuropeiska Rysslands-
bilderna utifrån postkolonial teori, med fokus på maktrelationer, stereo-
typer och konstruktioner av kollektiva självbilder. Grundantagandet är 
att ett kollektiv skapar sig en positiv självbild (av det Egna) genom att kon-
trastera sig mot en vanligen negativ bild av en annan grupp (den Andre). 
Kulturella stereotyper hänger på så sätt samman med kollektiva självbil-
der. Enligt kulturanalytikern Michael Pickering är stereotypens främsta 
funktion att stödja och upprätthålla den egna gruppens värderingar, att 
göra dem självklara och förebildliga. I synnerhet nationella identiteter, 
menar Pickering, har ofta konstruerats i utväxling med en negativ fö-
reställning om den Andre, vilken fungerar som en symbolisk gräns för 
det Egna.65 Genom den negativa stereotypen om den Andre kan gruppen 

65 Pickering, s. 88ff. Iver Neumann (1999, s. 20ff) talar i sammanhanget om en särskild 
länk mellan det Egna och den Andre (”the self/Other nexus”). 
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stärka sin sammanhållning, men också motverka kritik mot det Egna 
både inifrån och utifrån. Stereotypen blir därigenom ideologiskt präglad 
och svarar mot en viss världsbild, vars värdeskalor rättfärdigar inte bara 
det Egna gentemot den Andre, utan också en viss maktordning inom den 
egna gruppen.66

Tydligt negativa uppfattningar om den ryske Andre har i Sverige ofta 
hängt samman med en föreställning om en svensk tillhörighet till en 
positivt värderad (väst)europeisk kultursfär. Redan begreppet Europa 
är i sig en gemenskapskonstruktion med fokus på en Andre i öster, vil-
ket bland annat beskrivits av Gerard Delanty. Enligt Delanty har ”Eu-
ropa” under skilda epoker givits skiftande innehåll (eller inget alls) allt-
efter vilka behov som funnits i maktägande kretsar för att använda det i 
legitimering av den egna positionen. Begreppets viktigaste idétradition 
inleds för Delanty under Karl den Store och etablerar en föreställning 
om en västeuropeisk (katolsk-luthersk och romansk-germansk) kul-
turell gemenskap, framställd som civilisationens och kulturens hem. 
Detta Europa ser sig som arvtagare till åtminstone tre civilisatoriska 
storheter: den västliga kristenheten, det romerska kejsardömet och det 
antika Hellas, förmedlat genom den italienska renässansen. Som mot-
pol har Europa återkommande skapat sig skiftande barbariska fiende-
bilder utanför de egna gränserna. Tankemönstren förnyas och förstärks 
under 1800-talet med rastänkandets upphöjande av de germanska och 
romanska folken.67 Beroende på tidsepok har detta ”Europa” utsträckts 
över skiftande områden. Centraleuropa har under olika tider inlemmats 
eller uteslutits, liksom Skandinavien.68 Balkan och Ryssland har med få 
undantag uteslutits.

Larry Wolff och Martin Malia har mer ingående redovisat hur det 
har gått till. Malia är särskilt inriktad på Ryssland och tar avstamp i 
en tendens hos västerländska Rysslandskännare att förklara ”det rys-
ka” med någon form av uniform modell, ofta förenklad på gränsen till 
det stereotypa. Malia kallar sådana förklaringar essentialistiska, när de 

66 Pickering, s. 47ff. 
67 Delanty (2003), s. 74-92. Gerard Delanty och Chris Rumford, Rethinking Europe. Lon-
don och New York: Routledge, 2005, s. 28-40. 
68 Delanty (2003), s. 13-31, 74-92. Skandinavien i den europeiska identitetsproblematiken 
berörs av Neumann (1999), s. 113-141. Se även Carl Fredrik Hallencreutz, När Sverige blev 
europeiskt. Till frågan om Sveriges kristnande. Stockholm: Natur & Kultur, 1993, s. 8ff.
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hävdar enhetliga karaktärsdrag hos hela folk, och deterministiska, när 
de inte vill kännas vid någon rörlighet bort från denna beskrivning.69 
I ett bredare perspektiv inrangerar också Malia dessa förklaringsmo-
deller under den ovan diskuterade idéhistoriska föreställningstraditio-
nen som uppställer en motsättning mellan Väst/Öst, Occident/Orient, 
 civilisation/barbari, varvid Väst har förknippats med frihet, förnuft och 
samhällsdynamik, och Östern (”Asien”) med despotism, upplysnings-
fientlighet och ett statiskt eller stagnerande samhälle. ”Det eviga Ryss-
land” framstår här som en efterföljare till de orientaliska despoternas 
Persien, i kamp med det antika Greklands västeuropeiska efterföljare.70 
Men bilden är inte entydig, vilket Malia själv understryker. Åtminstone 
efter de petrinska reformerna har Ryssland inte längre rymts i en enkel 
polär motsättning, utan snarare uppfattats som ett osäkert gränsland 
mellan det europeiska Egna och det barbariska Andra. Uppkomsten av 
denna kulturella gråzon är ämnet hos Wolff, som visar hur Ryssland och 
östra Europa under upplysningen kom att uppfattas som ett mellanting 
mellan ”asiatiskt barbari” och ”europeisk civilisation” och knöt till sig 
förhoppningar om en blomstrande utveckling.

I svensk offentlig retorik har antiryska kampanjer varit ett återkom-
mande inslag nästan så länge en svensk stat har funnits.71 Ända in i tidig 
modern tid kunde Ryssland rentav uppmålas som ett okristet, hedniskt 
land.72 Från 1600-talets början fästes allt större vikt vid kulturella för-
hållanden och epiteten ”hednisk” avlöstes av ”barbarisk”, en term som 
även den bekräftade den svenska delaktigheten i det ”civiliserade Eu-
ropa” och uteslöt Ryssland ur detsamma.73 Till de sociala (nid)bilderna 
av Ryssland hörde nu den ryska dryckenskapen, bristen på bildning, de 
råa umgängesformerna, en lättsinnig inställning till sexualitet i allmän-
het och till otrohet och homosexualitet i synnerhet; våldsamheten i det 
ryska samhället betonades, liksom att det skulle vara mer auktoritets-
bundet och centraliserat än det egna. Hit hörde även den livskraftiga 

69 Malia, s. 3-10.
70 Ibid., s. 6. Som bekant kommer termen ”barbar” från grekiskans ”barbaros”, avseende 
en person som inte talar grekiska. Tengström (1997:I), s. 22ff.
71 Tengström (1997:II), s. 266ff. 
72 Tarkiainen (1974), s. 26ff. Se även Larisa Mokroborodova, ”Johannes Botvidi in Search 
of an Order”, i Birgegård och Sandomirskaja (2004), s. 67-76. 
73 Tarkiainen (1974), s. 27f.
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föreställningen om att ryssarna ”kunde bära ofrihet bättre än frihet, att 
de var födda slavar”.74 Många europeiska skribenter under tidig modern 
tid uppehöll sig vid ryssarnas lättja och sorglösa inställning till livet, 
samt vid idén om en utpräglad rysk gästfrihet – två föreställningar som 
tycks ha saknats i Sverige.75 Istället har idén om en ständig rysk expan-
sionsvilja västerut, i synnerhet mot Östersjön, varit särskilt accentuerad 
här, vilket funnit uttryck i den så kallade ”rysskräcken”, upplevelsen av 
ett militärt och kulturellt hot mot Sverige från öster.76

Småstatens och grannlandets perspektiv

Ett problem som redan berörts är att analyserna hos exempelvis Malia 
eller Pickering utgår från större västeuropeiska stater. I jämförelse med 
dessa – och kanske i synnerhet i jämförelse med just Ryssland – har Sve-
rige under de senaste dryga två seklen varit ett relativt maktlöst land i 
den europeiska periferin.77 Detta gör att maktbegreppet, centralt i post-
kolonial analys av stereotyper, måste förstås något annorlunda i analy-
sen av svenska föreställningar om ryssar och Ryssland. Det är nämligen 
inte för att främja de svenska eliternas inflytande över den ryske Andre 
som dessa negativa främmandebilder har hållits vid liv, utan främst för 
att de har använts som instrument i interna politiska strider och som 
ett internt verkande samhällskitt; det är inåt, inte utåt, som detta makt-
utövande har riktats. Exempel ges återkommande under 1800-talet i det 
envist kvarhängande politiska och militära underlägsenhetskomplex 
som utgjorde en grogrund för negativa föreställningar om det ryska 
samhället, något som samtidigt fungerade som kompensation för den 

74 Ibid., s. 41ff. Jmfr fortifikationsofficeren Erik Palmquists beskrivning av den ryska na-
tionalkaraktären i Elisabeth Löfstrand, Ulla Birgegård, Laila Nordquist, Gennadij Kova-
lenko, Några observationer angående Ryssland, sammanfattade av Erik Palmquist år 1974. 
Zametki o Rossii, sdelannye Erikom Pal’mkvistom v 1674 godu. Moskva: Lomonosov, [prel. 
utgivn. 2012].
75 Tarkiainen (1974), s. 58-67.
76 Ibid. s. 21f, 59f.
77 Som Aleksandr Kan har uttryckt det är förhållandet mellan Västeuropa och Ryssland 
en relation mellan två ”huvudregioner”, medan förhållandet mellan Ryssland och Sverige 
är en relation mellan en ”huvudregion” och en ”perifer del inom Västeuropa”. Aleksandr 
Kan, Sverige och Ryssland. Ett 1200årigt förhållande. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1996, 
s. 10.
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stukade svenska självbilden och tidvis som en politiskt mobiliserande 
faktor i det svenska samhället.78 Under 1900-talet kom Sovjetunionen 
att på motsvarande sätt utgöra en skrämmande jämförelsepunkt för ett 
tryggare reformistiskt och socialdemokratiskt folkhem.79 Sådana fakto-
rer är tydligt interna och har fyllt sin funktion som kitt och kontrollme-
kanism inom den egna gruppen, men effekterna har alltså sällan nått 
utanför denna.

En närliggande faktor som skiljer ut Sverige från övriga Europa har 
att göra med grannskapet. Som Kristian Gerner påpekat har Ryssland 
vid sidan av Danmark varit Sveriges genom historien viktigaste Andre, 
och har därvid haft en central, närmast karaktärsdanande funktion 
som saknar motsvarighet i exempelvis den franska, brittiska eller för 
den delen norska eller danska relationen till Ryssland. De svenska för-
hållningssätten till detta land har enligt Gerner präglats av ett utpräglat 
främlingskap och en upplevelse av Ryssland som ett i det närmaste ”me-
tafysiskt hot”.80 Med det senare avses enkelt uttryckt att det i perioder 
och för vissa grupper har framstått som fullt rimligt att Ryssland skulle 
kunna erövra och rentav förinta Sverige, medan motsvarande scenario 
inte haft samma anslag i de flesta västeuropeiska samhällen, i synnerhet 
inte i de större länderna, även om en tydlig rysskräck periodvis märks 
också på andra håll. Den geografiska närheten, Sveriges begränsade 
styrka visavi Ryssland och de mer komplexfyllda relationer till grann-
landet som uppstått utifrån dessa faktorer, gör att Sverige (och kanske 
även andra, företrädesvis mindre länder i Rysslands omedelbara grann-
skap) här inte kan förstås som en given del i det ”Europa” eller ”Väst” 
som ofta konstruerats utifrån förhållanden i några större västländer.

Romantiska traditioner: utopi och ras

Peter Westlund har beskrivit två västliga idétraditioner gällande Ryss-
land, den ena med rötter i upplysningen, den andra i romantiken. Upp-

78 Se t.ex. Åselius, s. 9ff, 406. 
79 Se Gerner (2000), s. 35 och flera av texterna i Blomqvist och Ekdahl, inte minst Blom-
qvists inledning och hans artikel ”’Socialismus Asiaticus. Bolsjevismen som orientaliskt 
hot för svenska socialdemokrater”, s. 13-38; samt Martin Alm, ”Ryska revolutionen i svens-
ka ögon 1917-1920”, i Gerner och Karlsson (2008), s. 148f.
80 Gerner (2000), s. 34.
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lysningstraditionen betonar det mänskligt gemensamma, tron på det 
rationella och på framsteget; Ryssland beskrivs här som ett område som 
med tiden kan utvecklas i västlig riktning och inlemmas i den väster-
ländska civilisationen. Den romantiska traditionen betonar det natio-
nellt särpräglade, det djupt rotade och oföränderliga; Ryssland definie-
ras här utvecklingspessimistiskt som en i grunden annorlunda folkor-
ganism som aldrig på djupet kan omstöpas.81 Jag vill här nämna något 
om två utväxter på den romantiska traditionen.

Den första rör rastänkandet och den institutionaliserade rasismen. I 
forskningen om Rysslandsbilderna i Väst, liksom i översättningsforsk-
ningen om den ryska litteraturens internationella spridning, lämnas 
detta område ofta opåtalat, trots att det är välkänt att utpräglat rasis-
tiska föreställningar om ”den slaviska rasen” var väl etablerade i Väst 
från tidigt 1800-tal och åtminstone fram till andra världskriget.82 Inte 
minst för svenskt vidkommande bör detta ses som en given variabel i 
varje studie av Rysslandsbilder, med tanke på den starka ställning som 
den fysiska antropologin och rashygienen hade i vårt land och den långa 
traditionen av ryssfientlighet.83

Den andra idétraditionen pekar i nästan motsatt riktning och omfattar 
en rad utopiskt-romantiska föreställningar om källkulturen med rötter i 
både Europa och Ryssland. Med romantikens skepsis mot upplysning, ra-
tionalitet och framstegstro kom föreställningen om det barbariska Ryss-
land att ges en mer positiv klädnad, utan att för den skull den grundläggan-

81 Peter Westlund, ”’Sanningen’ om Sovjetunionen. Rysslandskännaren Nils Lindhs möte 
med öst åren 1917-1938”, i Olsson och Åker, s. 22.
82 Se t.ex. Åselius, s. 365ff. Tom Olsson framhåller Leopold von Rankes roll i det rasmässiga 
utdefinierandet av Ryssland ur den ”europeiska civilisationen”, förstådd som en romansk-
germansk enhet. Olsson i Olsson och Åker (red.), (2002), s. 11f. Se även Ola Larsmo, 
”Sverige, Sverige, främlingsland. Historien om den kolonialstat som nästan blev”, i Arena 
5:1996.
83 Nerman, s. 333ff. Holmberg (1994), s. 77-98. Hans-Erich Volkmann visar att de föreställ-
ningar som i Tyskland mynnade ut i Lebensraum-politiken byggde på äldre stereotyper 
om ryssar av samma slag som fanns i Sverige. I synnerhet efter 1917 blandades rasistiska 
föreställningar om Ryssland med antisemitiska element, vilket märktes också i Sverige. 
Sådana uppfattningar ventilerades även i den tyska arbetarrörelsen då den ryska littera-
turen diskuterades; se Michael Wegner, Deutsche Arbeiterbewegung und russische Klassik 
19001918. Berlin: Akademie-Vlg., 1971, s. 61ff, 90. Raymond McNally (1958, s. 159) betonar 
att den europeiska rysskräcken alltid varit ett instrument i inrikespolitiska maktkamper 
samt att det har varit möjligt att spela på rysskräcken på grund av bristande kunskaper, 
utbredda fördomar och ren rasism.
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de uppfattningen om Ryssland som civilisatoriskt underutvecklat föränd-
rades. I den allt populärare västliga kritiken av den egna civilisationen från 
slutet av 1700-talet återkommer således en idealiserande föreställning om 
ett oförstört, kraftfullt och ”ursprungligt” Ryssland. Hit hörde inte minst 
förhoppningen om att det var från detta land som en högre form av andlig-
het skulle återföras till det överciviliserade, andligt utarmade Europa. Tan-
karna fick tidigt genomslag framförallt i Tyskland, senare också i Frankri-
ke.84 Särskilt betydelsefull för den ryska skönlitteraturens internationella 
genombrott var den konservativa franska kritikern Melchior de Vogüé, 
som närde starka förhoppningar om att den ryska realistiska litteraturen 
skulle frälsa den franska litteraturen från dess naturalistiska ”urartning”.85 
I det kring sekelskiftet alltmer självbespeglande Västeuropa, där kritiken 
mot den egna samhällsordningen blev en angelägenhet för alltfler intellek-
tuella, lockade den ryska idétraditionens antikapitalistiska och antiindivi-
dualistiska drag, och Ryssland framställdes emellanåt som en andlig led-
stjärna.86 Detta sökande i Ryssland efter något som fattades i den egna kul-
turen utgjorde förstås ett slags kulturellt närmande och en omkastning av 
tidigare mentala hierarkier, men idealiseringen av Ryssland som ett andligt 
oförstört, gudfruktigt eller på andra sätt ”ursprungligt” land måste också 
ses som en fortsättning av äldre tankemönster. Ryssland kunde tillskrivas 
positiva egenskaper just för att det uppfattades som i grunden ociviliserat 
och omöjligt att omstöpa; det var genom sin ofrånkomliga brist på civilisa-
tion som landet skulle frälsa det vansläktade Väst – en tanke som bars fram 
under lång tid och i slagkraftiga formuleringar av centrala västerländska 
tänkare från Rousseau till Spengler. Myten har dessutom kultiverats ivrigt 
i själva Ryssland, kanske mest nämnvärt i den slavofila rörelsen.87 Denna 
utopisk-romantiska idétradition blir här särskilt intressant eftersom den 
förknippas med några av den ryska skönlitteraturens främsta representan-
ter och har spridits inte minst i och med översättningar.88

84 Elistratov, s. 8. Swirgun s. 37ff.
85 Stalfelt, s. 74-84. Malia, s. 214f. May, s. 21.
86 Malia, s. 214-231. Swirgun, s. 51. Se även flera uppsatser i det sista avsnittet av Keller 
(2000), t.ex. Keller ”Bücher vom Nachttisch. Triviallitteratur als Massenmedium für Russ-
landstereotypen”, s. 807-852, och Lew Kopelew, ”Rilkes Märchen-Russland”, s. 904-936.
87 Nistad, s. 64-120. Jmfr även Boris Groys, ”Den ryska filosofins ansikte. Från Tjaadajev 
till Marx”, i Ord & Bild, 4:1992, s. 21-30. Övers. Johan Öberg.
88 Elistratov, s. 8f.
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Redan under 1800-talets sista årtionden märktes också en mer po-
pulärromantisk beundran för den ryska politiska radikalismen (”nihi-
lismen”), vilket tätt hängde samman med den ryska skönlitteraturens 
genombrott i Väst.89 Politiskt utopiska föreställningar om Ryssland kom 
till uttryck i Väst även efter Sovjetunionens upprättande, men den me-
tafysiska dimensionen var då nedtonad till förmån för mer handfasta 
frågor som rörde arbete och jämställdhet.90 Som Martin Alm påpekat 
är det inte bara negativa stereotyper om ett främmande land som säger 
något om det egna landets självbild, utan också idealiserande föreställ-
ningar om det främmande.91 I detta perspektiv bör man betrakta dessa 
politiskt idealiserande bilder av Ryssland/Sovjetunionen: de uttryckte, 
vid sidan av annat, en kritik mot det Egna.

Dialogiska perspektiv

Flera av de västerländska förhållningssätt till Ryssland som tagits upp 
ovan har beskrivits utifrån en mer eller mindre postkolonialt präglad 
tankefigur, enligt vilken Väst skapar sig bilder av det främmande Öst 
utifrån behov som uppstått i interna maktkamper och självbildskon-
struktioner. Som Lars Kleberg påpekat kan emellertid denna foku-
sering på maktrelationer och etnocentrism lätt orsaka en överdriven 
upptagenhet vid enbart negativa följder av den sortens kulturkontak-
ter som studeras här. Utifrån framförallt Michail Bachtin och Tzvetan 
Todorov föreslår Kleberg en nyansering av den postkoloniala formeln 
med ett dialogiskt perspektiv. Här är inte målsättningen att avslöja 
maktrelationer och stereotyper, utan snarare att ta fasta på de upp-
levda skillnaderna mellan två kultursfärer, att studera det utbyte som 
uppstår som en följd av dem och att följa hur detta bidrar till att ut-
veckla en kulturs självförståelse eller självinsikt. Vid sidan av de själv-
förhärligande stereotyper och utopiska föreställningar som återkom-
mer i beskrivningar av västeuropeiska möten med Ryssland bör man, 

89 Se t.ex. Kuprijanova, s. 177f, Malia s. 172, samt avsnitt 4.3.2.
90 Charlotte Tornbjer, ”Att resa till framtiden? Svenska resenärers föreställningar om kvin-
nan och familjen i Sovjetunionen”, i Gerner och Karlsson (2008). Helene Carlbäck, ”Vi-
sion och verklighet. Kvinnan, familjen och staten i det tidiga Sovjetryssland”, i Blomqvist 
och Ekdahl (2003), s. 93ff.
91 Alm (2008), s. 113.
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menar Kleberg, också söka efter ett tredje förhållningssätt till den öst-
lige Andre, ett mer balanserat forskande i den andra kultursfären efter 
svar på frågor som inte låter sig besvaras i den egna kulturen, utan 
först i mötet med det främmande.92 Om det postkoloniala perspekti-
vet dekonstruerar en kulturs stereotyper om den Andre, understryker 
det dialogiska perspektivet att skillnaderna också kan utgöra en dy-
namisk kraft i den meningen att kulturer (liksom individer) vinner 
ökad självinsikt i mötet med det främmande och genom kulturutbytet 
kan närma sig varandra. Dessa utbyten följer på att ett behov upp-
står i målkulturen, som sedan vänder sig utåt, det vill säga impulsen 
kommer inifrån.93 Också en fördomsfull inställning till källkulturen 
kan ge upphov till kulturkontakter som över tid fördjupar bilden av 
det främmande, på samma sätt som ett tydligt intresse för källkul-
turen kan inbegripa vissa fördomar om densamma.94 En närliggande 
omständighet är att kulturutbyten (skönlitterära översättningar, mu-
sikspridning, konstutställningar) också kan stärka respekten för och 
kunskapen om källkulturen och avdramatisera eller normalisera det 
främmande hos den Andre, kanske i synnerhet om konstverket tas 
emot som konstverk och inte primärt som exponent för källkulturen.95

Det dialogiska perspektivet påminner också om att västeuropeiska 
och ryska självbilder alltid har stått i ett växelförhållande till varandra. 
Som Johan Öberg uttryckt det: ”de idéer om människovärde och män-
niskans natur, om existentiellt tvivel, om godhet, försoning och mänsk-
lig storhet som vi ibland rör oss med, är i hög grad produkter av den rys-
ka kulturens sätt att befatta sig med och odla våra egna frågeställningar 
och föreställningar.”96 Detta märks inte minst i den litterära sfären, där 
verk, författarskap och genrer sprids och omformas internationellt, och 
där möjligheten att nå utanför den egna kulturens gränser i sig kan vara 

92 Bachtin menar visserligen att även detta djupast sett handlar om att söka bekräfta den 
egna självbilden, men inte för att hävda sig i förhållande till den Andre, utan för att det 
som skiljer det Egna från den Andre uppenbaras i mötet eller dialogen och för att detta 
fördjupar förståelsen av det Egna. Kleberg (2006), s. 193. 
93 Ibid.
94 Holmberg (1994), s. 14 .
95 Jmfr Levýs resonemang om översättningar som betonar konstnärliga respektive infor-
mativa drag i avsnittet ”Litterära system och litterär förmedling”.
96 Johan Öberg, redaktionellt förord i Ord & Bild, 4:1992, opag.
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pådrivande för en källitteraturs utveckling.97 En historisk undersökning 
av relationen mellan översättningslitteratur och främmandebilder blir 
alltså inte balanserad om man inte frågar sig vad översättningarna sig-
nalerar i termer av ett målkulturellt sökande efter källor till egen förny-
else, samt hur dessa översättningar påverkar främmandebilden.

2.2 Översättningsnormer i urval och presentation av en 
källitteratur
Som bekant innebär litterär översättning att en ny text författas utifrån 
en annan, på ett annat språk och vanligen av en annan upphovsman 
än originalets. Men denna språkliga förvandling är inte allt som sker 
när en text flyttas över från en kultur till en annan, för den nya texten 
kommer också att tas emot av läsare utifrån annorlunda förutsättningar 
än i källkulturen: inte bara ”de litterära texterna utan även deras lit-
teraturkritiska och litteraturhistoriska ramverk dekontextualiseras ur 
sitt ursprungliga sammanhang och rekontextualiseras in i målspråkets 
kultur och tolkningsgemenskap.”98 Med andra ord innebär översättning 
inte bara att en ny text uppstår som sänder ut något annorlunda signa-
ler än originalet; den nya texten kommer dessutom att presenteras för 
en miljö som har andra förutsättningar att förstå detta delvis nya verk 
än hemmiljön i relation till originalet. På så vis påminner översättning 
om det som i populärmusiken kallas en cover: måltexten ”framförs” av 
någon annan än originalförfattaren och för en publik som har andra 
förväntningar på verket än originalets mottagare.99

Utifrån en sådan definition av översättning är en vanlig fråga inom 
översättningsvetenskapen: hur kan den målspråkliga versionen av käll-
texten karakteriseras och på vilka sätt skiljer den sig från originalet? 

97 Jmfr Torbjörn Lodén, ”Att översätta kinesisk litteratur”, förord till Inga Nyman, Kinesisk 
litteratur i svensk översättning. En bibliografi. Stockholm: Föreningen för orientaliska stu-
dier, 1992, s. ix-x.
98 Anna Smedberg Bondesson, ”Montale och Medelhavet – i Norden”, i Möller och Tenn-
gart, s. 53. Jmfr Schiavi, s. 7.
99 Jmfr George Plasketes, ”Further Re-flections on ‘The Cover Age’. A Collage and Chro-
nicle”, i George Plasketes (red.), Play it Again. Cover Songs in Popular Music. Burlington, 
VT: Ashgate, cop. 2010, s. 11-39.
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Sådana frågor söker svar i textanalyser och besvaras här i kapitel 5. I det 
följande vill jag framförallt fokusera på det mer övergripande ämnet: 
Vad händer när man ”gör covers” på en hel litteratur? Vilken repertoar 
väljs ut för den nya publiken, hur introduceras och tolkas verken och 
varför sker dessa översättningar och tolkningar vid ett visst tillfälle? 
Och med avseende på just den ryska litteraturen – finns det i dess inter-
nationella spridning några särskilt tydliga mönster som bör uppmärk-
sammas också i det svenska sammanhanget?

Litterära system och litterär förmedling

Itamar Even-Zohars polysystemteori erbjuder en begreppsapparat för 
att beskriva den interkulturella omplacering av litteratur som översätt-
ningar medför.100 Polysystemteorin beskriver kommunikationsmönster, 
i det här fallet spridningen av litteratur genom översättningar, i form av 
ett system av sociala system, med varje delsystem sammanhållet av vissa 
gemensamma intressen, koder, normer. Systemen är hierarkiskt ord-
nade, så att ett system kan innefatta flera smärre system och samtidigt 
ingå i flera större, och relationellt strukturerade, så att varje företeelse 
tillskrivs ett värde utifrån sin relation till systemets övriga komponen-
ter och systemets regelverk. Skönlitteraturen uppstår och konsumeras 
inom ramarna för litterära system. Också dessa kan ha flera subsystem 
och samtidigt ingå i flera högre ordningar. Den position som exempelvis 
en svensk detektivförfattare har kan beskrivas inom ramarna för ett un-
dersystem med svensk spänningslitteratur, vilket i sin tur kan ses som 
en del av ett svenskt litterärt system, i sig en del av ett skandinaviskt, 
västeuropeiskt, globalt kultursystem. I de översta hierarkierna ställs ofta 
nationella och internationella system mot varandra, men det kan också 
finnas fog för att tala om en ”transnationell litterär romankultur”, där 
vissa verk eller författarskap sprids primärt som objekt för ett interna-
tionellt intresse.101 Systemen är i olika grad öppna mot varandra, vilket 
gäller på alla nivåer. Så kan det svenska litterära systemet idag beskri-

100 Even-Zohar. Polysystemteorin presenteras utförligt hos Lindqvist (2002), som sam-
manför Even-Zohars tankegångar med Bourdieus fältbegrepp och Tourys beskrivning av 
översättningsnormer.
101 Furuland (2010) s. 9.
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vas som mycket öppet i förhållande till de angloamerikanska systemen 
och nästan slutet i förhållande till exempelvis de kongolesiska eller ge-
orgiska systemen.102 Samtidigt kan underavdelningar i det svenska sys-
temet (litteraturintresserade kretsar, grupper med exklusiva intressen 
för vissa delar av världen) antas vara öppna mot ”ovanliga” litteraturer 
och slutna mot andra delar av det egna nationella systemet, på samma 
sätt som stora delar av det nationella systemet kan antas vara tämligen 
ointresserade av och ovetande om vad som sker i just dessa kretsar.103

Den översatta litteraturens ställning i stort, liksom de enskilda källittera-
turernas positioner i målkulturens litterära system, antas hos Even-Zohar 
inverka på hela översättningsprocessen – från urval till textarbete. Om 
översättningslitteraturen intar en mer central eller uppburen position i det 
målkulturella litterära systemet, antas det hänga samman med en större 
villighet att satsa på författarskap och verk som avviker mer från målkul-
turens normer, och översättningarna genomförs då med större respekt för 
författarens individuella uttryck eller för källkulturtypiska drag. En mer 
perifer position antas göra urvalet och översättningarna mer inriktade på 
att passa in i målkulturens etablerade genrekonventioner. För samma pro-
blemområde ställer Jiři Levý upp en motsättning mellan översättningar 
som betonar originalens konstnärliga respektive informativa drag, och 
menar att den strategi som översättaren anlägger i regel beror på förhål-
landet mellan de båda kultursfärerna och på den litterära situationen i 
mottagarkulturen, varvid översättningarnas informativa eller kognitiva 
funktion antas bli påtagligare om källkulturen upplevs som främmande 
i målkulturen.104

De litterära systemen ska här inte förstås som absoluta begrepp, utan 
som tänjbara förenklingar i behov av nyansering. En första sådan kan 
göras redan nu och gäller det viktiga finlandssvenska litterära subsyste-
met. Detta har varit av stor betydelse för förmedlandet av rysk litteratur 

102 Jmfr Yngve Lindung, ”Den angloamerikanska litteraturens dominans”, i Statens kul-
turråd informerar 5:1993, s. 16-31, och Ingela Engman, Var är all världens litteratur? En 
undersökning om skönlitteratur för vuxna i svensk översättning från Asien, Afrika och La
tinamerika. Stockholm: Statens kulturråd, 2001.
103 Jmfr Horace Engdahl, ”Högkultur som subkultur”, i Högkultur som subkultur? Inledan
de anföranden vid ett seminarium i Börssalen den 29 mars 2006. Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag, 2006, s. 9-16.
104 Levý, s. 74f.
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till Sverige, men är alltför fristående för att helt räknas till det rikssven-
ska litterära systemet och kan dessutom under den ryska tiden beskri-
vas som en perifer del av det källkulturella systemet. På motsvarande 
sätt märks en tydlig påverkan från framförallt Frankrike och Tyskland 
på den svenska receptionen av rysk litteratur, vilket påminner om den 
transnationella faktorns betydelse. De nationella litterära systemen ska 
alltså inte uppfattas som om de per definition hade svårgenomträngliga 
eller ens särskilt skarpa gränser; tvärtom tar de ofta tydliga intryck från 
varandra.

Under arbetets gång har också frågan om den ryska litteraturens 
vägar till det svenska systemet aktualiserats och pockat på ett enkelt 
förhållningssätt.105 Överföringen av litteratur från ett system till ett an-
nat antas här ske förmedlat eller oförmedlat, det vill säga via ett annat 
litterärt system eller direkt från det källitterära systemet. Detta gäller 
både initieringen, frågan varifrån översättningsimpulsen kommer, och 
den språkliga överföringen, frågan om en text har översatts från origina-
let eller via en översättning till annat språk (sekundäröversättning).106 
Dessa processer kan ske samtidigt och delvis sammanvävt, men det har 
alltså visat sig värdefullt att kunna skilja på dem.

Översättningsnormer och urvalstendenser

Att analysera en översatt källitteratur i urval, som en enhetlig littera-
tur, är ett något problematiskt val av undersökningsobjekt. Hundratals 
ryska författare har översatts till svenska, och att deras verk skulle ha en 
gemensam nämnare i det ryska originalspråket var knappast den mest 
framträdande egenskapen hos vart och ett vid publiceringstillfället. 
Snarare inträder ett översatt verk i målsystemet i en bestämd kultur-
historisk situation och associeras då vanligen med andra företeelser än 

105 Jag undviker här Even-Zohars begreppsapparat, som talar om ”utveckling” av ”svaga” 
och ”starka” system på ett sätt som i mitt tycke orsakar retorisk förvirring, väcker asso-
ciationer till darwinistisk kamp och antyder en alltför stor självständighet hos systemen 
som aktörer.
106 En oförmedlad initiering kan vara om en svensk förläggare har direkta kontakter med 
en rysk förläggare eller författare och på så vis för in författarskapet i det svenska systemet. 
Exempel på en förmedlad initiering är om den svenske förläggaren upptäcker den ryske 
författaren först efter att denne haft en stor försäljningsframgång i Europa.
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enbart eller främst sitt källspråk. Exempelvis skapar genren ett annat 
sammanhang, vilket enkelt illustreras av att en översatt rysk detektiv-
roman i bokhandeln vanligen placeras på en hylla med detektivroma-
ner, inte på en hylla med rysk litteratur. Men det går också att anföra 
starka skäl att ändå sammanföra alla dessa författare och verk, som på 
ett sätt kanske inte har mer gemensamt än att man vid något tillfälle 
råkat översätta dem från ryska till svenska. Utifrån Toury går det att 
motivera studieobjektet med åtminstone två faktorer: för det första att 
den översatta litteraturen tar form i en urvalsprocess, där verk släpps 
in i målkulturen enligt vissa normer som ger den viss enhetlighet, för 
det andra att motsvarande sker också i själva textproduktionen.107 Med 
andra ord: från urval till textframställning påverkas översättningspro-
cessen av faktorer som rör uppfattningar i målkulturen om källkultu-
ren eller målkulturens interna normsystem.108 Där det på textanalytisk 
nivå är vanligt att diskutera sådana faktorer utifrån olika definitioner av 
adekvans/acceptans eller målkultursanpassade respektive källkulturs-
anpassade översättningsstrategier, vill jag i urvalsanalysen tala om fyra 
generella urvalstendenser.109 

(i) Kognitiva urvalstendenser visar sig i en urvalsdominans för käl-
litterära verk som i målkulturen framställs som värdefulla främst som 
bärare av information om den politiska och sociala situationen i käll-
kulturen; enkelt uttryckt: i en dominans för verk som framförallt upp-
märksammas som ”Rysslandsskildringar”. På ett sätt informerar förstås 
alla ryska verk om ryska förhållanden, men här avses ett mer explicit 
framhävande av information om den ryska verkligheten och en tydlig 

107 Toury (1995), s. 58ff.
108 Ett exempel på hur detta kan ske ges i Richard Jaquemonds undersökning av franska 
översättningar av arabisk litteratur, där urvalet visar på en tydlig följsamhet mot domine-
rande målkulturella föreställningar om arabisk kultur och mot målkulturella ideologiska, 
moraliska och estetiska värderingar. Richard Jaquemond, ”Translation and Cultural He-
gemony. The Case of the French-Arabic Translation”, i Lawrence Venuti (red.), Rethinking 
Translation. Discourse, Subjectivity, Ideology. London: Routledge, 1992. Också Venuti dis-
kuterar översättningslitteraturens betydelse i konstruktioner av främmandebilder i The 
Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference. London : Routledge, 1998, 67ff.
109 Förutom den teoretiska diskussionen utgår jag här även från tidigare forskning om den 
ryska litteraturens spridning (se följande avsnitt), samt från det material som undersökts. 
Termerna är med andra ord anpassade för att beskriva den ryska litteraturens internatio-
nella spridning, i synnerhet till Sverige.
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beskrivning av detta som ett framstående värde hos verken. Informa-
tionen om källkulturen behöver inte vara korrekt eller ens rimlig, bara 
framställas som det huvudsakligt relevanta med en översättning. Med 
”kognitiv” avses alltså betonandet av litteratur som kunskapskälla, och 
vanligen för kunskap av ett enklare slag, motsvarande den som går att 
utvinna ur exempelvis en reseskildring. Utifrån Even-Zohar och Levý 
ovan går det att anta att ett sådant intresse är större när källkulturen 
uppfattas som mera främmande, samt att det kan finnas en motsättning 
mellan ett kognitivt intresse och förmågan att uppfatta källitteraturens 
rent konstnärliga värden.

(ii) Universalistiska urvalstendenser uppvisar ett större intresse för 
källitterära verk som självständiga allmängiltiga konstverk, vilka ge-
nom sina estetiska, filosofiska eller underhållande värden inte primärt 
behöver refereras till den politiska och sociala situationen i källkultu-
ren. Mellan det universalistiska och det kognitiva går det också att fö-
reställa sig ett intresse för källitteraturen som ett specifikt källkulturellt 
uttryck, vilket då bär drag av båda dessa tendenser.

(iii) Interna urvalstendenser markeras av en starkare styrning från det 
målkulturella litterära systemets interna dynamik, exempelvis översätt-
ningslitteraturens generella status i det målkulturella litterära systemet 
eller litterära trender i detsamma. Vanligen kan sådana omständigheter 
beskrivas som primära drivkrafter i importen, som samtidigt kan leda 
till att andra urvalstendenser förstärks; exempelvis om en grupp verk 
översätts för att passa en målkulturell litterär trend så kan det göra att 
vissa kognitiva eller estetiska aspekter får starkare genomslag i urvalet. 

(iv) Vid sidan av detta märks också den redan nämnda internationella 
påverkan på urvalet. 

Tanken är inte att dessa fyra tendenser ska uppfattas som per defini-
tion ömsesidigt exkluderande; tvärtom kan de ibland sammanfalla eller 
följa på varandra, men i andra situationer framträda som mer skarpt 
avskilda från varandra.

Kognitiva normer

I forskningen om den ryska litteraturens internationella spridning åter-
kommer en av dessa tendenser särskilt ofta, nämligen det kognitiva 
förhållningssättet till källitteraturen, intresset för rysk litteratur som 



48

 bärare av kunskap om Ryssland. Denna grundinställning till källitte-
raturen har återkommande givit upphov till urval dominerade av verk 
som gått att anamma som ”berättelser om Ryssland”, till tolkningar som 
betonat verken som källkulturskildringar, och till acceptansinriktade 
översättningsstrategier som tonat ner källkulturtypiska eller författar-
specifika stildrag.110 Det kognitiva intresset har också visat sig stå i ett 
slags konkurrensförhållande med andra potentiella värden hos verken, 
vars förment informationsbärande egenskaper ibland betonats på be-
kostnad av mer allmängiltiga estetiska, filosofiska eller underhållande 
värden. Kognitiva och universalistiska urvalstendenser kan alltså stå i 
ett slags motsatsförhållande till varandra, så att ett alltför starkt intresse 
för källitteraturen som informationskälla beskär möjligheten att göra 
bredare, allmängiltiga läsningar av verken eller att relatera dem till egna 
problemställningar. Intresset för faktiska omständigheter i Ryssland 
har ibland också gått hand i hand med en politiserad och negativ in-
ställning till källkulturen, vilket visat sig i en urvalsprioritering av verk 
som kunnat läsas som skildringar av politiskt förtryck eller social misär 
och i presentationer av översättningarna som passat denna förförståelse. 
Det kan verka paradoxalt att ett ökat intresse för ett land skulle kunna 
medföra att fördomarna om landet förstärks, och så enkelt är det heller 
inte. Men en del av intresset för ”faktiska omständigheter” i källkultu-
ren kan, har det visat sig, stamma mindre ur en respektfull nyfikenhet 
och mer ur en vilja att bekräfta en redan etablerad negativ uppfattning 
om källkulturen. På så vis kan ett fördomsfärgat intresse för skönlitte-
raturen som ”Landeskunde” påverka den litterära importen till ett mål-
system så att urvalet och presentationen av källitteraturen formas delvis 
i överensstämmelse med målkulturella fördomar om densamma.111 

Denna effekt kan ses som en översättningsteoretisk parallell till det 
postkoloniala idéhistoriska perspektiv som presenterats ovan. Men 

110 Jag utgår här bland annat från Blomqvist (1997), s. 75ff, Davie, s. 1-17, Elistratov (1994), 
Peter France (red.), The Oxford Guide to Literature in English Translation. Oxford U.P., 
2000, s. 586ff, Hoefert, s. vii-xxv, May, s. 14, 42-49, Stalfelt (1961) och Turton, s.5ff, 139.
111 Utifrån Levýs antagande om att översättningar som betonar originalens kognitiva funk-
tion är vanligare om källkulturen upplevs som främmande, går det också att i motsatt 
riktning anta att ett större målkulturellt intresse för estetiska, filosofiska och underhål-
lande aspekter i källitteraturen kan stiga ur ett mer obesvärat, självklart och respektfullt 
förhållande till källkulturen. Jmfr Levý, s. 74f.
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precis som det behövde kompletteras med ett dialogiskt perspektiv, 
kan denna påverkan från de kognitiva normerna inte isoleras från det 
faktum att en litterär import – även om den är tydligt påverkad av en 
kognitiv inställning till källitteraturen eller rent fördomsfulla uppfatt-
ningar om källkulturen – samtidigt, och i synnerhet över tid, också kan 
bidra till en mer nyanserad förståelse och ökad respekt för källkultu-
ren. Ett rimligt antagande är att även kognitiva normer har potential 
att påverka litteraturimporten så att målkulturen med tiden ges en mer 
nyansrik och mindre fientlig uppfattning om källkulturen. Exempelvis 
kan ett intresse för litteratur som uttryck för den specifika källkultu-
ren ha en tydlig kognitiv karaktär, men i sig också signalera både en 
tydlig respekt för källkulturen och ett mindre kunskapsinriktat intresse 
för källitteraturen i sig. Kognitiva normer måste kort sagt antas ha en 
mångsidig påverkan på urvalet och presentationen av källitteraturen, så 
att de både kan förmodas befordra vissa stereotyper om källkulturen 
och lägga grunden till en ökande förtrogenhet med densamma.112

Paratext

Framförallt undersökningens receptionshistoriska avsnitt tar hänsyn 
till hur det översatta urvalet har presenterats och uttolkats för svenska 
läsare.113 Ett sätt att isolera inslag i denna tolkningsram är att undersöka 
den så kallade paratexten. Begreppet myntades av litteratursociologen 
Gérard Genette och avser den information om ett litterärt verk som an-
samlas kring dess huvudtext och som på ett eller annat sätt utgör kom-
mentarer till denna.114 Genette beskriver paratexten som en zon mellan 
text och läsare där vissa tolkningar av eller värderingar av verket särskilt 

112 För det senare blir sannolikt tidsfaktorn särskilt betydelsefull. Som Åke Holmberg be-
skrivit det kan fjärraninformationen ofta möta motstånd, bli ojämnt fördelad och uppfat-
tad på olika sätt innan den slutligen omvandlats till en någorlunda homogen kunskaps-
massa. Åke Holmberg (1988), s. 15. 
113 Det som rekonstrueras i undersökningen av paratexten är på ett sätt inte just översätt-
ningsnormer, utan uppfattningar om källitteraturen som uttryckts utanför själva över-
sättningsproduktionen, i produktionen av en tolkningsram för den översatta litteraturen, 
vilket här ändå får anses som ett tillräckligt näraliggande område till de preliminära över-
sättningsnormerna för att de ska kunna bedömas gemensamt.
114 I en mening är förstås redan en översättning i sig en paratextuell företeelse, betraktad 
som en kommentar till originalet.
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lyfts fram, vanligen i formuleringar som gjorts av andra än författaren 
(redaktörer, förläggare).115 Genette gör en övergripande indelning i två 
olika sorters paratext: peritext, som är de vidhängande kommentarer 
till huvudtexten som finns i en bok, men som inte är en del av huvudtex-
ten (omslag, baksidestext, översättarens anmärkningar, titel m.m.), och 
epitext, som utgörs av olika former av meddelanden om texten utanför 
den fysiska boken, främst i media.116 Den paratextuella zonen utanför 
huvudtexten, menar Genette, är särskilt viktig för litteratur som salu-
förs på en kommersiell marknad. För att textproducenterna ska nå ut 
till konsumenterna krävs att den litterära varan ges en igenkännbar för-
packning, att den förklaras för marknaden, att den recenseras och blir 
presenterad och uttolkad för bokköpare och mediekonsumenter. I detta 
påförs texten ett skikt av kringinformation som förmedlar dess värde 
till potentiella konsumenter och formulerar vari detta värde består. Ge-
nom att paratexten på så vis etablerar tolkningsramar för huvudtexten 
och föreskriver sätt att uppfatta denna, blir den delaktig i att forma dess 
tolkningsutrymme. Paratexten är samtidigt föränderlig, så att ett verk 
som under en tid haft en given tolkning senare kan uppmärksammas 
av helt andra skäl.117 Tolkningarna är givetvis avhängiga huvudtexten, 
men på sätt som starkt påverkas av samtidens estetiska och intellektu-
ella strömningar. Därför blir paratexten ett område där målkulturens 
växlande uppfattningar om och intresse för källkulturen tydliggörs.

Det litterära verkets giltighet

Ett område i paratexten där de preliminära översättningsnormerna 
blir särskilt tydliga är i utsagor om de översatta verkens giltighet, i för-
klaringar av vad ett verk anses vara en angelägen skildring av. Sådana 
giltighetsförklaringar kan ofta betraktas utifrån samma utgångspunk-
ter som de urvalstendenser som diskuterats ovan. Så har t.ex. Evgenij 
Zamjatins dystopiska roman Vi beskrivits som en profetisk skildring av 
den stalinistiska diktaturen, men också som en allmängiltig existentia-
listisk protestroman, två giltighetsbeskrivningar som sällan samman-

115 Genette, s. 2.
116 Ibid., s. 4f.
117 Ibid., s. 1-7.
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fallit eftersom de utgår från skilda bedömningsgrunder: den ena från ett 
kognitivt förhållningssätt till verket (Zamjatin var framförallt en sov-
jetisk författare, alltså handlar romanen om Sovjet), den andra från ett 
universalistiskt (Zamjatin var en författare, alltså handlar romanen om 
människan).118 Något som kommer att ägnas särskild uppmärksamhet i 
kapitel 4 är sambandet mellan källitteraturens genomslag och målkultu-
rens beskrivningar av de litterära verkens giltighet, frågan om det utgör 
ett hinder för den översatta litteraturen att den sägs vara giltig enbart 
som skildring av företeelser i källkulturen, så att dess filosofiska tematik 
eller estetiska särdrag objektifieras och förklaras vara typiska bara för 
källkulturen, men inte för ett mer allmänmänskligt sammanhang. Jag 
vill här skilja på några sådana möjliga inställningar till en översatt texts 
relation till verkligheten, en bedömningsskala för paratexten som delvis 
kan betraktas parallellt med de urvalstendenser som skisserats ovan.119

En grundläggande skillnad kan göras mellan giltighetsförklaringar 
som betonar inomtextuella respektive utomtextuella faktorer. Med in-
omtextuella giltighetsbeskrivningar avses utsagor som uppmärksam-
mar ett verk som ett självständigt estetiskt eller etiskt uttryck, utan do-
minerande referenser till texten som exponent för en viss geografisk, 
politisk eller social kultur. Dessa beskrivningar kan med andra ord 
betraktas som uttryck för samma normer som givit upphov till de uni-
versalistiska urvalstendenserna. Utomtextuella giltighetsbeskrivningar 
finner däremot verket intressant främst tack vare dess förmenta relation 
till företeelser i verkligheten, som en skildring eller spegling av konkreta 
företeelser i historien eller samtiden. Dessa ”verkliga företeelser” kan ib-
land vara kopplade till källkulturen, och giltighetsförklaringen kan då 
ofta betraktas som ett uttryck för de kognitiva normer som diskuterats 
ovan. Men ett översatt verk kan också anses giltigt som skildring av fö-
reteelser i målkulturen eller giltig för ”hela mänskligheten” och hör då 
samman med andra urvalstendenser. Följande hypotetiska påståenden 
kan få illustrera skillnaden: (1) ”Brott och straff är främst intressant som 

118 Jmfr t.ex. Christopher Collins, Evgenij Zamjatin. An Interpretative Study. Haag: Mou-
ton, 1973, s. 39f, och Nils Åke Nilsson, Rysk litteratur från Tjechov till Solsjenitsyn. Stock-
holm: Pan/Norstedt, 1973, s. 102.
119 Jag utgår här delvis från diskussionen om kognitiva normer ovan, delvis från underlaget 
i de undersökningar som gjorts, framförallt kapitel 4.
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skildring av den radikaliserade ryska intelligentian på 1860-talet.” (2) 
”Brott och straff är främst intressant som skildring av ett övermännis-
koideal som återfinns hos många svenskar/västerlänningar/människor 
idag.” Båda utsagorna relaterar Dostoevskijs roman till företeelser ut-
anför verket, men bara den första har en kognitiv karaktär i den käll-
kulturinriktade betydelse som avses här. I det senare exemplet relateras 
verket till utomtextuella faktorer i målkulturen eller i bredare kulturella 
sfärer, men framställs inte som en skildring av en viss verklighet annat 
än i mycket abstrakt mening. När ett verk på så vis kopplas samman 
med målkulturella företeelser har detta alltså möjliggjorts av att verket 
uppfattats som allmängiltigt. En historisk tilläggsfaktor gör att giltig-
hetsbeskrivningarna kan referera till företeelser ”då”, ”nu” och ”alltid”. 
Den historiska faktorn påverkar graden av essentialism och determi-
nism i de kognitivt inriktade utomtextuella giltighetsbeskrivningarna, 
där uttalanden om att verket är ”typiskt” för källkulturen kan innebära 
att det är ”typiskt ryskt” i dagens situation, men också ”evigt ryskt”.
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3. Den ryska litteraturens 
svenska utgivningshistoria

De idétraditioner som skisserats i föregående kapitel skiljer ut Ryssland 
från Europa eller Sverige på huvudsakligen fyra sätt: som ett barbarland 
utanför civilisationen, som ett område på gränsen till civilisationen, som 
ett mystifierat ursprungligt land obefläckat av civilisationen och som 
ett utopiskt framtidsland. Följande undersökning söker eventuella sam-
band mellan dessa idétraditioner och det svenska urvalet av rysk skönlit-
teratur 1797-2010, och frågar hur Rysslandsbilderna har påverkat urvalet 
och hur urvalet kan ha påverkat Rysslandsbilderna, men också hur det 
svenska intresset för källitteraturen kan förstås på andra sätt – i termer 
av litterära intressen, internationella litterära moden, förlagskonjunktu-
rer m.m. Detta sker inom ramarna för en utgivningshistorisk invente-
ring av den översatta litteraturen, vilken presenteras kronologiskt och 
periodiserat och kontextualiseras löpande utifrån relevant forskning.120

Material och sorteringsmetod

Det utgivningshistoriska underlaget är inhämtat från Hans Åker-
ströms omfattande bibliografi, som kompletterats med översättningar 
som upptäckts under arbetets gång. Den bibliografiska informationen 
får anses heltäckande för den förlagsutgivna ryska skönlitteraturen 

120 Att presentera det utgivningshistoriska förloppet periodiskt är nödvändigt på grund 
av materialets omfång, men inte oproblematiskt. Periodindelningarna antyder oundvik-
ligen tydligare brytpunkter i det historiska förloppet än vad som ofta varit fallet. Jag har 
försökt att beskriva kontinuiteten i utgivningen vid varje antydd ”brytpunkt”. Periodin-
delningarna är annars baserade på en sammanvägning av utgivningsstatistik och analys 
av urvalstendenser.
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på svenska. Vad gäller översättningar i dagstidningar och tidskrifter 
 (periodika) finns dock avsevärda bibliografiska luckor framförallt för 
perioden före 1880 och åren 1908-52.121 Detta gör att underlaget har vissa 
brister under perioder då tidningar och tidskrifter var mycket viktiga 
publikationsformer för litteraturen. Emellertid finns ändå visst under-
lag också för dessa perioder, så att periodikamaterialet åtminstone kan 
användas som komplement till förlagsmaterialet. Den utgivningshis-
toriska informationen har sorterats i en databas där posterna upprät-
tats per publikationstillfälle.122 Sammanlagt omfattar databasen mer än 
5000 poster. Posterna har vanligen kvantifierats per år eller i årsspann 
och i urvalsgrupper som upprättats efter de frågor jag velat ställa till 
materialet. Vad gäller de förlagstryckta böckerna har jag endast kunnat 
ta hänsyn till antal titlar, inte till upplagesiffror, sidantal eller tryckark. 
Tabeller som sammanställts utifrån detta återfinns i en separat del i av-
handlingens slut.

En grov indelning av översättningarna har gjorts efter deras mest 
grundläggande form, eller publikationstyp: (i) Med förlagspublikationer 
avses översättningar utgivna av förlag eller förlagsliknande aktör.123 För-
lagsutgåvorna delas in i två undergrupper: antologier och egna utgåvor, 
det vill säga förlagsutgivna titlar med endast ett författarnamn – av givna 

121 Svenskt pressregister 16. Lund: Avd. för pressforskning, Litteraturvetenskapliga inst., 
1967-98. Registret täcker åren 1880-1902 och 1904-07. Bibliotekstjänsts Svenska tidnings-
artiklar (tidskrift) inleds först år 1953. Tiden före 1880 och åren 1908-52 täcks fragmenta-
riskt av Bergstrand och Åkerström, av databasen Digitaliserade svenska dagstidningar vid 
Kungliga biblioteket, samt av de inventeringar som presenteras i Litteratur och samhälle. 
Meddelanden från Avd. för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska inst., Uppsala, 1965. 
Tack vare databasen Finskt Historiskt Tidningsbibliotek vid Helsingfors universitet har fin-
landssvensk 1800-talspress fått god täckning.
122 Som ett publikationstillfälle räknas varje enskilt tillfälle då en författare gått i tryck på 
svenska. Varje publikation (bok, tidskrift etc.) genererar alltså en post per författare som in-
går i publikationen. Vissa publikationer innehåller verk av flera författare, vilket gör att an-
talet publikationstillfällen är högre än antalet publikationer. Skilda volymer av samma verk 
har sorterats under en och samma post med undantag för flerbandsverk, vars senare delar 
publicerats i original efter att de första delarna publicerats i översättning. Varje post innehål-
ler information om översättningens titel, originalets titel, utgivare, utgivningsår, översättare, 
författarens namn och levnadsår, originalets publiceringsår och publikationstyp.
123 I fall då det varit svårt att skilja på bok och periodisk skrift (t.ex. vid en periodiskt ut-
given häftesroman) har utgivarens huvudsakliga syssla och kataloguppgifterna i LIBRIS, 
Bergstrand och Åkerström varit vägledande, liksom i de fall då gränsen mellan ”utgåva” 
och ”upplaga” varit vag.
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skäl den publikationstyp som ägnas störst uppmärksamhet.124 Databasen 
omfattar ca 1800 poster med egna utgåvor och ca 1500 antologiposter.125 
Jag skiljer inte primärt på inbindning eller fysisk kvalitet, men i den mån 
det är angeläget kommenterar jag sådant löpande. Där det varit relevant 
och möjligt jämförs underlaget med statistik för övrig skönlitterär utgiv-
ning i Sverige.126 (ii) Periodikapublikationer. Översättningar publicerade 
i periodika, vidare sorterade i dagstidningar och tidskrifter.127 Databasen 
omfattar ca 1000 texter publicerade i dagspress och ca 800 i tidskrifter. 
Hit räknas också ett fåtal översättningar tryckta i litterära kalendrar. (iii) 
Med övriga publikationer avses ett hundratal översättningar av mer va-
rierat slag, exempelvis texter som ingått i verk av andra upphovsmän eller 
otryckta översättningar som använts på svenska teaterscener.

Materialet har bland annat sorterats efter sin ålder vid respektive pu-
bliceringstillfälle.128 När det längre fram är tal om samtida författarskap 
avses författare som varit vid liv eller inte varit döda i mer än tio år vid 
ett visst publiceringstillfälle; med äldre författarskap avses författare 
som inte levt på 50 år eller mer. En nyintroduktion avser första gången 
en författare ges ut i egen utgåva på svenska. Jag skiljer också på för
stagångsöversättningar och nyöversättningar: den allra första översätt-
ningen av ett verk och eventuella översättningar (inte nyutgåvor) som 
följer därefter.

Producentkonstellationer

Vissa grupperingar av textproducenter – en författare, en utgivare och 
en översättare eller två av dessa – har ofta satt en tydlig prägel på en peri-
ods urval. Sådana producentkonstellationer pekar på betydelsen av per-

124 Hit hör också ett fåtal titlar med gemensamma upphovsmän, t.ex. bröderna Strugackijs 
romaner.
125 Av antologiposterna fördelas omkring tre fjärdedelar på ca 80 antologier med enbart 
ryska författare, resten på antologier där andra faktorer än det ryska källspråket bestämt 
sammansättningen. Tabell 3.
126 Tabell 19-21. Åsa Warnqvist diskuterar källorna till den historiska bokstatistiken i Sve-
rige i Poesifloden. Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 19761995. Lund: Ellerström, 2007, 
s. 37-48.
127 Vid fall då gränsen mellan tidskrift och dagstidning varit vag har jag utgått från kata-
loguppgifterna i LIBRIS.
128 Tabell 4, 5.
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sonliga nätverk och individuella insatser för den översatta litteraturens 
utformning. De visar också på ett samband mellan vilket förlag som 
förfogar över en viss översättning och översättningens livslängd. Tex-
ter som i förstone givits ut på större förlag återutges oftare än översätt-
ningar som först utkommit på små förlag. Vid sidan av översättningar-
nas kvalitet och karaktär framstår med andra ord förlagens styrka som 
en avgörande faktor när det gäller översättningarnas livslängd.129 Som 
framgår av undersökningen har skilda perioder också karakteriserats 
av mycket olika möjligheter och inställningar hos förlagen vad gäller 
återutgivning och tillgängliggörande av äldre översättningar.

Repertoarförändringar

Ett ryskt författarskap representeras i det svenska litterära systemet av 
en uppsättning verk, en repertoar, som visat sig föränderlig på två plan: 
vad gäller sammansättningen av enskilda verk och sammansättningen 
av texter som representerar de enskilda verken (översättningar). Reper-
toarförändringarna sker i två former. Dels i urvalsskiften, då vissa verk 
försvinner ur eller tillkommer i den svenska repertoaren.130 Dels i över
sättningsskiften, då nyöversättningar tränger undan eller konkurrerar 
med äldre översättningar, utan att urvalet nödvändigtvis förändras. 
Ibland sker urvalsskiften och översättningsskiften samtidigt, emellanåt 
för flera författarskap, i perioder som framstår som översättningshisto-
riska brytpunkter – tydligast ca 1910-1928, ca 1945-55 och ca 1980-90.131

Monokultur och klassikerdominans

Ca 330 ryska författare har introducerats med egna utgåvor 1797-2010. 
Antalet nyintroduktioner och antalet utgivna författare (i egna utgåvor)  

129 Till det kommer förstås att större förlag vanligen har större ekonomiska möjligheter att 
investera i översättningar. – Några betydelsefulla producentkonstellationer presenteras i 
tabell 15.
130 Ett verk försvinner ur en författares repertoar då inga översättningar av verket trycks 
om på en längre tid. Verk tillkommer i repertoaren genom förstagångsöversättningar eller 
genom nyöversättningar av sedan länge opublicerade verk.
131 Detta gäller förstås enbart författare vars verk givits ut över lång tid, främst de klassiska 
realisterna. Flertalet introducerade författarskap ges bara ut vid något enstaka tillfälle.
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varierar i enlighet med utgivningsfrekvensen: ju fler titlar, desto fler ut-
givna författare.132 Samtidigt är utgivningen i hög grad koncentrerad till 
ett fåtal författarskap åt gången. Den allmänna regeln är att fler utgivna 
titlar visserligen ger fler författare, men utan att åstadkomma en mycket 
jämnare fördelning mellan författarskapen.133 I synnerhet före 1930 do-
mineras utgivningen av ett fåtal författare i taget. Tendensen försvagas 
under efterkrigstiden, men också när de tre mest utgivna författarnas 
andelar är som minst (under 1970-talet och 1980-talet) upptar de ca en 
fjärdedel av den totala utgivningen. Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij och 
Gogol’ står sammanlagt för nästan en tredjedel av alla förlagsutgåvor 
1797-2010; lägg till Čechov och Gor’kij och andelen uppgår till ca 40 %.134 
Även om denna dominans måste förstås på olika sätt under skilda tider, 
visar den på ett centralt drag i det svenska urvalet, nämligen att förlagen 
har styrts av starkt författarcentrerade principer. I sin målkulturella re-
presentation har den ryska litteraturen dominerats av ett fåtal författare 
åt gången och ofta saknat bredd. Man kan under perioder tala om en lit-
terär monokultur av ett fåtal stora manliga författarnamn.135 Framförallt 
hämtas dessa ur gruppen klassiska realister som introducerats före 1910. 
Längre fram, i synnerhet efter 1945, har på så vis klassikerdominansen 
blivit ett viktigt inslag i utgivningen.

Urvalets ålder varierar påtagligt under olika perioder. Före 1910- talet 
upptar samtida författarskap ca 80 % av den totala utgivningen, medan 
de äldre författarskapens andel är mycket begränsad (ca 5 %). 1920- talet 
framstår som en gynnsam period för de äldre, först nu ”klassiska” rea-
listerna, en trend som vänder bryskt under 1930-talet, då samtida förfat-
tare på nytt dominerar urvalet. Under efterkrigstiden fram till Sovjet-
erans slut har ca 40 % av de egna utgåvorna samtida författare, men äldre 
författarskap upptar allt större utgivningsandelar: från endast 3 % under 
1930-talet, 25 % under 1940-talet, till omkring 40 % från 1950-talet och 
framåt. Under 1990-talet är den äldre litteraturens utgivningsandelar 
nästan dubbelt så stora som den samtida litteraturens. Under 2000-talet 

132 Tabell 12.
133 Tabell 16.
134 Tabell 7, 8, 16.
135 Tabell 8. Bland de mest utgivna författarna finns bara tre kvinnor: Sof ’ja Kovalevskaja, 
Nina Berberova och Aleksandra Marinina.
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har utgivningen blivit åldersmässigt polariserad mellan ett fåtal äldre 
klassiker och ett flertal samtida författare.136 Denna utveckling är del-
vis en följd av att den ryska litteraturen började spridas internationellt 
tämligen sent. Det var först efter att de stora realisterna hade introdu-
cerats och vunnit erkännande under 1880-talet som svenska förläggare 
någorlunda kontinuerligt kunde fortsätta att ge ut redan avlidna ryska 
författare, varför den ryska litteraturen egentligen inte hade tillfälle att 
”åldras” på svenska tidigare. Samtidigt tycks det inte vara alla förfat-
tarskap eller författargenerationer som överlevt denna transition ge-
nom tiden. Exempelvis den en gång väl företrädda realistiska ”mellan-
generationen” med Vsevolod Garšin och Vladimir Korolenko har idag 
närmast försvunnit ur den svenska litteraturen, liksom författare som 
Dmitrij Merežkovskij och Maksim Gor’kij (pseud. för Aleksej Peškov), 
en gång helt centrala i utgivningen. Över tid sker en avsmalning i urva-
let ”klassiska” författare och i deras repertoarer, så att författarskap och 
verk som en gång utgjort givna inslag i den svenska översättningslittera-
turen efterhand faller ur den föränderliga repertoar som löpande gjorts 
tillgänglig för svenska läsare (se vidare 3.7).

Översättarna

De ca 1800 förlagsutgåvor som producerats 1797-2010 har översatts av om-
kring 340 personer.137 Bland de identifierade översättarna är ca 120 kvin-
nor, en kanhända överraskande liten andel, med tanke på att översättar-
yrket ansetts vara en ”kvinnosyssla”.138 Detta tycks dock vara en sanning 
med modifikation – både för gruppen rysköversättare och för gruppen 
översättare i stort. Bland rysköversättarna är den manliga dominansen 
slående fram till 1920-talet, även om Walborg Hedberg är den mest utgiv-

136 Tabell 5.
137 Det finns svårigheter med att identifiera vissa översättare. Signaturer är vanliga, i syn-
nerhet årtiondena kring sekelskiftet, och kvinnliga översättare kan ha publicerat sig under 
både flicknamn och giftasnamn. I ett stort antal utgåvor är översättarens namn inte utsatt. 
Översättarpseudonymer är ovanliga, men förekommer, exempelvis under den sena sov-
jetperioden, då vissa översättare valde att publicera sig under pseudonym – t.ex.”Karin 
Isacsson” och ”David Stockman” för Per-Arne Bodin resp. Bengt Samuelson. Också Bon-
niers förlagspseudonym ”Håkan Bergstedt” står under ett fåtal smärre översättningar, 
främst på 1940-talet. Tabell 9, 10.
138 Tabell 10. Jmfr t.ex. Hjelm-Milczyn, s. 173-193.
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na under halvseklet dessförinnan. Förhållandena är likartade om man ser 
till vilka översättare (från alla språk) som anlitats oftast av svenska förlag 
1866-1900, en grupp som undersökts av Sten Torgerson. Bland de 32 mest 
anlitade översättarna i Sverige under dessa år är 11 kvinnor.139 Utifrån det-
ta finns alltså ingen anledning att uppfatta översättarskrået före och om-
kring sekelskiftet som dominerat av kvinnor. Möjligen kan mannens fak-
tiska dominans ha uppfattats som mindre än den var, eftersom andelen 
kvinnor sannolikt var större bland översättarna än i andra grupper på det 
litterära området (författare, förläggare, kritiker etc.). Föreställningen om 
översättandet som en klassisk ”kvinnosyssla” skulle i så fall vara ett resul-
tat, inte av en faktisk kvinnlig dominans, utan av en mindre rigid manlig 
dominans. En omständighet som rör enbart gruppen rysköversättare är 
också den svenska försvarsmaktens återkommande behov av rysktalande 
personal, ett yrkesområde som tills nyligen var förbehållet män och som i 
vissa fall lagt grunden för en framtida översättarkompetens.140

3.1 Sentimentalism och romantik (1797-1863)

Under dessa nästan sju decennier publiceras ett trettiotal förlagsutgivna 
svenska översättningar från ryska. Till det kommer ca 70 funna över-
sättningar i dagstidningar och tidskrifter, huvudsakligen i Finland. Ur-
valet består nästan undantagslöst av samtida författarskap.141 Endast två 
förlag har en någorlunda sammanhållen utgivning för kortare perioder: 
N. H. Thomson (sju utgåvor 1838-42) och finländska J.C. Frenckell & son 
(tre utgåvor 1849-50). Den rikssvenska utgivningen är mer omfattande 
än den finländska under nästan hela perioden – den första finländska 
utgåvan trycks först 1824. Samtidigt är den finländska utgivningen 
proportionellt aldrig större än under denna period, vilket i synnerhet 
märks under introduktionen av de ryska romantikerna.142 Åren  1850-68   

139 Torgerson (1996), s. 57f.
140 Bland de översättare som under mycket varierande villkor lärt sig ryska i det militära 
kan nämnas Erik Nordenström och Hans Björkegren.
141 Tabell 5.
142 Tabell 2. Nils Håkanson, ”Rysk romantik på svenska. Hur den ryska romantiken intro-
ducerades på svenska och varför”, i Slovo 50:2010.
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är förlagsutgivningen i båda länderna närmast obefintlig. Samman-
fattningsvis utgör den ryska litteraturen en rent perifer företeelse i det 
rikssvenska litterära systemet vid denna tid, möjligen med undantag för 
något år omkring 1840.143

Rysk sentimentalism på svenska

De första översättningarna av modern rysk skönlitteratur hämtas ur 
upplysningslitteraturen och sentimentalismen. År 1797 utkom Nikolaj 
Karamzins Julia, eller Förnuftets seger öfwer Paszionerna, två år senare 
Katarina II:s Zarsonen Fewei. En händelse i en residence stad, vars till-
komst hängde samman med det tillfälliga politiska närmandet mellan 
Ryssland och Sverige (Gattjina-traktaten).144 Inget av verken omfattar 
mer än 60 sidor, inget har översättarnamnet angivet. Fram till mit-
ten av 1820-talet följer sedan översättningarna sporadiskt, men inte 
utan tendens: sju av tio publikationer (alla publikationstyper) utgör 
nämligen översättningar av Nikolaj Karamzin.145 Berättelsen Julia 
trycks fyra gånger; tre av utgåvorna innehåller en och samma över-
sättning, gjord från franskan, medan den fjärde, utgiven 1806 i sam-
lingen Berättelser, är gjord från tyskan. Nils Åke Nilsson menar att det 
som lockade svenska läsare var, för det första, att Karamzin ”följde 
europeiska förebilder” som ska ha motsvarat ”även den svenska pu-
blikens smak”.146 För det andra ska svenska läsare ha lockats av ”en 
viss nationell lokalfärg – särskilt i de historiska berättelserna – som 
kunde kännas både ’exotiskt’ intressant och främmande.”147 Den enda 

143 Se avsnittet ”Rysk romantik på svenska” nedan, samt tabell 20.
144 Ljustrov, s. 66. – Ett tidigt intresse för litterära skildringar av det historiska Ryssland 
märks också i några översättningar av franska och tyska författare: P. J. Desforges Feo
dor och Lisinka, eller Det räddade Novogrod. Drame i tre acter (1793), André Guillaumes 
Azemas, eller ett ryskt fruntimmers besynnerliga händelser, som både i med och motgång 
warit ståndaktig. Hwaruti tillika förekommer åtskillige händelser, hörande till wår nordiska 
historia för detta år hundrade (1794) och Ema och Lemosoff. Rysk anecdot (1797); samt F. 
J. M. von Babos Peter den store, eller Strelitzerne. Skådespel i fyra acter. Efter en sannfärdig 
rysk händelse (1799). 
145 Av dessa är fyra rikssvenska förlagsutgåvor och tre publikationer i Åbotidningar. Sam-
lingen Berättelser (Göteborg, 1806) innehåller ”Den arma Lisa”, ”Flor Silin”, ”Natalia eller 
Bojarsdottern”, samt ”Julia”. Också i Danmark översattes Karamzin, se Nielsen, s. 14-27.
146 Nilsson (1985), s. 11.
147 Ibid.
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text som trycks om är dock den första översättningen av Julia, vilken 
är påtagligt anpassad till franska litterära normer redan i originalet, 
något som förstärkts då den tagit vägen till svenskan via franskan – 
Nilsson själv karakteriserar texten som ”snarare en parafras än en 
översättning”.148 De mer romantiska berättelserna med ”nationell lo-
kalfärg” har däremot inte tryckts om. Karamzinutgåvorna tycks alltså 
snarare spegla de svenska läsarnas mottaglighet för ”europeiska före-
bilder” än ett intresse för rysk lokalkolorit.149 Karamzin försvinner ur 
svensk förlagsutgivning efter 1824.

Rysk romantik på svenska

Samma år som den sista Karamzinutgåvan publiceras utkommer i 
Helsingfors den första svenska översättningen av en företrädare för 
den ryska romantiken: Fedor Glinkas Lifvets gåta. Allegorie. Efterhand 
som fler romantiska författare introduceras på svenska, sker en viss 
ökning i utgivningstakten mot en blygsam kulmen omkring 1840. De 
nya romantiska författarna kan delas in i två grupper: poeter och pro-
saister. Bland de förra introduceras alla utom Aleksandr Puškin endast 
sporadiskt. Poeter som Evgenij Baratynskij, Anton Del’vig, Andrej Po-
dolinskij och Vasilij Žukovskij översätts, men mycket begränsat och 
vad man vet enbart i Finland, huvudsakligen i dagspress.150 Till den ro-
mantiska lyriken hör också Julius Lundahls många översättningar av 
ryska folkvisor och folksånger, publicerade i finländska dagstidningar 
omkring 1840, samt hans aldrig i sin helhet tryckta översättning av 
Igorkvädet.151

Också Puškin har de flesta av sina publikationstillfällen i Finland.152 

148 Ibid.
149 Ljustrov, s. 65.
150 De svenska publikationerna saknar nästan lyriska översättningar, men det ska påmin-
nas om att den rikssvenska pressen bibliografiskt är dåligt utforskad för denna tid. Karhu 
bekräftar dock att den finländska opinionen länge förhöll sig skeptisk till Puškins prosa, 
men anammade hans lyrik. Karhu (1962), s. 147.
151 Ben Hellman, ”Julius Lundahl. ’Sovremenniks’ finländske medarbetare”, i Kunskapens 
hugsvalelse. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus, Åbo Akademis förlag, 
2003, s. 231-248. Ett folkloristiskt intresse uttrycks också i Först Wladimir och hans käm
par. Ryska fornsagor. Stockholm, 1840.
152 Av författarens 17 publikationstillfällen 1825-50 är 13 i Finland.
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Den första svenskspråkiga utgåvan av hans verk trycks i Åbo 1825: 
Minne af Kaukasien/Kavkazskij plennik, översatt och utgiven av Fred-
rik August von Platen. Större delen av upplagan förstördes dock i Åbo 
brand 1827, och därefter dröjde det innan Puškin ägnades någon mer 
omfattande uppmärksamhet på svenska.153 År 1841 utkommer i Sverige 
C. J. Lénströms nämnda avhandling och Otto Adolf Meurmans över-
sättning av Kaptenens dotter, och i Finland publiceras flera dikter i 
dagstidningar.154 Under andra hälften av 1840-talet förekommer enstaka 
Puškinöversättningar i finlandssvensk dagspress och 1849 publicerar 
den rikssvenska tidskriften Tiden Spaderdame som följetong.155 Därefter 
finns inga kända översättningar av Puškin förrän i slutet av 1860-talet.

De romantiska prosaförfattare som översätts förenas av en dragning 
åt en nationell tematik och vanligen också åt den underhållande spän-
ningsberättelsen. Återkommande motiv är den ryska historien och exo-
tiska platser i det ryska imperiet.156 Hit hör ett fåtal verk som kom att 
överleva länge i den svenska litteraturen, däribland Lermontovs Vår tids 
hjelte (Helsingfors, 1844) och Puškins redan nämnda Kaptenens dot
ter, men framförallt en rad berättelser och romaner av numera tämli-
gen bortglömda författare som Faddej Bulgarin, Aleksandr Marlinskij 
(pseud. för Aleksandr Bestužev) och Michail Zagoskin. Dessa åtnjöt en 
stor popularitet i hemlandet och hade betydande kommersiella fram-
gångar, vilket torde ha underlättat den internationella spridningen av 
deras verk.157 Den mest utgivne bland dessa prosaister är Marlinskij med 
fem egna utgåvor 1840-42, samtliga med historiska eller ”kaukasiska” 
äventyrsmotiv, översatta av O. A. Meurman och utgivna i Thomsons 

153 ”F. A. von Platen”, i Tor Carpelan, Finsk biografisk handbok. Helsingfors: Edlund, 1903.
154 HfMb trycker fyra ”Västslaviska sånger” (övers. Lundahl) samt ”De begge korparna/
Voron k voronu letit” (Fredrik Cygnaeus). En längre introduktionsartikel, ”Alexander Ser-
gejewitsch Puschkin”, trycks i BoTi 7/6, 10/6 1839. – En lista på de periodikaförkortningar 
som används återfinns längst bak i boken.
155 Tiden 28/11-15/12 1849. Översättningen gjord från franskan. Se Hjelm-Milczyn, s. 318f. 
I Ingemar Oscarssons undersökning av tidens följetonger i dagspress nämns endast två 
ryska verk: förutom Puškins berättelse också Bulgarins ”Titulär-rådet Tschuchins anteck-
ningar” i DA 7-22/9 1842. Se ”Fortsättning följer”. Följetong och fortsättningsroman i dags
pressen till ca 1850. Lund: LiberLäromedel, 1980, s. 132.
156 Håkanson, s. 110ff.
157 Efter de exempellösa försäljningsframgångarna i hemlandet för Bulgarins Iwan Wuis
higin, eller lifvet och sederna i Ryssland, utgiven på ryska 1829, dröjer det bara ett år innan 
verket översätts till tyska och ges ut i Sverige av Hierta.
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Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen.158 Vissa av dessa prosaverk 
har i sig en viss kognitiv prägel på så vis att de får attraktionskraft som 
skildringar av exotiska miljöer (Kaukasus, den ryska medeltiden, Sibi-
rien), men det ska påpekas att dessa miljöer torde ha varit nästan lika 
exotiska för många av originalverkens läsare som för de svenska.

Utgivningsluckor

Producentkonstellationen Meurman-Thomson bär upp nästan hela käl-
litteraturens uppgång i Sverige omkring 1840. När deras samarbete upp-
hör, försvinner den ryska litteraturen ur rikssvensk förlagsutgivning 
för ett kvartssekel (1843-68). I Finland fortsätter den svenskspråkiga ut-
givningen några år, men upphör nästan helt efter ca 1850 och återkom-
mer inte förrän på 1860-talet och då mycket begränsat.159 Med undantag 
för Gogol’, Lermontov och Puškin försvinner nu också de romantiska 
prosaisterna och flera av lyrikerna ur den svenskspråkiga litteraturen. 
Efter dessa utgivningsluckor hamnar den svenska översättningsverk-
samheten i otakt med utgivningen i källkulturen, så att de realistiska 
verk som senare översätts förs in i det svenska litterära systemet med 
större fördröjning: välbekanta namn som debuterar under 1840-talet 
och 1850- talet – Dostoevskij, Tolstoj, Turgenev och Saltykov-Ščedrin – 
introduceras först tjugo eller trettio år senare, och ett verk som Sergej 
Aksakovs En familjekrönika ges ut först på 1900-talet.

Importvägar

Bland de rikssvenska förlagsutgåvorna har lika många direktöversätt-
ningar som sekundäröversättningar identifierats.160 De franska och 

158 Parentetiskt kan nämnas den balttyske författaren Georg Engelhardts roman Marfa 
och Andrej. En saga från Rysslands forntid. Linköping, 1831. Författaren var uppvuxen och 
fostrad i Ryssland och skrev om ryska förhållanden, om än på tyska. Se även C. A. Gott-
lund, Kustroff och Woronitscheff eller De båda brottslingarne. En rysk berättelse från förra 
århundradet. Stockholm: Hjerta, 1833. Övers. fr. finskan [?], Gottlund.
159 Rysk litteratur översättes mindre intensivt också i Danmark vid samma period. Fjord 
Jensen, s. 47.
160Av 18 rikssvenska förlagsutgåvor har åtta kunnat identifieras som direktöversättningar, 
sju som sekundäröversättningar. Återstående har inte gått att fastställa med avseende på 
källspråk/sekundärspråk.
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tyska litterära systemen utgör de viktigaste kontinentala förmedlingsin-
stanserna, möjligen med något större genomslag för det tyska, både vad 
gäller initiering och språklig överföring, med något fler sekundäröver-
sättningar och fler tyska referenser i tidens paratextuella ramverk.161

En ännu viktigare förmedlingsinstans är emellertid Finland. Av åtta 
identifierade direktöversättningar i Sverige är sex utförda av finlands-
svenske Meurman.162 Faddej Bulgarin besökte Sverige 1838, vilket myn-
nade ut i Johan Fredrik Bahrs översättning av hans Den falske Dmitrij 
– ett ovanligt exempel på en oförmedlad kontakt mellan de ryska och 
rikssvenska litterära systemen.163 I Finland är situationen den omvända: 
före 1860 finns där endast en identifierad sekundäröversättning (samtli-
ga publikationstyper).164 Alla översättare som publicerat sig i Finland är 
så vitt jag kunnat utröna finländare. Där det rikssvenska litterära syste-
met nästan saknar direkta kontakter med den ryska litteraturen och för-
litar sig på finländsk och kontinental förmedling, står alltså de finländ-
ska skriftställarna betydligt oftare i omedelbar kontakt med det ryska 
litterära livet och översätter direkt från källspråket.165 Det finlandssven-
ska litterära systemets större öppenhet gentemot källkulturen har på så 
vis skapat möjligheter för det mer slutna rikssvenska systemet att ändå 
tillgodogöra sig källitteraturen.166 Finlands förmedlande funktion hör 

161 Håkanson, s. 112ff.
162 Meurman befann sig huvudsakligen i St Petersburg när han översatte. Han fick sina tex-
ter förmedlade till förlaget av morbrodern A. I. Arwidsson, som då arbetade för Thomson 
och också var finländare. Furuland (2007), s. 216, 451.
163 J. F. Bahr var bibliotekarie hos ryske ministern i Stockholm och ska ha lärt känna Bulga-
rin under dennes besök där 1838. Se ”Bahr”, i Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm, 1919-, 
samt i Emil Nyberg, Gotländsk släktbok. Ekenäs, 1838. Enligt Šarypkin (1975, s. 92) ska 
också Lažečnikovs Kejsarinnan Annas gunstlingar/Ledjanoj dom (1840) ha översatts från 
ryska. Ivan Golovin besökte Sverige 1839, men att hans Ryska typer och karakterer utkom 
här 1849 hänger snarare samman med att boken då uppmärksammats internationellt.
164 Aleksandr Marlinskij, ”Det röda doket”, ÅU 20/7-6/8 1836. Övers. fr. franska av Firry de 
Pegny och Haquin. Antalet identifierade direktöversättningar i Finland är fyra bland för-
lagsutgåvorna och 34 för periodikapublikationerna. Påpekas kan dock att översättningen i 
Finland av Gogol’s ”En Majnatt” 1848 (se 4.2) tycks ha initierats från Tyskland. Se artikeln 
”Rysslands Novellförfattare”, i Ilmarinen 6/12 1848.
165 De rikssvenska utgivningsuppgångarna föregår vanligen den finlandssvenska utgiv-
ningens uppgångar och det kan ha förekommit påverkan från det rikssvenska systemet 
på det finländska. Svensk och finländsk bokmarknad hade ett stort utbyte under hela 
1800-talet, i synnerhet vad gäller översatt litteratur. Rainer Knapas (red.), Finlands svenska 
litteraturhistoria I. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland/Atlantis, 1999, s. 414.
166 Svagheten i den svensk-ryska länken blir tydlig då Meurman efter några få år ger upp 
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förstås samman med Storfurstendömets ställning inom det ryska im-
periet, men bör också betraktas utifrån det faktum att källitteraturen, 
precis som målkulturens originallitteratur, hade utvecklats relativt sent, 
vilket gjorde att det inte fanns någon tradition av utvecklade litterära 
kontakter att falla tillbaka på för rikssvenska förläggare och översättare.

Politiska omständigheter

Revanschism och antiryska stämningar var två betydande faktorer i 
periodens svenska inrikespolitik, i synnerhet omkring 1830 och under 
1850-talet.167 Liksom i delar av övriga Europa hade russofobin ofta po-
litiska förtecken och förnyades så fort den ryska regimen ryckte ut för 
att försvara den gamla ordningen i Spanien, Grekland, Polen eller Ung-
ern.168 Karl XIV Johan vårdade visserligen förbindelserna med Ryssland, 
men måste använda maktmedel för att hålla tillbaka en tidvis stark 
ryssfientlig liberal opinion. Under Oscar I:s regeringstid (1844-1859) fjär-
made sig Sverige från Petersburg, och med skandinavismen fick svenska 
liberaler och den svenska nationella rörelsen en klart antirysk prägel, 
en utveckling som kuliminerade vid Krimkrigets utbrott. Ytterligare en 
stark ryskfientlig våg svepte genom landet omkring det polska upproret 
1863.169 Att sådana opinioner skulle ha påverkat det svenska urvalet av 
rysk skönlitteratur annat än mycket indirekt (se nedan) är dock föga 
sannolikt; utgivningen är alltför begränsad och tydligt styrd av andra, 
mer pragmatiska omständigheter såsom förlagskonjunkturer och över-
sättares slumpmässiga förbindelser med författare och förläggare. Inte 
heller livegenskapens upphävande eller de ryska författarnas förhållan-
de till tsarmakten påverkar märkbart utgivningen.170

sitt översättande, med följd att inga fler verk översätts från ryska i Sverige på ett kvarts-
sekel. Se artikel om Meurman i Svenskt översättarlexikon. 
167 Åke Sandström, ”Sverige 1809-1864”, i Max Engman och Åke Sandström (red.), Det nya 
Norden efter Napoleon. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2004, s. 119-149.
168 Malia, s. 91ff, 146ff, 159. Jmfr även May, s. 12.
169 Stalfelt, s. 3f. Halicz, s. 67-77, 84f. Jmfr även Uggla (1989). – Under Krimkriget utgavs 
Germain de Lagny, Ryssarne och knutpiskan, eller Rysslands seder och samhällsskick. 
Stockholm, 1854. Ett polskt verk med antitsaristiska tendenser som översattes via franskan 
under det polska upproret var Rufin Piotrowsky, En polsk ädlings öden uti rysk fångenskap. 
Utdrag ur hans egna memoirer. Stockholm, 1863.
170 Tsartrogna författare översattes i stort sett i samma mån som dekabristförfattare (eller 
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En betydelsefull utveckling av socialpolitisk natur var däremot den 
administrativa integrationsprocess mellan rysk och finländsk förvalt-
ning som inleddes efter 1809 och som fortgick under hela 1800-talet.171 
För att hantera Storfurstendömets autonomi och relationer med S:t 
Petersburg byggdes det under kejsartidens första årtionden upp en ny 
administration med stort behov av rysk-svenska translatorer. Flera av 
de finlandssvenska översättarna verkade i den nya administrationen.172 
Med en förbättrad översättarkompetens följde bättre förutsättningar för 
den översatta litteraturen. Också Helsingfors universitet (Alexandersu-
niversitetet) kom att bli en viktig knutpunkt i denna integrationspro-
cess, inte minst under Jakov Grots tid som professor i ryska språket och 
rysk litteratur. 173 Det hände också att studenter, huvudsakligen svensk-
språkiga, stipendierades för språkstudier i Ryssland på villkor att de se-
dan undervisade i språket i Finland.174

Romantik som intellektuell strömning och som underhållning

Det sentimentala och senare romantiska urvalet bör ses i ljuset av de 
likartade litterära och intellektuella moden som präglade tankeli-
vet i Ryssland, Finland och Sverige. Alla de tre ländernas nationella 
processer stod som bekant under samma inflytande från de roman-
tiska idéströmningarna på kontinenten, inte minst från Tyskland, och 
delade samma böjelse för en ”ursprunglig”, mer ”andlig” enkelhet, 
hyllningen av det agrara, flärdfria och karga, en sentimentalt färgad, 
kritisk hållning till det framväxande industrisamhället och ett starkt 

författare som öppet sympatiserade med dessa), om än med något större genomslag för de 
förra i Finland (Bulgarin, Nikolaj Greč, Nestor Kukol’nik m.fl.) och för de senare i Sverige 
(Lermontov, Marlinskij, Puškin), en skillnad som dock inte ska överdrivas med tanke på 
utgivningens ringa omfattning och övriga, förlagsrelaterade omständigheter bakom det 
rikssvenska urvalet. Se även Karhu (1962), s. 300ff.
171 Se Engman (1983, 1995, 2000).
172 Exempelvis von Platen, Meurman, bröderna Lundahl och Nikolai Kiseleff.
173 Karhu (1962) behandlar Grots gärning i Finland utförligt. Se även Maria Widnäs, ”Jacob 
Grot och universitetets ryska bibliotek”, i Miscellanea Bibliographica, Helsingfors, 5:1947, 
s. 144-163; Nikolajeva, s. 94f; Håkanson, s. 117ff. 
174 Guy Topelius Unga landsmän i Ryssland på 1840talet. Tammerfors: Söderström, 1935, s. 
7ff. En politisk omständighet som förstås påverkade all skönlitterär verksamhet i Finland 
var de censurlagar som infördes där efter 1848. Karhu (1962), s. 289.
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intresse för folkkultur och folklig diktning. Jämfört med situationen 
i Sverige formulerades den finländska nationella självbilden, liksom 
den ryska, möjligen i något tydligare kontrast till en föreställning om 
ett ”civiliserat” men andligt försvagat Västeuropa.175 Julius Lundahl, 
som under några år var mycket aktiv som förmedlare av rysk roman-
tik till Finland, fann lockande överensstämmelser i kynne i den ryska 
och den finska folkdiktningen: ”[…] äfven hos Ryssen, så liflig och le-
fnadsfrisk han än synes oss, glöder i hjertats innersta samma djupa 
känsla för lifvets allvar och sorgliga skiften som hos den allvarsamme, 
slutne Finnen.”176 En annan skillnad mot situationen i Sverige var att 
den finländska nationella odlingen inte hade lika självklara traditio-
ner att falla tillbaka på; inte minst saknades ännu en bred finsksprå-
kig litteratur, vilket troligen gjorde att översättningslitteraturens roll 
blev viktigare – en inflytelserik nationell talesman som J. V. Snellman 
lyfte exempelvis fram översättningarnas betydelse för den inhemska 
litteraturens utveckling och vikten av att de erfarenheter som formu-
lerats i världslitteraturen och bland grannländerna gavs en formule-
ring också på finska.177 En tredje omständighet var att inflytelserika 
kretsar i Finland kopplade samman den nationella idén med ett loja-
listiskt förhållande till Ryssland, så att kejsaren sågs som en garant för 
en fruktbar nationell utveckling.178 Sådana idéhistoriska faktorer kan 
möjligen förklara varför det finländska urvalet premierade rysk lyrik, 
som vid tiden ofta utforskade just den ryska nationella självbilden och 
som statusmässigt stod högre än de exotiska underhållningsromaner 
som översattes för den rikssvenska marknaden.179 Inte minst Julius 
Lundahls översättargärning uttrycker ett tydligt intresse för att fak-
tiskt lära känna den ryska kulturen. Och i jämförelse med denna situa-
tion blir det ändå rimligt att anta att den tydliga ryssfientlighet som 

175 Nistad, s. 64-79. Karhu (1962), s. 6, 57ff, 88ff. Jmfr flera artiklar i Knapas, däribland Jo-
han Wrede, ”Folksjälen, folkeposet och nationalskalden”, Rainer Knapas, ”J. V. Snellman 
och nationallitteraturen” och Nils Erik Forsgård, ”Utopisten Topelius”.
176 Citerat hos Hellman (2003), s. 232.
177 Karhu (1962), s. 272f. 
178 Matti Klinge, Från lojalism till rysshat. Ekenäs: Ordfront, 1988, s. 99. Övers. Kerstin 
Smeds.
179 Denna bild bekräftas i ett avsnitt om översättningen av rysk lyrik i Finland vid denna 
tid i Ragnar Öller, Ett kvarts sekel av vårt litterära liv. 18281953. I. Poesin. Helsingfors: 
Söderström, 1920, s. 102-108.
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märktes samtidigt i den rikssvenska nationella formuleringsprocessen 
kan ha fungerat som ett ”hinder” för källkulturens högstatuslyrik med 
dess tydliga nationella dragning.180

Den rikssvenska förlagssituationen

Den mycket begränsade utgivningen av rysk skönlitteratur före 1870-talet 
måste bedömas utifrån den underutvecklade svenska förlagsmarknaden, 
”förmodligen den sämsta i Europa, näst den Ryska och den Turkiska” en-
ligt en bedömare.181 Utgivningens omfattning bestämdes tydligt nog av 
den totala bokutgivningens förutsättningar. Den romantiska källittera-
turens introduktion sammanfaller med uppkomsten av en mer modern, 
kommersiellt inriktad förläggartyp i både Sverige och Finland. Förläggare 
Thomson är en typisk representant för denna utveckling, med ett basut-
bud av underhållningslitteratur publicerad i läsebibliotek.182 Den ökade 
utgivningen av rysk skönlitteratur omkring 1840 följer också i slutet av 
en period med häftig konkurrens mellan de nyetablerade romanbiblio-
teken vad gäller just översatt litteratur.183 Den allt mer pressade konkur-
renssituationen under 1830-talet kan ha bidragit till Thomsons beslut att 
satsa på en bred utgivning av den okände Marlinskij. Betydelsen av för-
lagsbranschens konjunkturer understryks av att den ryska utgivningen 
tar fart igen först när de svenska förlagen går in i ett nytt expansivt skede 
efter ca 1870.184

Sammanfattningsvis utgjorde de ryska prosaverk som översattes i 
Sverige under denna tid ett udda inslag i det svenska litterära syste-
met. Att den ryska litteraturen översattes så sparsamt hänger främst 
samman med förläggandets magra förutsättningar i stort och med de 
obefintliga traditionerna när det kom till litterära utbyten, något som i 
sin tur var avhängigt både källitteraturens korta historia på den inter-
nationella scenen och kanske också de spända politiska relationerna 

180 Sandström, s. 124f. Jmfr även Nerman (s. 323ff) om Runeberg som Tegnérs motsats.
181 Teologen Henrik Reuterdal citerad hos Peterson (2003), s. 164.
182 Gedin (1997), 88f. Jmfr även den liknande utvecklingen för Frenckell i Finland, se Bok
tryckarna Frenckell och deras föregångare vid Åbo Akademi. Helsingfors: Frenckellska 
tryckeriaktiebolaget, 1942.
183 Svedjedal (1987), s. 26-33. Furuland (2007), s. 59f.
184 Jmfr Rinman, s. 245 och Gedin (1997), s. 91.
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mellan länderna. Det rikssvenska urvalet har en viss kognitiv tendens, 
med framskjutna positioner för verk som på exotiserande sätt berättar 
om avlägsna delar av det ryska imperiet. Dessa teman låg inherenta i ti-
dens källitteratur, men tycks också ha förstärkts vid importen till Sve-
rige. Detta bekräftas av en granskning av de översatta verkens svenska 
titlar, där det märks en tydlig betoning av det ryska ursprunget och ver-
kens förmenta giltighet som skildringar av det ryska samhället, samt 
en exotiserande och förfrämligande inställning till källkulturen.185 Be-
skrivningarna av Bulgarins, Marlinskijs och Puškins rövarberättelser 
och äventyrshistorier som sannfärdiga Rysslandsskildringar passade 
den pågående konstruktionen av en ny svensk självbild, både vad gäl-
ler revanschistiska stämningar och de inhemska liberalernas antiryska 
inriktning, och på så vis fanns alltså ytterligare en överensstämmelse 
mellan det romantiska prosaurvalet och tidens dominerande uppfatt-
ningar om källkulturen.186 Dessa kognitivt präglade urvalstendenser 
blir särskilt tydliga i en jämförelse med det finlandssvenska urvalets 
mer universalistiska prägel. 

3.2 Den ryska realismens första genombrottsfas  
(1863-1890)
Efter 1860-talets mitt sker en gradvis återintroduktion av den ryska 
litteraturen i det svenska litterära systemet. I samband med en allmän 
branschuppgång trappar de rikssvenska förlagen upp sin utgivning 
under 1870-talet och än mer vid 1880-talets mitt: antalet förlagsut-
gåvor med rysk skönlitteratur stiger från 14 stycken 1870-79 och 25 
stycken 1880-84 till 64 stycken 1885-89.187 Under andra hälften av 

185 Appendix A.
186 Jmfr May, s. 14.
187 Rysk skönlitteratur publiceras vid två tillfällen på svenska utanför Sveriges och Fin-
lands gränser – en gång i Ryssland och en gång i USA: Michail Lermontov, Demonen. 
S:t Petersburg: Tipografija Imperatorskoj akademii nauk, 1887. Övers. Frithiof Woldemar 
Göös. Enligt förordet är den uttalade målgruppen ”den Svenska allmänheten”. – Józef 
Lubomirskis roman Tatjana. Skildring ur lifvet i Sibiriens fängelser/Raznuzdannye strasti. 
Minneapolis: Svenska folkets tidnings förlag, 1895. Sannolikt samma översättning som Ta
tiana. Interiörer från Ryssland, signerad ”-ck” och utgiven i Norrköping, 1882. Denna idag 
bortglömda roman utkom i ytterligare en svensk översättning 1885, i Karlstads-tidningens 
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1880-talet blir Albert Bonnier den klart dominerande utgivaren av 
rysk litteratur, en position förlaget innehar till 1920-talets slut. Bland 
andra viktiga förläggare märks nu Beijer, Hæggström och Norstedt.188 
Bonniers framskjutna position hänger delvis samman med förlagets 
ledande ställning som utgivare av skönlitteratur i stort, delvis med 
att Bonnier blev Lev Tolstojs huvudsaklige förläggare under den tid – 
ca 1885-1914 – då denne kom att dominera det ryska urvalet. Nästan 
två tredjedelar av förlagets ryska utgivning under dessa år utgörs av 
Walborg Hedbergs Tolstoj översättningar. Sven Olof Stalfelt har upp-
märksammat att författarens introduktion sammanfaller med Giftas-
åtalet 1884, i samband med vilket Bonnier kritiserades för bristande 
moraliskt ansvarstagande, något som kan ha stärkt incitamenten för 
en bred utgivning av en författare som Tolstoj.189 Även frånsett Tolstoj 
är emellertid de ryska författarna betydligt fler hos Bonnier än hos 
något annat förlag.

I pressen utgör följetongen en allt viktigare publiceringsform för ti-
dens allmänna litteraturutgivning.190 En större del av följetongerna med 
ryska författare är korta och löper endast över några nummer, men de 
kan ibland vara avsevärt längre och det är inte ovanligt att med tiden 
betydelsefulla texter introduceras den vägen.191 Finlandssvenska dags-
tidningar och rikssvenska tidskrifter är under 1860-talet viktiga aktörer 
vid introduktionen av Turgenev, och när den ryska litteraturen får sitt 
definitiva genombrott under 1880-talets andra hälft är Aftonbladet sär-
skilt aktivt.192

följetongsbibliotek, som Ryskt embetsmannalif, och är därmed en av de mest utgivna ryska 
romanerna på svenska före första världskriget.
188 Hæggströms utgivning får ses som begränsad, med tanke på att förlaget under 1880-ta-
let hade landets största skönlitterära utgivning efter Bonnier. Svedjedal (1993:I), s. 56f. 
Edlund ligger bakom en ökad utgivning i Finland 1879-84.
189 Stalfelt, s. 125. Mer om förlagets ställning i Svedjedal (1993:I), s. 48 ff.
190 Tabell 13, 14.
191 Jmfr utgivningsmönstret i källkulturen hos Jeffrey Brooks, When Russia Learned to 
Read. Princeton U. P., 1985, kap. 4.
192 Bara 1886 publicerar tidningen 11 översättningar av Dostoevskij (tre följetonger och åtta 
utdrag ur Från ett straffängelse i Sibirien/Zapiski iz mertvogo doma) samt Tolstojs Kosack
erna och Gončarovs roman Vid branten el. Markas Nihilisten. Se Tabell 18. Aftonbladet 
och Stockholms Dagblad hade egna korrespondenter i S:t Petersburg under 1880-talet, 
enligt Stalfelt, s. 102.
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Turgenevs introduktion

Från 1863 till början av 1880-talet dominerar Ivan Turgenev fullständigt 
det svenska urvalet av rysk skönlitteratur. Den första översättningen 
är ett utdrag ur Faust i Helsingfors Tidning 1863, och som följetonger 
i finlandssvensk press går sedan Annuschka. Minnen från Rhenstran
den/Asja (1864), Fäder och barn [sic!] (1866), Rök (1868) och Öfwerflö
dig/Dnevnik lišnego čeloveka (1869).193 Författarens introduktion i Sve-
rige sker med Carl J. Backmans översättningar från franska 1867-70 för 
tidskrifterna Idun och Ny Illustrerad Tidning. Ett urval av Backmans 
texter trycks 1868 i samlingen Trenne noveller – den första svensksprå-
kiga förlagsutgåvan.194 Åren 1875-95 utkommer sedan minst en titel av 
författaren per år och med ett brett urval. En viktig producentkonstel-
lation är samarbetet mellan Herman N. Almkvist och Norstedt, vilket 
resulterar i ett stort antal översättningar och slutligen i samlingsutgåvan 
Turgenjefs samlade noveller i tio band 1885-88.195 Redan före Turgenevs 
död 1883 är alla de större romanerna översatta, samt otaliga smärre verk. 
För några titlar finns flera översättningar: exempelvis Nov’ går som föl-
jetong i Helsingfors Morgonblad 1877 under titeln Nyodling, publiceras 
två år senare i nyöversättning på Hæggström som Obruten mark, och 
får 1890 en tredje översättning med en följetong i Arbetet som De nya 
generationerna. En minnesruna 1883 beskriver hur Turgenev ”redan i sin 
lifstid vunnit ett stort namn, ja, namn af vår tids störste prosadiktare”, 
ett uttryck inte bara för beundran och respekt, utan också för att den 
ryska litteraturen – åtminstone i Turgenevs uppenbarelse – inte längre 
var någonting helt främmande för svenska läsare. 196

Denna naturalisering skedde inte utan att andra länder gått före. Tur-
genevs västeuropeiska framgångar är välkända och i synnerhet genom-
slaget i Frankrike befordrade den svenska introduktionen, vilket bland 

193 Annuschka. Minnen från Rhenstranden och Fäder och barn går som följetonger i FAT 
från 31/5 1964 resp. HfD från 11/5 1866.
194 Utgåvan publicerad av Hæggström, som också gav ut tidskriften Idun, där flera av 
Backmans översättningar är publicerade. Backman var själv utgivare av Ny Illustrerad 
Tidning. Torgerson (1996) s. 25.
195 Nils Åke Nilsson (1985, s. 14) kallar Almkvist ”vår första seriösa översättare från ryskan”, 
men påpekar samtidigt att han inte översatte direkt från ryska, utan förmodligen från 
tyska. Šarypkin (1975, s. 106) gissar på franska.
196 Helene Nyblom, citerad hos Stalfelt, s. 20.
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annat märks i att många av de tidiga svenska översättningarna är gjorda 
från franskan.197 Turgenevs internationella genombrott brukar förklaras 
med hans kontaktnät i Europa och hans följsamhet mot västeuropeiska, 
framförallt franska estetiska normer. Viktigt var också vad man kan 
kalla verkens ”kognitiva potential”, att de kunde förstås som Rysslands-
skildringar, framförallt då som skildringar av förhållanden på den ryska 
landsbygden eller av den ryska radikalismen.198 Detta satte mönstret för 
den europeiska uppfattningen av rysk litteratur framöver: med Turgenev 
etablerades en kognitiv norm utifrån vilken senare ryska författare kom 
att bedömas, en dragning att framhäva de skönlitterära verken som gilti-
ga skildringar av källkulturen, ofta med en politisk vinkling; en tendens 
att förstå Bazarov, Raskol’nikov och andra litterära figurer som hämtade 
ur ”det verkliga ryska livet”, inte primärt som rent konstnärliga gestalter 
eller filosofiska symbolfigurer. Vladimir Elistratov talar apropå detta om 
en ”litterär myt om Ryssland” (”literaturnyj mif o Rossii”), en Rysslands-
bild som byggdes upp i Väst under de klassiska realisternas introduk-
tion utifrån de verk som valdes ut för översättning, varvid det skedde en 
prioritering av källkultursinformativa texter, av verk som gick att förstå 
utan att läsarna besökt Ryssland och av verk som överensstämde med en 
redan etablerad uppfattning om källkulturen som kaotisk, hotfull och 
främmande.199 Motsvarande tycks ha varit fallet också i Sverige (se ned-
an). Värt att notera är att många av de klassiska ryska realisterna rönte 
ett likartat mottagande också i hemlandet, fast med den avgörande skill-
naden att läsare i Väst saknade icke-litterära referenspunkter och därför 
hade svårare att avgöra vad i de litterära verken som var representativt 
för den ryska verkligheten och vad som var uppenbart påhitt.200

197 Se t.ex. C. J. Backmans översättningar eller Josef N. Nymans översättning av Fäder och 
söner för Hæggström (1878). Stalfelt (s. 14) menar att svenska läsare uppfattade Turgenev 
”mer som en exponent för den franska litteraturen än för den genuint ryska”. Den enda 
översättning under 1860-talet som inte är en Turgenevtext är en nyöversättning av Puškins 
Spader dam, gjord från franskan. (NIT 2:1866.) Som översättare anges inte den egentlige, 
svenske översättaren, utan Prosper Mérimée, den franske introduktören av rysk litteratur. 
Ett citat av Mérimée inleder också den första översättningen av Turgenevs Fäder och barn 
i HD 11/5 1866.
198 Turton, s. 6ff.
199 Elistratov, s. 9ff. Se även May, s. 22ff, Åselius, s. 88f, och Tatiana Česnokova, Švedskaja 
identičnost’. Izmenenie nacional’nogo mentaliteta. Moskva: RGGU, 2008, s. 147. 
200 Elistratov, s. 9f.
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Introduktionen av Turgenev ska givetvis inte förminskas till att 
handla om enbart stereotyper och följsamhet mot internationella mo-
den. Martin Nag har påvisat en koppling mellan Turgenevs genomslag 
i Norge och den norska litteraturens stagnationsperiod före 1870-talet, 
och något liknande skulle möjligen gå att spåra också i Sverige. Samti-
digt är det anmärkningsvärt att den stundtals häftiga debatt om för-
fattarskapets estetiska och samhälleliga värde som följde på Turgenevs 
introduktion i många andra europeiska länder inte hade någon tydlig 
motsvarighet i Sverige.201

Den stora Rysslandsvurmen

Under 1880-talet ökar utgivningen av rysk skönlitteratur dramatiskt, 
liksom antalet nyintroducerade ryska författare. Den ryska litteraturen 
får nu två stora namn vid Turgenevs sida – Tolstoj och Dostoevskij, 
samtidigt som det utkommer allt fler enstaka titlar av andra förfat-
tare i samma generation som Ivan Gončarov och Aleksej K. Tolstoj, 
av yngre författare som Vsevolod Garšin, Vladimir Korolenko, Sof ’ja 
Kovalevskaja och V. Krestovskij (pseud. för Nadežda Chvoščinskaja), 
och av äldre författare som Gogol’, Lermontov, Puškin och Ivan Kry-
lov.202 Urvalsbreddningen och utgivningsökningen, men också den 
påtagligt kognitiva prägeln i urvalet, utmärker dessa år av stegrat in-
tresse i Sverige för rysk kultur – en period som Stalfelt kallat ”den stora 
Rysslandsvurmen”.203

I centrum för den litterära Rysslandsvurmen står alltså Lev Tolstoj 
och Fedor Dostoevskij. Efter att Tolstojs introduktion inletts på allvar 
1885 är utgivningen explosionsartad; bara två år senare publiceras tio 
egna utgåvor, fyra följetonger och två kortare periodikapublikationer.204 

201 Fjord Jensen, s. 99, 385ff. Hoefert, s. viif. Nilsson (1985), s. 15. France, s. 586f.
202 Av Puškin översätts ”Kaptenens dotter”, ”Skottet” och ”Spader dam” i samlingen Novel
ler (1885, övers. Adèle Hermelin); ”Hårda tider”/Kapitanskaja dočka (1895, övers. Fredri-
que Paijkull) och Eugen Onegin (1889, reviderad 1903, övers. Alfred Jensen). Jämfört med 
föregående periods urval blir Puškin alltmer en prosaförfattare på svenska. Av Lermontov 
nyöversätts bland annat En hjelte i våra dagar (1888, övers. K.E. Peterson).
203 Stalfelt, s. 100ff.
204 Lev Tolstoj översätts första gången i Finland 1879, då Semejnoe sčast’e utkommer i 
två skilda utgåvor – som Katia i Åbo och som Äktenskaplig lycka i Helsingfors. Också 
Dostoevskij översattes först till svenska i Finland med De kränkte och de förödmjukade 
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Utgivningen är också uthållig: 1885-1914 publiceras i snitt tre Tolstoj-
utgåvor per år.205 Urvalet är från början mycket brett och omfattar ro-
maner och noveller, dramatik, sagor och essäer. Fram till sin död 1910 
förekommer Tolstoj ofta i svenska dagstidningar och tidskrifter, inte 
bara i form av översättningar, utan också i notiser och reportage.206 Som 
nämnts ligger producentkonstellationen Bonnier-Walborg Hedberg 
bakom en stor del av Tolstojs svenska utgivning, som dock är bredare än 
så och inbegriper fler utgivare och översättare. I vissa fall, t.ex. Krig och 
fred, förekommer konkurrerande översättningar.207 Tolstoj tycks inte 
ha stött på samma svårigheter vid introduktionen som Dostoevskij och 
verkar inte lika tydligt ha blivit annekterad av politiska opinionsbildare. 
I detta påminde Tolstoj, åtminstone inledningsvis, om Turgenev. Stalfelt 
menar att tronskiftet dem emellan kring 1887 kan beskrivas som att lä-
sekretsen, efter att ha fått upp ögonen för den ryska litteraturen genom 
Turgenev, nu var klar med dennes samlade verk och vände sig till den 
ryske författare som hade flest likheter med honom.208

För Dostoevskij var situationen annorlunda. Estetiskt mer förbryl-
lande översattes han med ett klart begränsat urval, uppfattades något 
paradoxalt som en företrädare för den ryska revolutionära ungdomen 
och accepterades inte av den konservativa pressen. En orsak var att libe-
rala skribenter som Georg Brandes och Gustaf af Geijerstam hade mött 
Raskolnikov med hänförelse, vilket gjorde att författaren kom att asso-
cieras med politisk och kulturell radikalism och de inhemska orosmo-
menten i ”det unga Sverige”.209 En annan orsak var de delvis motsatta 

och  Anteckningar från det döda huset (1881 resp. 1883, övers. Olga Aspelin). Vad det verkar 
hade översättningarna föga genomslag i Sverige. Nilsson (1985), s. 14.
205 En liten grupp verk ligger utanför Hedbergs och Bonniers utgivning, bland annat Oscar 
H. Dumraths översättning av Kosackerna, introducerad som följetong i AB 1/5-8/6 1886 
och senare publicerad av Billes Bokförlag-Aktieförlag (tre utgåvor 1886-1910).
206 Något av detta refereras av Jacobsson, s. 267f. Tabell 17.
207 Krig och fred översätts av Walborg Hedberg för Bonnier (tre utgåvor 1886-1906) och av 
Petrus Hedberg för Silén (1896).
208 Stalfelt, s. 64f, 125.
209 Ibid., s. 31ff, 135-152. Brandes skrev om rysk litteratur också för svenska tidningar. Om 
hans förhållande till den ryska litteraturen, se Bertil Nolin, Den gode europén. Studier i 
Georg Brandes’ idéutveckling 18711893. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1965, s. 205-252. Se 
även Nolin, ”Georg Brandes och hans nätverk i öster”, i Carl Fredrik Gildea (red.), Slavisk 
filologi. Studier i språk, litteratur och kultur tillägnade Bengt A. Lundberg. Göteborg: Inst. 
för slaviska språk, 1999, s. 242-252.
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influenserna från den franska kritiska traditionen kring Melchior de 
Vogüé, som framhöll endast ett fåtal av Dostoevskijs verk som värdeful-
la.210 En tredje var den kognitiva dragning som fanns i hela det svenska 
och västeuropeiska mottagandet av rysk litteratur och som gjorde att 
författarskapet politiserades och främst hölls för intressant som en källa 
till skildringar av den ryska radikalismen och tsarstatens förtryckarme-
kanismer – detta i romaner som Raskolnikov (på svenska 1884) och Det 
unga Ryssland/Podrostok (1887). Av politiseringen följde en inskränk-
ning av tolkningsramarna för Dostoevskijs verk, vilka förklarades som 
intressanta främst som ”en dokumentering av den aktivistiska social-
radikalismens förutsättning, framväxt och mål på rysk grund”, medan 
andra aspekter i hög grad ignorerades.211

”Nihilism”, antitsarism och eländesexotism

Till Rysslandsvurmen hör ett ökat antal populariserade framställningar 
av den ryska inrikespolitiska situationen, inte minst av den så kallade 
”nihilismen”, med vilken avsågs den politiskt radikaliserade ryska intel-
ligentians allt våldsammare metoder i dess kamp mot tsarmakten.212 Den 
ryska ”nihilismen” följdes i Sverige med skadeglädje och sensationslyst-
nad, men också med intresse för det politiska skeendet som en skärpt 
spegelbild av det egna landets krämpor, och med romantiserande fasci-
nation bland vissa radikaler.213 Två andra politiskt präglade urvalsteman 
var den ”asiatiska” tsarismens despotiska uttryck och den självsvåldiga 
ryska byråkratin, där både konservativa och liberaler kunde finna ge-
mensamma hotbilder. I den tydliga politiseringen av urvalet och dess 

210 Stalfelt, s. 76-89, 125ff. – Bröderna Karamazov utkom på svenskt förlag först 1918 och 
hade dessförinnan bara publicerats som följetong i DN som Tre bröder i en kraftigt bear-
betad översättning från franskan.
211 Stalfelt, s. 25. Utvecklingen i England var likartad, med ett starkt genombrott för Tolstoj 
under 1880-talet, och en betydligt krångligare introduktionsväg för Dostoevskij. Se även 
Nilsson (1985), s. 13 och May, s. 27-36. 
212 Begreppet ”nihilist” användes oegentligt och derogativt om den ryska populistiska rö-
relsen. Svenska författares uppfattningar om denna behandlas bland annat av Stalfelt, s. 
135-163 och av Sven-Gustaf Edqvist i Samhällets fiende. En Strindbergstudie. Stockholm: 
Tiden, 1961, s.119-228. Se även Nistad, s. 121-181.
213 Stalfelt, s. 33f, 98f. Åselius, s. 137-149. – Den ryska ”nihilismen” var ett återkommande 
tema i de svenska dagstidningarnas bevakning av Ryssland. Jacobsson, s. 1-17, 54ff.



76

 paratextuella inramning uttrycks samtidigt tydliga humanitära sympa-
tier med förtryckta segment i det ryska samhället; verken sägs ofta kriti-
sera det tsaristiska despotsystemet i det ryska folkets namn eller ge röst 
åt tsarismens offer (antingen de är ”nihilister” eller ett obestämt folk), 
vanligen under ihärdiga försäkringar om sanningshalten i den informa-
tion om Ryssland som verken sägs presentera.214 I denna utveckling har 
det tidiga 1800-talets exotiserande, essentialistiska tendenser ersatts av 
en mer politiserad inställning till källkulturen som skiljer på stat och 
folk och värderar dessa olika.

Verk som direkt eller indirekt kan sägas ha ”nihilistiska” och antitsa-
ristiska teman förekommer så fort intresset för rysk litteratur ökar un-
der 1860-talet och introduceras följaktligen av Turgenev (Fäder och söner, 
Obruten mark, Rök).215 Det ryska stadsproletariatet, den radikaliserade 
intelligentian, de ryska böndernas situation och andra sociala teman lyfts 
därefter fram hos flera efterföljare: Dostoevskijs introduktion har redan 
diskuterats, och bland enstaka titlar kan nämnas Andrej Samopalovs 
Ryska Mysterier I. Nihilismen (1869); antologin Skuggbilder från Ryssland 
(1877); Vsevolod Krestovskijs S:t Petersburgs mysterier (1882); Józef Lubo-
mirskis [sic!] Tatiana – interiörer från Ryssland (tre utgåvor 1882-95); Mi-
chail Aškinažis [sic!] Tsarens offer och Sergej Stepnjaks (pseud. för Sergej 
Kravčinskij) Det underjordiska Ryssland (1883); Černyševskijs Hvad skall 
man göra? (1885); Gončarovs Vid branten eller Markas Nihilisten (följe-
tong i Aftonbladet 1886); Lev Tichomirovs Nihilister och polismän. En rysk 
proskriberads minnen (1887); Stepnjaks Under tsarens spira (1887, även föl-
jetong i Socialdemokraten 1888 som Troubetzkoiravelinen), och Vladimir 
Meščerskijs En Bismarck i miniatyr (1888).216 Som aktualitetspräglat litte-

214 Tecken på en begynnande solidarisering med tsarens undersåtar märks redan vid 1863 
års polska revolt, då inte längre enbart revanschism och rysskräck bestämde de svenska li-
beralernas sympatiyttringar med polackerna, utan också en humanitär identifikation med 
tsarismens offer. Halicz, s. 67-77, 84f.
215 Också Turgenevs prosadikt ”Tröskeln”, som ofta tolkats i ljuset av den ryska radikalis-
men, har flera publikationer i svensk vänstersinnad press 1886-90. Jmfr Leonard Schapiro, 
Turgenev. His life and times. Oxford U. P., 1978, s. 287.
216 Meščerskij var i själva verket uttalad antirevolutionär och skrev flera smädeverk mot ”det 
unga Ryssland”. Den svenska utgåvan ingår dock i C.A.V. Lundborgs serie Under tsarens spi-
ra, som förutom Meščerskijs roman också omfattar revolutionären Stepnjaks roman Under 
tsarens spira. Paratexten gav med andra ord verket en tolkningsinstruktion i riktning mot den 
tsarkritiska politiska satiren, snarare än den sociala satir den lagts fram som i källkulturen.
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rärt ämne kan också nämnas Vsevolod Garšins skildringar av det rysk-
turkiska kriget 1877-78.217

Det ”nihilistiska” temat var på sätt och vis oundvikligt i källitteratu-
ren, men i det svenska sammanhanget blir det ofta mera tillspetsat och 
får en tydlig sensationskaraktär. Det senare märks inte minst i det att 
många av dessa förmenta skildringar av den sociopolitiska situationen 
i Ryssland sägs vara ämnade att väcka indignation eller eftertanke, men 
samtidigt antas fungera som förströelse.218 Denna motsägelsefulla kom-
bination av humanitär solidaritet och underhållning vill jag här kalla 
eländesexotism, en strävan att i urval och presentation av källitteratu-
ren uppehålla sig vid missförhållanden i syfte att samtidigt väcka harm 
och underhålla. Den ökande solidarisering med tsarismens offer, som 
är uppenbar i det svenska urvalet under 1800-talets sista årtionden, går 
hand i hand med denna psykologiska och litterära möjlighet att låta sig 
förströs av den nöd som tsarismen orsakade.219 Underhållningslittera-
tur utan ”nihilistiska” eller eländesexotiska teman är för övrigt mycket 
ovanlig.220 Till sammanhanget hör förstås att det i Sverige fortfarande 
florerade starkt negativa uppfattningar om Ryssland.221 Urvalets många 
skildringar av rättsövergrepp, våldsamheter och nöd svarar mot en upp-
fattning om grannlandet som en plats där det kaotiska och abnorma 
härskar och bekräftar Elistratovs tes om ”en litterär Rysslandsmyt”. En 
intressant jämförelsepunkt ges av det svenskspråkiga urvalet i Finland, 
som – visserligen under påverkan från de ryska censurlagarna – är min-
dre politiserat och kognitivt präglat och innehåller fler översättningar 
av ren underhållningslitteratur.222

217 Krigsnovellerna ”Fyra dagar” och ”Soldaten Ivanoffs hågkomster från rysk-turkiska 
kriget/Iz vospominanij rjadovogo Ivanova” trycks tre respektive två gånger med skilda 
titlar 1886-87.
218 Se t.ex. Lev Tichomirovs Nihlister och polismän, Hellen Lindgrens förord till Stepnjaks 
Det underjordiska Ryssland, eller Józef Lubomirskis Tatiana. 
219 Jmfr Stalfelt, s. 98. Den ökade sympatin med de främmande förtrycka motsvarar den 
liberala borgerlighetens allt starkare hävdande av mänskligt universella värden. Se Boris 
Groys, ”Europe and its Others”, i Art Power. Cambridge: MIT Press, 2008, s. 173-182.
220 Hit hör Aleksej K. Tolstojs Furst Serebräny (1882) och ett fåtal periodikapublikationer, 
t.ex. familje- och salongsskildringar av Nadežda Luchmanova.
221 Åselius, s. 86-92. 
222 Aleksandr Ostrovskijs Belougins giftermål (Helsingfors, 1883), Vsevolod Solov’evs En 
ung herskare (Helsingfors, 1884), Grigorij Danilevskijs Prinsessan Tarakanov (Helsingfors, 
1891), salongsskildringar av Ol’ga Šapir i finländska periodika, och Aleksej Pisemskijs 



78

Intresset för Ryssland i allmänhet och i synnerhet dess sociopoli-
tiska situation märks även i bokutgivningen utanför den översatta käl-
litteraturen: nu utges flera västeuropeiska Rysslandsskildringar (Ana-
tole Leroy-Beaulieu, Wallace D. Mackenzie, George Kennan m.fl.), men 
också skildringar av den ryska historien författade av västeuropéer och 
västeuropeiska underhållningsromaner med ryska teman.223 Två nämn-
värda svenskspråkiga originalverk var den finländske författaren Johan-
nes Alfthans berättelse Den förmodade nihilisten, utgiven i Sverige 1882, 
och Harald Molanders ”nihilistdrama” Furstinnan Gogol, som gick med 
stor framgång på Stockholms teatrar efter premiären 1883. Båda verken 
presenterar rafflande intriger i rysk högreståndsmiljö, kryddade med ro-
mantiserad ”nihilism” och bilder av tsaristiskt självsvåld.224 Här kan ock-
så nämnas att August Strindbergs främsta inspirationskälla i den ryska 
litteraturen var Černyševskijs tendensroman Hvad skall man göra?.225

Importvägar

Frankrikes betydelse som förmedlande instans av rysk skönlitteratur är 
påtaglig under Turgenevs introduktion men avtar därefter i takt med 
att Tyskland stiger upp som Sveriges främsta politiska och kulturella al-
lierade.226 När Dostoevskij och Tolstoj introduceras är tyskan det van-

roman Bojarščina, vilken 1890 uppträder under två titlar: Manowsky (Helsingfors) och 
Förnämt folk (Viborg).
223 För tidens Rysslandslitteratur, se Johansson (2004). Välöversatta västeuropeiska förfat-
tare med ryska och ”nihilistiska” teman är Henry Gréville (pseud. Alice Durand) och 
amerikanen Richard Savage. Nämnas kan också tyska Sophie Wörishöffers Flykten ur Si
birien. En deporterad familjs öden och äventyr. För den mognare ungdomen. Stockholm: 
Askerberg, (1894, 1909). Till författarna av översatta historiska verk om Ryssland hör 
Johannes Scherr. Se Günther Stökl, ”Johannes Scherr und die Geschichte Russlands”, i 
Liszkowski, s. 201ff.
224 Alfthans berättelse sägs typiskt nog handla om en icke uppdiktad person. Johannes 
Alfthan, Den förmodade nihilisten. Stockholm: Gleerup, 1882, s. 58. Stalfelt, s. 16f.
225 Björn Meidal, “Strindberg’s Russia – Cultural History, Nihilism, Historical Metaphysics 
and Antimilitarism”, i Michael Robinson (red.), Strindberg. The Moscow Papers. Stock-
holm: Strindbergssällskapet, 1998, s. 98f. Mariusz Kalinowski, ”Fröken Julie – Designed in 
Russia! Om Strindbergs skuld till Tjernysjevskijs VAD BÖR GÖRAS?”, i Nordisk drama. 
Fornyelser og transgressioner. Gdańsk, 2010. Se även Edqvist för Strindbergs förhållande 
till den ryska radikalismen.
226 Författare som Henry Gréville och Anatole France förekommer även då rysk litteratur 
introduceras i Finland, se t.ex. ÅP 22/2 1877 och WT 28/12 1878. Karhu (1964), s. 160ff.
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ligaste sekundärspråket. Tolstoj ska för övrigt ha blivit ”upptäckt” av 
Bonnier just genom en tysk översättning av Anna Karenina och något 
liknande gällde också vid Dostoevskijs introduktion.227 Tolstojs översät-
tare Walborg Hedberg ska ha lärt sig ryska efterhand, men merparten 
av hennes översättningar är gjorda från tyska.228 Dostoevskij, Gogol’, 
Tolstoj och Turgenev översattes till svenska i Finland först, men detta 
verkar bara i enstaka fall ha fått spridningseffekter till Sverige.229 Över-
huvudtaget minskar den finländska förmedlingens betydelse i takt med 
det svenska förlagsväsendets tilltagande styrka och den långsamt väx-
ande kadern av rikssvenska rysköversättare.230

Politiska omständigheter

Under kvartsseklet efter Krimkriget skedde en gradvis avdemonisering 
av Ryssland i Sverige. Avspänningspolitiken, det minskade intresset 
för försvarsfrågor, de ekonomiska framstegen och en tilltagande han-
del lade grunden för ett ökat kulturutbyte och en växande kunskap om 
grannlandet. Den ökade integrationen mellan Ryssland och övriga Eu-
ropa var en viktig förutsättning för den ryska litteraturens internatio-
nella genombrott, men den växande respekten för Ryssland som kul-
turnation hade samtidigt som förutsättning just den ryska litteraturens 
och konstmusikens framgångar.231 Om än med större misstänksamhet 
än på kontinenten tycks också delar av det svenska samhället ha upplevt 
ett faktiskt närmande till grannen i öster. Historikern Harald Hjärne 
skriver exempelvis i en presentation av sitt verk Moskovitiska rikets upp
växt (1888) att ”Ryssland tilldrar sig för närvarande allt starkare den bil-
dade europeiska allmänhetens uppmärksamhet, även i vårt land, där de 

227 Stalfelt, s. 67f. Nilsson (1985), s. 13f. Universalbibliotekets förlagsexpedition, viktig vid 
Dostoevskijs introduktion, utgjorde närmast en filial till ett tyskt förlag. Jmfr Hjelm- 
Milczyn, s. 320.
228 Nilsson (1985), s. 14. 
229 Stalfelt, s. 14. Se även 4.3. – En anonym översättning av Turgenevs En adlig ätt går som 
följetong i Wiborg 1878 och året därpå i DN. 
230 Tabell 9, 10. Att de direkta kontakterna med källkulturen ökat visar sig också i en re-
cension av Strindbergs Röda rummet, skriven av Helen Lindgren 1879, innehållande citat 
ur Dostoevskijs Onda andar, som då inte översatts till något västeuropeiskt språk. Norlin 
(1965), s. 240.
231 Malia, s. 172, 192ff.



80

forna nationella fördomarna emot detta rike och dess folk torde hava i 
det närmaste försvunnit.”232 Även om Hjärne, som tillmäter den ryska 
skönlitteraturen en viktig roll i samtidens häftiga Rysslandsintresse, var 
långt ifrån så befriad från stereotyper som han kanske ansåg sig vara (se 
nedan), kan åtminstone en uppluckring av de tidigare essentialistiska 
fördomarna bekräftas av den ovan skisserade skiftningen mot en mer 
politiserad uppdelning av Ryssland i stat och folk. Denna attitydföränd-
ring till och nyansering av källkulturen är ett nog så tydligt tecken på 
Sveriges delaktighet i den paneuropeiska ”ryska vågen”. Samtidigt tycks 
alltså den svenska misstänksamheten ha varit större än i Västeuropa. 
De ryska radikalerna utgjorde visserligen en exotisk inspirationskälla 
också för vissa svenska socialister och intellektuella och visade på en 
obestridlig rysk utvecklingspotential, men skräcken för att de ryska 
klassmotsättningarna skulle spilla över verkar ha varit större här än på 
kontinenten.233 Den mer källitteraturtillvända europeiska debatten om 
den ryska kulturens andliga företräden som fördes utifrån debattörer 
som Brandes och de Vogüé, tycks inte heller ha satt lika tydliga spår i 
Sverige, även om den skriande fientligheten från seklets mitt åtminstone 
tillfälligt var mildrad. 234

Sammanhängande med detta var att Ryssland under 1880-talet blir 
ett forskningsobjekt för svenska forskare och skribenter. 235 Slaviska in-
stitutioner inrättas nu i Uppsala och senare även i Lund, och tämligen 

232 Harald Hjärne, Moskovitiska rikets uppväxt. Stockholm: Bonnier, 1933, s. 286.
233 Inte minst Gustaf af Geijerstam tog starka intryck av de ryska författarna, i synnerhet 
Dostoevskij. Stalfelt, s. 135-152.
234 Jmfr Stalfelt, s. 17f, 98; Fjord Jensen (1961); Malia, s. 172; May, s. 21f. 
235 Ulla Birgegård, ”The History of Slavistics in Sweden”, i Giovanna Brogi Bercoff m.fl. 
(red.), Contribution à l’histoire de la slavistique dans les pays non slaves. Wien: Verlag der 
österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005, s. 157ff. – Den ökande kunskapen 
om Ryssland ingår i en kunskapsvidgning som gällde hela den ”utomeuropeiska” världen, 
se Åke Holmberg ”Den svenska omvärldsbilden under tre hundra år. Europa kontra värl-
den”, i Magnus Berg och Veronica Trépagny (red.), I andra länder. Historiska perspektiv på 
svensk förmedling av det främmande. Lund: Historiska media, 1999, s. 21-34. Ett par tidiga 
rysköversättare – bland andra Herman N. Almkvist och F. A. von Platen – tycks också ha 
närmat sig källspråket som ett orientaliskt språk. Se ”von Platen”, i Carpelan och Gustaf 
Elgenstierna, Den svenska adelns ättartavlor. Sveriges släktforskarförbund, 1998. Faksimil 
av 1930 års utågva. Se ”Almkvist” i Herman Hofberg (red.), Svenskt biografiskt handlexi
kon. Stockholm: Bonnier, 1906; Svenskt biografiskt lexikon (1919-); Nils Bohman (red.), 
Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. Stockholm: Bonnier, 1942-1955; Sigrid 
Kahle, ”Semitisk språkvetenskap öppnar världar”, SvD 21/9 2001.
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omgående etablerar sig en medial figur som levt kvar till våra dagar: 
Rysslandsexperten, landskännaren som tar på sig att förmedla de mest 
skiftande kunskaper om Ryssland till den svenska allmänheten.236 Med 
detta ökade och nyanserades kunskaperna om grannlandet, vilket sä-
kert bidrog till att de äldre skräckbilderna blev mindre lockande. Men 
den nya Rysslandsexpertisen var inte opåverkad av sin tids stereotyper 
– en följd av dess etablering var i själva verket att väl rotade fördomar 
om källkulturen fick en akademisk och vitter nyformulering. Inte minst 
märks detta i den mot sekelskiftet allt vanligare kvasivetenskapliga jar-
gongen som blandar element från rasläran med tvivelaktiga idéhisto-
riska storheter i formuleringar om en ”rysk” eller ”slavisk” civilisation, 
återkommande inte minst hos vår förste ”Rysslandsexpert”, Alfred Jen-
sen, som också var en flitig introduktör av rysk litteratur.237 En annan 
viktig ”Rysslandskännare” var Harald Hjärne, som stod fast förankrad i 
en tradition som spekulerade i den ryska nationalkaraktärens naiva och 
naturnära egenskaper.238 Jensen och Hjärne delade tendensen att fram-
ställa den länge svunna historien som en allt överskuggande förklaring 
till de mest olikartade företeelser i det samtida Ryssland. Ett udda utfall 
av dialogiskt idéutbyte ges av den föreställning om en expansionsinrik-
tad panslavism som Hjärne befordrade under 1880-talet. På ett paradox-
alt sätt smälte Hjärne samman drag från den faktiska panslavismen i 
det samtida Ryssland – en konservativ, nationalistisk idétradition – med 
populära föreställningar om en ”nihilistisk” rysk fara, så att den ryska 
massan målades upp som både nationalistisk och revolutionär, som en 

236 Jmfr Gerner (2000) om senare tiders Rysslandskännare, s. 38f. 
237 Ulla-Britt Frankby, ”Who was Alfred Jensen?”, i Bjørnager m.fl. (red.), s. 85-90. Frankby 
m.fl. (red.), Föredrag från symposiet ”Alfred Jensendagen”, Göteborg, 20 september 1991. 
Göteborg: Inst., 1998. GUSLI-rapport 7. Vad gäller Jensens insats som introduktör av rysk 
litteratur påpekar Stalfelt att hans arbeten ofta var så sena i förhållande till den övriga 
svenska utgivningen att de ”snarare fick en kommenterande än en initierande betydelse”. 
Stalfelt, s. 14.
238 Nerman, s. 332f. Nils Elvander, Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idéde
batt i Sverige 18651922. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1961, s. 359-369. Klas-Göran Karls-
son, ”Sankt Petersburg i det svenska historiemedvetandet”, i Gerner och Karlsson (2008), 
s. 160ff. Stephan Muschik, ”Schwedische Geschichtspolitik und die Grenzen Europas”, i 
Alexandra Bänsch (red.), Die kulturelle Konstruktion von Gemeinschaften. Schweden und 
Deutschland im Modernisierungsprozess. Baden-Baden: Nomos, 2001, s. 63-94. Karlsson 
(2008), s. 160f.
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samling ”uppviglare med eller utan generalsuniformer”.239 Hjärnes idéer 
vann inflytande på den politiska elitens Rysslandsbild och illustrerar 
hur den ökande kunskapen om grannlandet inte nödvändigtvis ledde 
till ökad klarhet om situationen där.240 Den passar också väl ihop med de 
kognitiva urvalstendenser som skisserats ovan.

Den svenska förlagssituationen

Periodens ökade utgivning av rysk skönlitteratur sammanfaller med en 
generell uppgång i den svenska bokproduktionen från 1860-talets slut 
till mitten av 1880-talet, under vilken dessutom den översatta littera-
turen har en starkare utveckling än den svenska originallitteraturen.241 
I synnerhet Turgenevs introduktion sker helt parallellt med denna 
branschutveckling. Utgivningen under 1880-talets andra hälft skiljer 
sig däremot markant från det generella mönstret, för just under Ryss-
landsvurmen befann sig den svenska förlagsnäringen i en djup svacka.242 
Den ryska litteraturen intog därför – för en kort period – en tämligen 
central position i den svenska bokutgivningen, och detta under en tid då 
den inhemska litteraturen var inne i ett särskilt dynamiskt skede, vilket 
sällan uppmärksammats när svensk litteraturhistoria skrivits.243

En omständighet av betydelse var det arbete som under 1880-talet på-
gick med att åstadkomma ett internationellt regelverk för litterär upp-
hovsrätt. Resultatet, Bernkonventionen av år 1886, innebar en första in-
ternationell begränsning av den ditintills närmast fria spridningen av 
skönlitteratur över nationsgränserna. Det skulle emellertid dröja innan 
Sverige och Ryssland anslöt sig till konventionen fullt ut – i synnerhet 
Sverige utmärkte sig som motståndare till internationell upphovsrätt. 
Avtalsförberedelserna kan ha påverkat svenska förläggare att söka sig 
mot länder som sannolikt inte skulle omfattas av avtalet, eftersom det 
var förenat med mindre risker att inleda en bred utgivning av ryska för-

239 Åselius, 146. 
240 Ibid., s. 146ff, 166f. 
241 Tabell 18.
242 Svedjedal (1993:I), s. 35f. Jmfr Per Gedin, Litteraturens örtagårdsmästare. Karl Otto Bon
nier och hans tid. Stockholm: Bonnier, 2003, s. 145.
243 Tabell 18.
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fattare som ändå inte skulle få hjälp av juridiken. Frånvaron av en regle-
rad internationell upphovsrätt kan på så vis ha bidragit till den ryska ut-
givningens uppsving.244 En annan förlagsrelaterad omständighet är att 
många utgåvor av de mest publicerade författarna utkom i häftesserier 
(Billig skönlitteratur, Illustrerat 50-öres bibliotek, Billes billiga böcker 
etc.) som var inriktade på att servera en bred publik ett brett utbud av 
konsumtionslitteratur för en billig penning. Att billighetsserierna före-
kommer så ofta i materialet antyder att förläggare i allmänhet torde haft 
någorlunda lätt att finna avsättning för ryska verk och att den ryska lit-
teraturen inte uppfattades som en angelägenhet för en begränsad grupp 
intellektuella eller alltför besynnerlig för en bredare läsekrets.

3.3 Den ryska realismens andra genombrottsfas  
(1890-1917)
Kontinuiteten är stor mellan Rysslandsvurmen och det efterföljande år-
tiondets utgivning. Samtidigt finns skäl att dela in den ryska realismens 
genombrottsfas i två perioder, med en skiljelinje i början av 1890-talet. 
Vad gäller utgivningens omfattning sker en hastig inbromsning några 
år in på det nya årtiondet, så att det i slutet av decenniet endast utkom-
mer ett par ryska titlar per år. Detta sker samtidigt som övrig skönlit-
terär utgivning på svenska ökar.245 För en tid försvinner Turgenev och 
Dostoevskij ur utgivningen och efterhand börjar en ny författargene-
ration introduceras med namn som Anton Čechov och senare Leonid 
Andreev, Maksim Gor’kij och Dmitrij Merežkovskij. Bland utgivarna 
dominerar Bonnier starkt under 1890-talet, då förlaget står för en dryg 
tredjedel av alla svenska förlagsutgåvor med ryska författare, en paral-
lell till Tolstojs lika tydliga urvalsdominans.246

En förklaring till den markanta utgivningsminskningen efter ca 1890 
kan sökas i den monokultur eller modepräglade personfixering som ut-
märkt intresset för källitteraturen under den stora Rysslandsvurmen. 
Några år in på det nya årtiondet hade Turgenevs hela produktion över-

244 Stalfelt, s. 68f. Se även Svedjedal (1993:I), s. 46ff, 190ff.
245  Tabell 1, 2, 19.
246 Tabell 6, 7.
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satts och från Tolstoj fick de svenska förläggarna vänta i nästan ett årti-
onde på nästa större skönlitterära verk efter Kreutzersonaten (1890). Det 
skulle dröja till Gor’kijs genomslag efter sekelskiftet innan den transna-
tionella litterära repertoaren fick ett nytt ryskt namn att översätta lika 
hängivet. En annan omständighet var att svenska författare och kritiker 
mot slutet av 1880-talet hade börjat protestera mot att den översatta lit-
teraturen (samtliga källspråk) gavs för stort utrymme i förlagens utgiv-
ning. Detta sammanföll med att den inhemska litteraturen fortsatte sin 
dynamiska utveckling, något som kan ha gjort den översatta litteratu-
ren mindre lockande.247

Efter att den ryska litteraturen således hade intagit en mer perifer po-
sition i det svenska litterära systemet under ett knappt årtionde, intensi-
fierades utgivningen igen efter sekelskiftet och blev särskilt omfattande 
1906-13 med i snitt 17 titlar per år. Under denna tid har ungefär vart tju-
gonde översatt verk i Sverige en rysk författare – en historiskt sett stark 
ställning som är desto mer anmärkningsvärd som antalet svenska skön-
litterära titlar samtidigt nästan fördubblas.248 Uppgången sammanfaller 
med den nämnda introduktionen av den yngre författargenerationen 
efter 1901. Denna skedde vanligen på relativt nyetablerade förlag; mest 
nämnvärd är Seligmanns och senare Wahlström & Widstrands (W&W) 
utgivning av Walborg Hedbergs Gor’kijöversättningar och Gebers ut-
givning av Dmitrij Merežkovskij i översättning av Ellen Weer (pseud. 
för Ellen Wester). Också Norstedt tar upp sin ryska utgivning, vanligen 
i samarbete med Alfred Jensen.249 Ett nytt inslag i bokutgivningen är att 
det nu ges ut flera översiktsverk om den ryska litteraturen. Hit hör över-
sättningar av ryska författares verk, såsom Petr Kropotkins Den ryska 
litteraturens historia och Georg Polonskijs bok med samma titel (båda 
1906), men också svenska översiktsverk av framförallt Alfred Jensen.250

247 Stalfelt, s.107.
248 Tabell 19.
249 Tabell 15. – W&W köpte 1904 Seligmann, som tre år tidigare börjat publicera Gor’kij i 
Hedbergs översättningar. Gebers utgivning är koncentrerad till 1900-talets första år; utö-
ver Merežkovskij publicerar förlaget andra författare ur samma generation, såsom Ivan 
Strannik (pseud. för A. Aničkova) och Vikentij Veresaev. 16 av förlagets 19 ryska utgåvor 
är översatta av Ellen Weer.
250 Petr Kropotkin, Den ryska litteraturens historia. Stockholm: Bonnier, 1906. Övers. 
från engelska Naemi Ossian-Nilsson. Georg Polonskij, Den ryska litteraturens historia. 
Lund: Gleerup, 1906. Övers. G. B. Lundgren. Av Jensen kan nämnas Ryska skaldeporträtt. 



85

Tolstojs årtionde

Tolstojs dominans i urvalet blir särskilt stor under 1890-talet.251 Be-
skrivningen av Tolstojintresset som en fortsättning på Turgenev-
intresset blir nu mindre giltig, dels eftersom författarens repertoar 
alltmer upptas av filosofiska och politiska skrifter, dels för att den 
sene Tolstojs skönlitterära verk var mindre följsamma mot västeuro-
peiska estetiska normer.252 Flera verk översätts nu med korta intervall, 
vilket tyder på att svenska aktörer noga bevakat författarskapet.253 De 
kortare texter som publiceras i dagspress översätts ofta snabbt och har 
inte sällan ett politiskt refererande innehåll.254 Det faktum att de fles-
ta av dessa verk har försvunnit ur den svenska litteraturen efter för-
fattarens död och första världskrigets omvälvningar understryker det 
tidsbundna i den repertoar Tolstoj representerades med under dessa 
år, men också det sensationella i författarens uppenbarelse i både den 
internationella och svenska litteraturen; efter de initiala framgång-
arna som skönlitterär författare under 1880-talet var Tolstoj nu också 
debattör och medieföreteelse.255

Kultur  och litteraturhistoriska bilder från Ryssland. Stockholm: Bonnier, 1898, och Rysk 
litteratur. Stockholm: Norstedt, 1912.
251 Tabell 7, 8, 16. Om Tolstojs betydelse för den unge Vilhelm Moberg, se Phillipe Bouquet, 
Spaden och pennan. Den svenska proletärromanen. Stockholm: Carlsson, 1990, s. 56.
252 Stalfelt (s. 107) menar att Tolstojs filosofiska och religiösa arbeten var ”i huvudsak 
osmältbara och otillgängliga för en vidare publik i vårt land” och att de många utgåvorna 
av icke fiktivt material var ett misslyckat försök att rida på intressevågen för rysk littera-
tur. Det äger kanske sin riktighet, men i så fall bara delvis. Tolstojs essäistiska verk gavs 
löpande ut under en trettioårsperiod och måste rimligen haft en trogen och sannolikt inte 
helt obetydlig läsekrets. Dock påpekar Karl Otto Bonnier i ett brev till översättaren Erik 
Nordenström att ”de senaste årens erfarenhet lärt mig, att den store ryssens sociala och 
religiösa skrifter ej på långt när ha den framgång som hans romaner haft, och att speciellt 
det ej betalar sig att trycka hans helt små [alster]”. Karl Otto Bonnier, brev 15/7 1901, Bon-
nierarkiven, Kopiebok 15. 3/4 1901-17/10 1902.
253 Några exempel: Huru Iwan Iljitsch dog (1886) översattes samma år som det ryska 
originalet publicerades; Hvad är konsten? (1898) översattes året efter originalet; och Jag 
kan ej tiga (Om dödsstraffet) översattes 1908, samma år som originalet. Jmfr Hjelm-
Milczyn, s. 323.
254 T.ex. ”Kaféet i Surat”, på ryska 1892, på svenska i februari året därpå i tre dagstidningar; 
artikeln ”Odumajtes’!”, första gången publicerad i Times (på engelska) 16/6 1904, på svens-
ka 1/7 i GHT som ”Lev Tolstoj mot krigets män och tsaren. Betänken Eder!”.
255 Svenska tidningar publicerade ofta små anekdoter om författaren. Jmfr vad Jacobsson 
refererar bland annat på s. 267f. August Strindberg ska ha imponerats av Tolstoj som per-
son snarare än som författare; se Meidal, s. 102.
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Dostoevskijs och Turgenevs klassikerblivande

Dostoevskijs och Turgenevs svenska utgivning minskar som nämnts av-
sevärt när Rysslandsvurmen klingat av. En bidragande orsak torde ha 
varit att båda författarna avlidit tiotalet år tidigare (1881 resp. 1883). Av 
Dostoevskij utkommer inte ett enda verk på svenska förlag 1891-1905, och 
med denna utgivningslucka försvinner de flesta av de tidigare översätt-
ningarna. Efter sekelskiftet återintroduceras författarskapet, och under 
1910-talet översätts de flesta av Dostoevskijs centrala verk på nytt eller 
för första gången. Återintroduktionen sammanfaller med ett nyväckt 
intresse för den ryska radikalismen (se nedan), men det ska påminnas 
om att Dostoevskij nu var en författare som varit död i nästan ett kvarts-
sekel och att han knappast längre torde ha uppfattats som ett språkrör 
för ”det unga Ryssland”. Den förnyade lockelsen till författarskapet 
hade snarare en universalistisk dragning och ingick i ett internationellt 
uppmärksammande av de psykologiska och filosofiska dimensionerna 
hos Dostoevskij, inte minst i Tyskland och England. Tecken på något 
motsvarande märks i Sverige hos bland annat Vilhelm Ekelund. Precis 
som i Gogol’s reception under andra hälften av 1900-talet (se 4.5) märks 
att Dostoevskij blir mer angelägen och tillgänglig för svenska läsare då 
författarskapet inte längre tolkas utifrån en kognitiv förståelseram.256

Turgenev, som ju hade introducerats redan på 1860-talet, försvinner 
på ett liknande sätt ur svensk bokutgivning 1896-1905, men till skillnad 
från Dostoevskij, som återintroduceras med bredd, har Turgenev efter 
sekelskiftet en krympt repertoar, och bland annat Obruten mark/Nov’, 
Petusjkov och den dessförinnan populära Löjtnant Jergunovs äventyr 
(fem utgåvor 1868-89) försvinner ur den färska svenska litteraturen. 
Tydligare än Dostoevskij framstår Turgenev nu som en äldre, ”klassisk” 
författare, vars verk av allt att döma saknade omedelbar aktualitetsprä-
gel. I detta klassikerblivande ingår, förutom repertoarbantningen, att 
dagspressen inte längre intresserar sig för författaren.257

256 Hoefert, s. xvii. Davie, s. 3ff. May, s. 30ff. France, s. 586. Jmfr även Nils Håkanson, ”Dos-
tojevskij och Ynglingen”, efterord i Fedor Dostoevskij, Ynglingen. Stockholm: Ruin, 2012. 
Algot Werin, Vilhelm Ekelund, 19081925. Lund: Gleerup, 1961, s. 205-229.
257 Tabell 17. Talande är en kommentar hos Alfred Jensen från 1905: ”ett par årtionden ha 
varit nog att låta Turgenevs skrifter sjunka undan i litteraturhistoriens djup”. Tsardömet 
vid skiljovägen. Stockholm: Bonnier, 1905, s. 140.
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Den nya författargenerationen

Samtidigt med utgivningsökningen efter sekelskiftet sker som nämnts 
en betydande översättning av yngre författare. Urvalsförändringen fö-
rebådas av Anton Čechovs introduktion, vilken i en första fas (1889-94) 
sker i enbart periodika, ofta med anonyma översättare. Efter några år 
med tämligen tät utgivning (fyra egna utgåvor 1895-99) ges Čechov ut 
kontinuerligt, om än inte särskilt intensivt. Samtidigt är han den ryss 
som har avgjort flest periodikapublikationer, med över 100 översätt-
ningar i tidskrifter och dagstidningar 1889-1909. De texter som översätts 
för förlag respektive dagspress har olika karaktär på så vis att de förra 
ofta ger prov på författarskapets allvarligare sidor, medan de senare har 
en tydligare underhållningsprägel.258 Två andra yngre författare som 
publicerades flitigt under 1890-talet, inte minst i dagspress, var Vsevo-
lod Garšin och Vladimir Korolenko.259

Efter sekelskiftet är Maksim Gor’kij det stora ryska författarnamnet 
vid sidan av Tolstoj. Gor’kijs introduktion är mer omedelbar än Čechovs; 
liksom fallet var med Tolstoj översätts flera av hans verk mycket snabbt, 
både för förlag och för dagspress, och med ett par samtidiga, konkurre-
rande översättningar.260 Repertoaren domineras av noveller, och ett fåtal 

258 I dagspressens urval återfinns noveller som ”Vanka”, ”Kappan efter vinden/Chameleon” 
och ”Tragikomiskt/Smert’ činovnika”, de flesta från författarskapets tidiga period. Många 
av förströelsenovellerna trycks vid flera tillfällen; t.ex. publiceras ”Ett drama” sex gånger i 
svensk press (1899-1907) och ”Talaren” fyra gånger (1904-07).
259 Garšin har en omfattande introduktion 1887 (en novellsamling, fem dagspresspublika-
tioner och en novell i en antologi). Därefter publiceras nya förlagsutgåvor 1894 och 1898, 
samt 30 periodikapublikationer 1887-1914. Jmfr Jan Brodal, ”V. M. Garšin in Norway”, i 
Bjørnager, s 53-64. – Korolenko introduceras via dagspressen 1887, har två förlagsutgå-
vor 1890 och 1891 och försvinner sedan ur förlagsutgivningen, men har ändå 24 perio-
dikapublikationer fram till första världskriget. Ett liknande utgivningsmönster gäller för 
Vladimir Nemirovič-Dančenko och till del för Ignatij Potapenko, som introduceras via 
periodika och publiceras löpande i enbart svensk press 1890-1905. 
260 I Sverige och Finland utkom 1901-04 ett par novellsamlingar med delvis konkurre-
rande texter, de rikssvenska i översättning av Walborg Hedberg, de finländska av Rafael 
Lindqvist. Tre människor fanns på svenska 1902, året efter originalet. Na dne (orig. 1902) 
hade redan 1903 två svenska översättningar. En mor publicerades 1907 både i original och 
i svensk översättning. Bland dagspresspublikationerna kan nämnas StD:s publicering av 
”Charley Man, jägaren” 1907, året efter originalets publicering, och SD:s publicering av 
”Den vise” 1906, samma år som originalet. – Bara ett år efter sin första svenska översätt-
ning är Gor’kij ”naturligtvis alltför bekant för läsaren för att här göras till föremål för 
några presenterande fraser”. Rafael Lindqvist, Det unga Ryssland. I. Helsingfors: Hagel-
stam, 1902, s. iii.



88

av översättningarna får betydande livslängd.261 Ett återkommande inslag 
i den svenska bokutgivningen utgör också Dmitrij Merežkovskij, som 
har en nästan årlig svensk utgivning 1902-28. Författarskapet represen-
teras framförallt av de historiska romanserierna Kristus och Antikrist 
och Vilddjurens rike, men också med essäistik, däribland Tolstoj och 
Dostojevski som människor och konstnärer (1906) och Eviga följeslagare. 
Porträtt ur världslitteraturen (1908). Den ryska symbolismen och den 
nya lyriken introducerades annars i mycket begränsad omfattning.262 
Den skandalomsusade Leonid Andreev blir populär på både förlag och 
i tidningar, i synnerhet under seklets första årtionde.263 Andra yngre 
författare som får flera översättningar är Michail Arcybašev, Aleksandr 
Kuprin och Vikentij Veresaev.264 

Den ryska radikalismen

Under 1890-talet minskar antalet verk som knyter an till den ryska radi-
kalismen. Det ”nihilistiska” temat är inte försvunnet, men urvalet i stort 
är mindre orienterat mot källkulturens sociala och politiska förhållan-
den.265 Att detta sammanfaller med den sviktande utgivningen antyder 
möjligen något om vilken betydelse urvalets kognitiva inriktning har 
haft, liksom det faktum att den ökade utgivningstakten efter sekelskiftet 
sammanfaller med ett förnyat intresse för den ryska radikalismen. Den-

261 En översättning med lång livslängd är Hedbergs version av novellen ”Tjugosex mot en” 
(nio tryck 1904-90).
262 Av Merežkovskijs lyrik översatte Ellen Weer två dikter för dagspressen. Översättningar 
av Konstantin Bal’monts lyrik publiceras vid sju tillfällen (1904-12). Av Valerij Brjusov 
finns fyra smärre publikationer i antologier och periodika (1904-12). Fedor Sologub 
(pseud. för F. Teternikov) översätts för periodika vid sex tillfällen (1898-1906).
263 Åren 1903-09 publiceras åtta egna utgåvor, 25 periodikapublikationer, samt en antolo-
giöversättning – totalt 34 publiceringstillfällen på sju år.
264 Av Veresaev översätts En läkares anteckningar. Motgång och framgång (1902), Spindelväf 
(1905) och I kriget. Anteckningar och fälttågsminnen från ryskjapanska kriget (1908), alla 
för Geber, samt flera noveller för periodika. Av Kuprin översätts Duellen. Militärroman 
(1907), samt en rad noveller för Veckans krönika. Av Arcybašev översätter Göte Bjurman 
tre verk för Holmqvist 1912: Hämnd och andra noveller, Läkarens hämnd och Ninotsjka/
Užas.
265 Se t.ex. Meščerskij, Petersburgmysterier. Nihilisterna/Tajny sovremennogo Peterburga 
(1891); Černyševskij, Hvad är att göra? (följetong i ArB 1894); Dostoevskij, Förbrytaren/
Prestuplenie i nakazanie (följetong i SD 1893); Stepnjak, Villan vid Volga (följetong i SD 
1895).
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na gång är det ”nihilistiska” temat nedtonat, medan antitsarism, anti-
militarism och socialism utgör tydligare grunddrag i urvalet.266 Återin-
troduktionen av Dostoevskij och Turgenev bör eventuellt ses i ljuset av 
detta; introduktionen av Gor’kij ska definitivt göra det, inte bara genom 
författarens kopplingar till arbetarrörelsen och tematiken i många av 
hans verk, utan också för att vissa tydligt politiska texter ofta återkom-
mer i urvalet, främst i vänsterpressen.267 Också Lev Tolstojs svenska re-
pertoar blir som nämnts mer politisk efter sekelskiftet.268 Petr Kropot-
kin översätts samtidigt och får stor uppmärksamhet i vänsterpress.269 
Mer expressiva skildringar av de revolutionära stämningarna i Ryssland 
återfinns hos Leonid Andreev och Michail Arcybašev, och hos vissa av 
dessa yngre författare återfinns också erotiska teman på ett sätt som pe-
kar fram mot mellankrigstiden.270 Vidare kan nämnas Vlas Doroševičs 
lägerskildring Bland deporterade. Skildringar ur lifvet på Sachalin (Hel-
singfors, 1903); Sergej Stepnjaks En nihilist/Andrej Kožuchov (1904); Al-
fred Jensens antologi Dödens tystnad. Nya ryska noveller (1905); Ljud-
mila Vol’kenštejns fängelseskildring 13 år i Schlüsselburg (Helsingfors, 
1906) med ett förord av revolutionären Vera Figner; Aleksandr Gercens 
Memoarer/Byloe i dumy (1908); Konstantin Orlovskij-Golovins Nadia 
Olscheffsky. Roman från det revolutionära Ryssland (1909) och Ivan Ro-
dionovs roman Vårt brott (1911), som skildrar den ryska bondeklassens 
utsatthet. Revolutionären Vladimir Tan-Bogoraz har ett antal dikter 

266 Motsvarande förändring tycks ha ägt rum i den svenska nyhetsrapporteringen. Jmfr 
Jacobsson, s. 205ff, 297ff.
267 Revolutionspoemen ”Pesnja o sokole” och ”Pesnja o burevestnike” publiceras under 
skilda titlar vid fem respektive 11 tillfällen 1901-05. ”Böljornas frihetskamp” trycks fem 
gånger på förlag och i dagspress 1904-05.
268 Nämnas kan De senaste revolutionära händelserna i Ryssland (1902) och Betänken Eder! 
Till krig mot kriget. Ett bref till krigets män och tsaren (1904). I pressen publiceras bland 
annat ”Leo Tolstoi om kriget. Ett nytt: Jag anklagar”, ”Lev Tolstoj mot krigets män och tsa-
ren. Betänken Eder!”, ”Revolution” och ”Tolstoj om den politiska utvecklingen i Ryssland”.
269 En anarkists minnen (fyra utgåvor 1901-17), Eröfringen av brödet (1908, 1919) och In
bördes hjälp (1903, 1914). Albert Jensen, Peter Krapotkin, hans liv och idéer. Stockholm: 
Holmström, 1915 och 1921 (omarb.) i serien Revolutionens förkämpar.
270 Se t.ex. Andreevs ”Afgrunden” (1903) och En berättelse om sju hängda (Helsingfors/
Stockholm, 1908), Arcybaševs Hämnd och andra berättelser (1912), eller Kuprins Avgrun
den (Helsingfors, 1915). Andreevs mest omtryckta verk före 1914 är novellen ”Marseljäsen” 
(fem dagspresspublikationer 1907 och 1910) som kretsar kring en utsliten arbetares död 
och begravning. 
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översatta för främst  periodika –  omtryckt är hans kampdikt Stål/Pesnja 
o stali. En annan författare med kopplingar till den ryska radikalismen 
var Petr Jakubovič, vars lyrik publicerades i smärre översättningar av Ra-
fael Lindqvist och Alfred Jensen 1904-12. Jensen översätter även författa-
rens fånglägerskildring Sibiriska berättelser/V mire otveržennych. Zapiski  
byvšego katoržnika, vilken går som följetong i Stockholms Dagblad 1907.271 
Jensen översätter också en novellsamling av Nikolaj Oliger med den ta-
lande titeln Dödsdömda. Ryska berättelser (1910). En ännu mer politiserad 
(antitsaristisk och antimilitaristisk) översättningsverksamhet bedriver 
Erik Gustaf Nordenström, som bland annat ger ut de två antologierna 
Fria ord från tyranniets land I och II (1901-02). Ett ämne med kopplingar 
till revolutionen 1905 var rysk-japanska kriget, skildrat i Andreevs Det 
röda skrattet, som snabbt fick spridning i Sverige via Finland, men också 
i Georgij Ėrastovs Reträtten (Helsingfors, 1907), i Vikentij Veresaevs I kri
get. Anteckningar och fälttågsminnen från ryskjapanska kriget (1908), och 
i Vladimir Apuškins novell ”Japanska grymheter” (1904).272 Nämnas kan 
även Vladimir Solov’evs Tre samtal (1911, 1918, 1993), som debatterar den 
politiska och andliga situationen i Europa, krigshotet, världshistoriens 
mening och ”den gula faran”.

De flesta av ovan nämnda författare levde och var verksamma då de 
översattes, och någon större fördröjning, som vid de första realisternas 
introduktion, märks inte nu; de kommunikationskanaler mellan käl-
litteratur och mållitteratur som öppnats under Rysslandsvurmen tycks 
med andra ord ha upprätthållits och vidgats.273 En annan omständig-
het som antyder hur avståndet mellan källkultur och målkultur har 
minskat visar sig i den stora skillnaden mellan det mer exotiserande och 
sensationalistiska ”nihilistintresset” före 1890 och det nyväckta intres-
set för den ryska radikalismen efter 1900. Medan ”nihilistintresset” och 
antitsarismen under den stora Rysslandsvurmen uppstod i en situation 
där kunskapen om källkulturen var mycket begränsad, vilket gav upp-

271 Jensen framhåller Jakubovičs förtjänster i en längre artikel i Nordisk Familjebok. Andra 
uppl. Stockholm: Nordisk familjeboks förl., 1904-1926, och i Jensen (1905), s. 215ff.
272 Det röda skrattet, i original november 1904, översattes anonymt för SD och HBL på 
våren 1905, och utkom samma år på Söderström i en översättning av Adelaide Burjam, 
vilken 1906 trycktes om av Bonnier.
273 Jmfr Nikolajevas redovisning av den svenska litteraturens starka genombrott i Ryssland 
1890-1917.
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hov till mer eller mindre fantastiska föreställningar om källkulturen, 
tycks de skrifter som nu berörde den ryska radikalismen ha förts in i det 
svenska litterära systemet med större respekt och intresse för källkul-
turen. Att stereotyper om Ryssland nu gavs mindre utrymme hängde 
sannolikt ihop med att kunskapen om grannlandet hade ökat genom 
fortsatta sociala, ekonomiska, politiska och vetenskapliga kontakter, 
rimligen också med den respekt som grundlagts internationellt genom 
de stora realisternas introduktion.274 I delar av utgivningen – vänster-
förlagens urval, Nordenströms antimilitaristiska antologier – märks en 
tydlig solidarisering med jämförbara grupper i Ryssland, samt att deras 
erfarenheter ibland anses ha bäring på svenska förhållanden, det vill 
säga det kognitiva urvalet är delvis ett resultat av tydligt interna faktorer 
med ett universalistiskt anslag.275 I synnerhet i vänsterpressen framträ-
der vissa ryska författare eller litterära gestalter på ett snarast förebild-
ligt sätt, och inte minst Gor’kij kom att få stor betydelse för den svenska 
arbetarlitteraturen.276 En sidoeffekt av detta var att källkulturens oppo-
sitionella fick ett betydande genomslag i det svenska urvalet av rysk lit-
teratur, ett mönster som har återkommit ända in på 2000-talet. Detta 
kan delvis betraktas som en kanske oundviklig följd av de stämningar 

274 Jmfr det samtidiga genomslaget för universalistiska giltighetsbeskrivningar i Gogol’s 
mottagande; se 4.5.
275 Bland de vänstersinnade förlagen märks främst Björck & Börjesson, vars ryska urval 
efter sekelskiftet har en tydlig politisk prägel och är särskilt omfattande 1904-05. Förlaget 
ger bland annat ut Stepnjaks En nihilist, Dostoevskijs Raskolnikow (övers. David Hector) 
och De förtrampade (samtliga 1904), Gor’kijs Fängelset (1905) och Andreevs En berät
telse om sju hängda (1908). Se även Svedjedal (1993), s. 285 ff, samt Bengt Rur, Björck & 
Börjesson. Ett antikvariat med historia. www.vobam.se/ovrigt/bengtrur150.pdf. Läsdatum: 
120320. Förlaget gav även ut skriftserien Fria ord, som inleds 1904 med Tolstojs Betänken 
eder! och följs upp 1905 med Algot Ruhes Maxim Gorkij – upprorsmannen. Hans lif och 
litterära verksamhet, en anonym skrift med titeln Tsaren, författad ”af en hög rysk ämbets-
man” och Ryssland i revolution, som sammanställer politiska texter av Tolstoj, Kropotkin 
och V. Čerkesov.
276 T.ex. narodnikern Kazimir Barancevič, vars novell ”Befriad. Rysk berättelse” publiceras 
i ArB 1891, och Vladimir Tan-Bogoraz, vars ”Stål” publiceras i ArB och AB 1902. – Stig-
Lennart Godin, Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur. Lund U. P., 1994, s. 25, 
147ff, 156. Jan Fridegård tog starka intryck av framförallt Gor’kij och Čechov; se Litteratur 
och samhälle, 79 (1970), s. 3727ff. Gor’kijs ”Sägnen om Dankos hjerta” bildar utgångs-
punkt i en artikel av Per Albin Hansson, ”Nya, kraftiga tag!”, i Fram nr 2:1909, och åter-
kommer i Eyvind Johnsons självbiografiska roman Se dig inte om! Stockholm: Bonnier, 
1950, s. 93. Orig. 1936. Jmfr även den sentida Lars Carlsson, Danko & Flamman. Luleå: 
Black Island Books, 2008.
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som behärskade källkulturen under åren omkring det rysk-japanska 
kriget och den efterföljande revolutionen, det vill säga det hänger delvis 
samman med någonting inherent i tidens källitteratur.277 Liksom före 
1890 är det samtidigt oavvisligt att det sker en accentuering av den ryska 
samtidslitteraturens kognitiva, inte minst politiska innehåll i det svens-
ka urvalet efter 1900, och inte bara på ett respektfullt eller solidariskt 
sätt. Förutom de sensationalistiska drag som redan nämnts visar också 
en granskning av de titelförändringar som ägt rum hela perioden 1867-
1914 att det paratextuella ramverket kring översättningarna inte sällan 
anspelat på negativa stereotyper om den ryska kulturen.278

Till detta sammanhang hör några anmärkningsvärda pseudoöver-
sättningar. Rysk-japanska relationer aktualiseras i den fingerade över-
sättningen Tsaren och japanesiskan (1904-07), förment skriven av en 
Nikolaj Bezborodko, som i de rikt illustrerade häftena presenteras som 
en verklig person men i själva verket var en pseudonym för Paul Meijer-
Granqvist. Förläggaren och författaren Otto Adolf Hässler gav ut flera 
ofantligt tjocka, rikt illustrerade kolportageromaner med ryska teman, 
vilka framställdes som översättningar från andra språk (dock oklart om 
ryska avsågs vid varje tillfälle). Under pseudonymen Victor von Falk gav 
Hässler ut romanerna Sibiriens dödsfält eller ryska kejsarslottets hemlig
het (1890, 1911; ”Bearbetad efter meddelanden och uppgifter af en förnäm 
ryss, som tjugu år försmäktat i Sibirien”279) och Feodora – den olyckliga 
storfurstinnan. Eller det ryskjapanska krigets fasansfulla blodsoffer 
(1906). Dessa fingerade översättningar har dessutom en fingerad över-
sättare – signaturen ”Erex”. En annan av Hässlers pseudonymer var Paul 
Seggenzoff, som sades ligga bakom romanen Bergverksfången eller Offer 
för ryskt tyranni i Sibiriens qvicksilfvergrufvor och uppgavs vara ”en till 
lifstids tvångsarbete i Sibirien dömd detektiv från Petersburg”.280

277 En annan nämnvärd omständighet var att den ryska litteraturen fortfarande var en re-
lativt ny och smått sensationell företeelse i Sverige – man kan påminna sig att Tolstoj, som 
dog 1910, hörde till den första generation ryska författare som på allvar introducerats här.
278 Appendix A.
279 Victor von Falk, Sibiriens dödsfält eller ryska kejsarslottets hemlighet. En sensations
roman. Stockholm: Holmia, 1911. Citat från häftenas framsidor.
280 Paul Seggenzoff, Bergverksfången. Uppseendeväckande afslöjanden af en till lifstids 
tvångsarbete i Sibirien dömd detektiv från Petersburg. Sensationsroman. Stockholm: 
Hässler, 1893; omslag. Antitsaristiska teman återkommer också hos den polske förfat-
taren Adam Szymanskij, Sibirien. Skildringar ur förvistas och utvandrares lif. Stockholm: 
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Det kan även påminnas om att den mer nyskapande, förvisso ofta 
lyriska källitteraturen (symbolisterna, akmeisterna, futuristerna) vid 
denna tid i stort sett inte översätts, och att den rena underhållningslitte-
raturen är fortsatt ovanlig.281 En intressant jämförelsepunkt ges av Hel-
mut Müsseners undersökning av svenska översättningar av tysk skönlit-
teratur kring sekelskiftet. Urvalet av tyska verk hade ett stort inslag av 
uppbyggelselitteratur och lättsammare litteratur för kvinnor och barn 
– Müssener hänför så mycket som 60 % av de översatta tyska titlarna 
till triviallitteraturen.282 Jämförelsen understryker det ryska urvalets 
kognitiva och politiserade drag. Det antyder också en genusskillnad i 
importen av rysk respektive tysk litteratur på så vis att den förra var av-
sevärt mer inriktad på högprestigelitteratur och på politiska samtidsfrå-
gor, två vid tiden typiskt ”manliga” intresseområden.283 Skillnaden kan 
ha förstärkts av den i Sverige starka kopplingen mellan ryska frågor och 
försvarsfrågan. Dragningen åt högprestigelitteraturen, möjligen också 
åt traditionellt manliga intressesfärer förstärktes tydligt efter ca 1890 
och skulle under hela 1900-talet utgöra ett stående inslag i det svenska 
urvalet av rysk skönlitteratur.

Importvägar

Efter sekelskiftet ökar de direkta kontakternas betydelse för littera-
turförmedlingen från det ryska till det svenska systemet ytterligare, 

Varia, 1900 och i engelsmannen Joseph Hatton, På czarens befallning. Stockholm: Fahl-
crantz, 1893.
281 Nämnas kan dock Rafael Lindqvists antologi Satir och humor (Helsingfors, 1900), Ev-
genij Čirikovs Humoresker (1906), samt ett par anonyma dagstidningstexter med lättsamt 
anslag, såsom berättelsen ”Hvad hans fru gjorde. Rysk humoresk”. Till underhållningsro-
manerna hör också Petr Dorošenkos mysterieroman För egen hand? Rysk brottsmålshisto
ria (1900) och Vsevolod Solov’evs En ung adelsmans äfventyr vid Katarina den andras hof 
och under franska revolutionen/Sergej Gorbatov (1911). Exotiska skildringar från det ryska 
imperiet och vildmarksskildringar återfinns i verk av Grigorij Danilevskij och Dmitrij 
Mamin-Sibirjak. En i källkulturen oerhört populär lättsam författare som Anastasija Ver-
bickaja översätts inte. Av rysk barn- och ungdomlitteratur publiceras utgåvor av Tolstojs 
sagor (1886-1906) och Sergej Minclovs I Litavens [sic!] skogar. Berättelse från riddartiden/
Lesnaja byl’ (1911).
282 Müssener, s. 189ff.
283 Populära kvinnliga författare var samtidigt inte ovanliga i Ryssland. Se Rosalind Marsh, 
”Realist prose writers, 1881-1929”, i Adele Marie Barker och Jehanne M Gheith (red.), A 
History of Women’s Writing in Russia. Cambridge U. P., 2002, s. 175-206.
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vilket märks dels i ett minskat antal identifierade sekundäröversätt-
ningar, dels i att den svenska översättarkadern fortsätter att växa.284 
Utvecklingen sammanfaller med ett ekonomiskt och socialt närman-
de mellan Ryssland och Sverige och en generell förbättring av kom-
munikationerna, något som torde ha underlättat de litterära kontak-
terna.285 Ett fåtal ryska författare vistas nu i Sverige för kortare el-
ler längre perioder: redan under 1880-talet hade Sof ’ja Kovalevskaja 
blivit ett välkänt namn i Stockholms intellektuella kretsar, och efter 
sekelskiftet märks bland andra Valerij Brjusov, Georgij Ėrastov och 
Lev Lvovič Tolstoj i den grupp ryska författare som besöker eller bo-
sätter sig i landet.286 Intellektuella moden på kontinenten hade samti-
digt fortsatt stor betydelse för den svenska litteraturimporten. Symp-
tomatiskt nog recenserades och debatterades den franska utgåvan av 
Tolstojs Kreutzersonaten i Sverige redan före Walborg Hedbergs över-
sättning 1890.287 Också Gor’kijs snabba genombrott var i hög grad en 
internationell företeelse, vilket märks i sättet förlagen marknadsför 
honom på och där de internationella framgångarna framhålls, till-
sammans med författarens ”ursprunglighet” och (i positiv mening) 
”brist på bildning”.288 De föreställningar om Ryssland som en mora-
liskt upphöjd andlig ledarmakt vilka växte sig starka i Tyskland före 
1914 märks annars inte annat än tillfälligt i den svenska utgivningens 
paratext, trots Tysklands omfattande kulturella inflytande i Sverige 
vid denna tid.289 Detta kan möjligen förstås som en följd av en segli-
vad svensk misstänksamhet mot allt ryskt, vilket då skulle yttra sig 
i ett större motstånd mot alltför positiva bilder av källkulturen. Till 

284 Tabell 9, 10. De identifierade sekundäröversättningarna begränsar sig till ett tiotal verk 
som översatts från framförallt tyska. 
285 Symptomatiskt nog är den erfarne Rysslandsresenären Alfred Jensen den översättare 
som fört över flest (56!) ryska författare till svenska.
286 Stalfelt s 177-186. Leon Robel, ”Sof ’ja Kovalevskaja as a Cultural Mediator”, i Bjørnager 
m.fl., s. 153-160. Hjelm-Milczyn, s. 324f. Se även Nikolajeva, s. 104ff och Ben Hellman, 
”Georgij Ėrastov – pisatel’, kotoryj propal”, i Lica. Biografičeskij al’manach, S:t Petersburg: 
Studia Biographica, Izd. Feniks, 2004. Lev Lvovič Tolstoj gavs ut vid fyra tillfällen 1894-
1901 och bosatte sig längre fram i Sverige.
287 Stalfelt, s. 64.
288 Maksim Gor’kij, Urspårade med flera berättelser. Stockholm: Seligmann, 1901, opagine-
rat förord. Davie s. 3f. Hoefert s. xxii.
289 Wegner, s. 72ff.
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den transnationella litteraturspridningen hör också att den interna-
tionella arbetarrörelsen nu framträder som ett allt viktigare alterna-
tivt litterärt kretslopp. Den svenska arbetarrörelsen var redan från 
1890-talet inte bara betydelsefull genom sina solidaritetsband till de 
ryska radikalerna, utan också som utgivare.290

En ny företeelse efter sekelskiftet är att svenska och finländska för-
lag samarbetar och publicerar gemensamma utgåvor.291 I samtliga 
fall har dessa utgåvor finlandssvenska översättare.292 En betydande 
introduktör i Finland var översättaren Rafael Lindqvist, som sam-
manställde ett flertal antologier med äldre och samtida rysk poesi.293 
Allmänt gäller att de författare som publiceras i Sverige också ges ut 
på svenska i Finland och tvärtom. Dock finns vissa skillnader. För 
hela perioden 1863-1917 är den mest förlagsutgivne ryssen på svenska 
i Finland inte Tolstoj, utan Turgenev, vilket möjligen kan kopplas till 
Tolstojs svårigheter med den ryska censuren.294 Leonid Andreev har en 
proportionellt sett större svenskspråkig utgivning i Finland än i Sve-
rige, sannolikt beroende på den större närheten till S:t Petersburg. I 
Finland har annars äldre författarskap större utgivningsandelar än i 
Sverige, vilket antyder att det ryska litterära arvet hade en fortsatt mer 
kännbar närvaro där.295 Flera ryska författare – däribland Andreev och 
Ėrastov – började efter sekelskiftet också upptäcka Finland som re-
kreationsplats.296

290 Tabell 6, 13.
291 Söderström och Helios inleder utgivningssamarbeten med Bonnier respektive Björck 
& Börjesson.
292 Rafael Lindqvist översätter Gor’kijs Foma Gardjejeff (1902) och Dmitrij Mamin-Sibir-
jaks Från Ural. Berättelser (1904) vilka ges ut av Bonnier och Söderström. Lindqvist över-
sätter även Gor’kijs Fängelset (1905) för Björck & Börjesson och Helios. Anna Lundström 
översätter Andreevs Berättelse om sju hängda (1908) för samma förlagskombination.
293 ”Rafael Lindqvist”, i Svenskt översättarlexikon.
294 Att Tolstojs rikssvenska utgivning var så omfattande kan förstås ha påverkat utgiv-
ningen på svenska i Finland. Den finskspråkiga utgivningen av Tolstoj var omfattande 
1887-1905, se Hellman och Kjellberg (1988) och Hellman (red.), (2008:II).
295 Åren 1863-1914 har Aleksej K. Tolstoj sex av nio publikationstillfällen i Finland, Ler-
montov 13 av 25, Puškin 13 av 40.
296 Pachmuss (1992), s. 133ff. Vad gäller finskspråkiga översättningar av rysk litteratur sker 
en uppgång under 1890-talet och en ytterligare intensifiering 1905-14 att döma av under-
laget i Hellman och KJellberg (1988) och Hellman (red.), (2008:II).
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Politiska faktorer

Efter 1890 uttrycker delar av den svenska opinionen återkommande oro 
för Ryssland i samband med bland annat grannens återkommande kon-
flikter med England och på Balkan, den fransk-ryska militäralliansen av 
år 1894, de tilltagande spänningarna mellan Ryssland och Tyskland och 
inte minst den intensifierade russifieringspolitiken i Finland, skeenden 
i den internationella politiken som underblåste ett förnyat rustningsin-
tresse i Sverige och en med tiden alltmer högljudd russofobi.297 Rädslan 
för rysk expansionism stärktes ytterligare efter det rysk-japanska kriget. 
Utvecklingen kan ses som ett led i den generella skärpningen av de poli-
tiska motsättningarna i Europa före 1914, men i Sverige blev rysskräcken 
särskilt accentuerad, vilket märktes bland annat i jakten på sågfilare och 
i förspelet till borggårdskrisen.298 I denna omsvängning finns tre intres-
santa faktorer att understryka.

För det första skedde en omformulering av den ryska hotbilden så att 
den åtskillnad mellan folk och tsaristisk statsmakt, vilken märkts i bok-
utgivningen under föregående period, nu skärptes tydligare. Det upp-
levda hotet mot Sverige kom inte längre från samma nyanslösa, närmast 
abstrakt kaotiska krafter som man tidigare föreställt sig på det ryska 
samhällets vänsterkant (”nihilismen”, Hjärnes förvirrade panslavism), 
utan från nationalistiska, konservativa och i vart fall något tydligare 
identifierade makthavare och militärer i Ryssland.299 Svenska militär-
vänner och antimilitarister hade här en gemensam fiendebild i den tsa-
ristiska militärstaten, varför negativa skildringar av denna torde haft 
god potential för avsättning i vidare läsarkretsar. För det andra skedde 
en förändring i det svenska förhållningssättet till Ryssland. Grannlan-
dets försvagning 1904-05 sammanföll med att den svenska självbilden 
blev mindre defaitistisk och tydligare präglades av brösttoner och mi-
litarism, något som förstärktes av tidens socialdarwinistiska och rasis-

297 Stalfelt, s. 66f. Åselius, s. 69ff, 306, 406. Christer Strahl, Nationalism och socialism. Fos
terlandet i den politiska idédebatten i Sverige. Lund, 1983, s. 35. – Under tidigt 1890-tal var 
det inte självklart Ryssland som målades upp som problemet; svenska ledare var minst 
lika störda av fennomanernas aktiviteter.
298 Åselius, s. 256ff, 306. Pia Karlsson, ”En officer och gentleman? De ryska sågfilarna och 
spionanklagelserna”, i Gyllin m.fl. (1998), s. 144-165. Torsten Burgman, Svensk opinion och 
diplomati under ryskjapanska kriget 190405. Stockholm, 1965, s. 239f.
299 Åselius, s. 322f. 
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tiska idéströmningar, enligt vilka de germanska svenskarna sågs som 
överlägsna de slaviska ryssarna.300 Förändringen kan ha ökat mottaglig-
heten för illustrationer av grannens sjukdomssymptom. För det tredje 
fanns en viktig koppling mellan Rysslandsbilden och de akuta tillspets-
ningarna av de svenska samhällsmotsättningarna före och under första 
världskriget. Kring sekelskiftet användes idén om en rysk fara för att 
anamma stöd för en militär upprustning. Försvarsfrågan hängde i sin 
tur samman med rösträttsfrågan och demokratiseringsprocessen då 
rysskräcken användes som propagandamedel av konservativa krafter. 
En liknande koppling mellan demokratifrågan och Rysslandsbilden 
tycks ha saknats i de delar av Västeuropa där liberalismens positioner 
redan var säkrade.301 I Sverige skapade den ett tidvis närmast febrigt för-
hållande till den ryske grannen, vilket avspeglar sig i den fortsatt sensa-
tionslystna inriktningen på delar av urvalet efter sekelskiftet, men också 
i det faktum att vissa svenska utgivare och översättare fann berörings-
punkter mellan den ryska tsarismen och den egna militarismen.

Samtidigt som de antiryska stämningarna tilltog, fördjupades de eko-
nomiska, diplomatiska, kulturella och sociala banden. Den rysk-svens-
ka handeln var länge mycket begränsad (fram till 1890-talet var Sveriges 
handel med Egypten större), men före sekelskiftet började Ryssland lätta 
upp sina avtal med Sverige, vilket ledde till en häftig ökning i handels-
utbytet.302 Förändringen medförde också en ökad migration mellan län-
derna, något som i sin tur torde ha lett till en faktisk nyansering av bil-
den av grannfolket hos somliga svenskar.303 Mot bakgrund av detta kan 
det vara tillfälle att reflektera över vilken funktion det på nytt politise-
rade och kognitivt präglade urvalet efter sekelskiftet kan ha fyllt. I den 
skönlitterära utgivningen går det att ana en länk mellan de konservativa 
kretsarnas högljudda ryssfientlighet och de motsatta tendenserna i de 
ekonomiska och sociala sfärerna. Såsom den låter sig anas genom bok-
utgivningen framstår den läsande svenska opinionen som någorlunda 

300 Ibid., s. 367ff, 406.
301 Jmfr Stalfelt, s. 1-8, och effekterna av de parlamentariska reformerna i England och 
Frankrike som det beskrivs hos Malia, s. 163ff, 190.
302 Åselius, s. 259ff. Redan 1913 gick mer än en fjärdel av svensk industriexport till Ryssland. 
Martin Fritz ”Alfa-Laval i Ryssland”, i Sten Carlsson och Nils Åke Nilsson (red.), Sverige 
och Petersburg. Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademien, 1989, s. 147-151.
303 Karlsson (2008), s. 159. Se även t.ex. Jangfeldt (1998).
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välvilligt och ibland solidariskt inställd till det ryska folket, mera miss-
tänksam mot den ryska staten. Den nya humanitära solidariteten var 
inte befriad från den sortens eländesexotism som märktes tidigare; inte 
heller var den befriad från essentialistiska eller rent rasistiska tanke-
gångar – exempelvis Alfred Jensen, som återkommande uttryckte starka 
sympatier med de ryska radikalerna och som var viktig för spridandet 
av en mer nyanserad inställning till källkulturen, var aldrig främmande 
för att tala om densamma i en raljerande och nedsättande folkkarak-
tärsjargong.304 Men kanske typiskt för tiden är att sådana uppfattningar 
är så framträdande hos en person som samtidigt lämnade viktiga bidrag 
till nyanseringen av de svenska uppfattningarna om Ryssland. Både hos 
Jensen och i urvalet i stort är det nu tsarismen som är barbarisk, inte 
nödvändigtvis ryssarna. Den källkultur som under 1800-talets första 
hälft framstått som både nyanslös och kulturlös, har delats upp i stat och 
folk, varvid det senare hade dragit åt sig en ny sorts humanitära sympa-
tier, medan den förra – vid sidan av det rent ideologiska motstånd som 
tsarismen väckte i många politiska läger i Sverige – bedömdes utifrån 
en mer traditionell ryssfientlig hållning och användes som skräckbild i 
den interna politiska propagandan. Uppdelningen antyder en glidande 
skala mellan maktetablissemangets ryssfientlighet och de integrations-
processer som samtidigt ägde rum i andra samhällssfärer.

3.4 Den omväxlande mellankrigstiden (1917-1939)

Mellankrigstidens utgivning kan urvalsmässigt delas in i två faser med 
en brytpunkt omkring 1928-30: under den tidigare fasen får de äldre 
författarskapen en allt viktigare ställning; under den senare domine-
rar samtida författare och urvalet har en tydligare politisk orientering. 
Under 1920-talet är utgivningsflödet jämnt och omfattar ca åtta titlar 
per år. Från 1928, då det plötsligt utkommer 21 titlar, är utgivningen 

304 Exempelvis kan det heta: ”Ryssen är utan tvifvel den mest typiske slaven, i den mening 
att han i sin känslosamma handlingströghet mest påverkats af orientens fatalism, resigna-
tion och mysticism. […] Själfhärskardömet förutsätter ett visst patriarkaliskt förhållande 
som lämpar sig förträffligt för ryssens naivt goda lynne och låga kulturståndpunkt.” Jensen 
(1905), 12f.
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ryckigare, samtidigt som det sker en ökning över tid till ca 11 titlar per 
år (1928-39). I relation till andra originalspråk och övrig utgivning fram-
står den ryska litteraturen som mer dynamisk under 1930-talet med fler 
titlar och en bredare repertoar.305 Bland utgivarna dominerar kommer-
siella allmänförlag fram till 1920-talets slut, främst Bonnier, Geber och 
Norstedt; därefter övertas stora utgivningsandelar av förlag med an-
knytning till folkrörelserna, inte minst Tiden, som från 1930-talets mitt 
är den ledande utgivaren av rysk skönlitteratur på svenska.306

Det ryska urvalet mellan krig och kris

Mellan världskriget och den ekonomiska krisen i 1920-talets slut präg-
las urvalet framförallt av retrospektiva, universalistiska tendenser. Det 
retrospektiva draget visar sig både i en renässans för de nu ”klassiska” 
för revolutionära realisterna och i urvalet av samtida skönlitteratur. 
 Turgenevs och Dostoevskijs återintroduktion fortsätter med en rad vik-
tiga nyöversättningar som ofta blir svenska standardvarianter för lång 
tid framöver. Framförallt för Dostoevskijs del sker en fortsatt utvidg-
ning av repertoaren, medan Turgenevs redan krympta repertoar snarare 
vidmakthålls i översättningsskiften. Dostoevskijs främsta översättare är 
Ellen Rydelius, som ligger bakom flera texter med betydande livslängd, 
ofta utgivna av Bonnier. Hit hör förstagångsöversättningen av Idioten (11 
utgåvor 1911-77), den första egentliga översättningen av Bröderna Kara
mazov (tio utgåvor 1918-88) och nyöversättningen av Brott och straff (11 
utgåvor 1922-80). Idioten översätts även av Mihaïl Handamirov för Baltis-
ka förlaget (sex utgåvor 1928-80). Dessutom ger Norstedt ut Anton Karl-
grens förstagångsöversättning av Onda andar (1918, 1973), samt Alfred 
Jensens Arma människor, Brev i urval och Vita nätter (samtliga 1920). Av 
 Turgenev översätter Hjalmar Dahl flera centrala verk för Svenska andels-
förlaget (Elena/Nakanune, Fäder och söner och Rudin, 1922; Rök, 1923). 
Förlaget ger också ut Vårflöden (1923), översatt av Jensen. Delar av Tol-
stojs repertoar förnyas i och med långlivade nyöversättningar av bland 
annat Anna Karenina, översatt av Sigurd Agrell (15 utgåvor 1925-2005) och 

305 Tabell 1, 12, 16.
306 Tabell 6.
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Krig och fred, översatt av Hjalmar Dahl (sju utgåvor 1926-98), båda ut-
givna i Bonniers serie Tolstojs skrifter. Anna Karenina får ytterligare två 
nyöversättningar, båda 1928 – av Blenda Svensson för Världslitteraturen 
(1928, 1929, 1981) och Oscar Nachman för Saxon & Lindström (1928, 1958). 
Samtidigt märks att vissa verk som översatts under Tolstojs levnad aldrig 
trycks om efter hans död, främst många av de politiska och polemiska 
skrifterna. Andra äldre författare (Gogol’, Gončarov, Lermontov, Puškin) 
utgör tillsammans ett relativt stort inslag i utgivningen.307 Särskilt bör 
kanske nämnas Ellen Weers översättningar av Leskov för Bonnier – Den 
förseglade ängeln (1928) och Den förtrollade vandringsmannen (1929). 
Den tidigare knappt översatte författaren tycks ha utgjort en smått sen-
sationell upptäckt för vissa svenska skribenter, vilket bland annat märks i 
Fredrik Bööks senare studie Det eviga Ryssland (1942), ett verk som torde 
ha berett vägen för ännu flera Leskovöversättningar under de första åren 
efter andra världskriget.308 Också bland de nyintroducerade samtida för-
fattarskapen återfinns flera som dröjer kvar i en klassisk romanepik, däri-
bland Mark Aldanovs ”franska” romaner Nionde Thermidor (1924) och 
S:t  Helena (1928), Aleksej Tolstojs Halte herrn (1924) och Petr Krasnovs 
Öknens amason (1926). Hit hör även Merežkovskijs historiska romaner 
som ges ut i ständigt nya upplagor. I detta urval är det tydligt att två äm-
nen som framhävts före 1917 undviks: antitsarismen och informationen 
om sociala förhållanden i det förrevolutionära Ryssland.309 Den sortens 
skrifter torde ha skytts, inte bara för att tsarregimen svepts undan, utan 
också för att de nu skulle riskera att legitimera det nya sovjetstyret. Det 
är väl också rimligt att de eländesbeskrivningar som var populära före 
kriget var mindre lockande efteråt. 1920-talets urval tycks präglat av en 
önskan att återvända till en lättfattligare, svunnen värld som gör sig på-
mind hos de äldre och klassiskt inriktade författarskapen.310

Också i de repertoarförändringar som sker i Gor’kijs och Čechovs 
författarskap efter 1917 märks ett retrospektivt drag och en avtagande 

307 Tabell 7, 8.
308 Se även Anders Österlings förord i Nikolaj Leskov, Den förseglade ängeln. Stockholm: 
Bonnier, 1928.
309 Tendensen är förstås inte entydig. Det utgavs fortfarande verk som kunde låna sig till 
antitsaristiska läsningar, däribland Ivan Bunins Byn. Suchodol. (1924) och flera av Gor’kij. 
Sådana utgåvor var ändå betydligt ovanligare nu än före världskriget.
310 Jmfr Nilsson (1975), s. 3ff.
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politisering. Gor’kijs repertoar krymper betydligt genom att de flesta 
politiska skrifterna och flera noveller och större verk (t.ex. Tre män
niskor och En bikt) inte trycks om eller nyöversätts, samtidigt som de 
tre självbiografiska romanerna får en alltmer central roll.311 Čechov in-
troduceras som dramatiker och översätts med en mer förlagsstyrd och 
allvarsam repertoar än tidigare. Repertoarförändringen hade påbörjats 
redan då Ellen Rydelius börjat översätta Čechov under kriget, något som 
hon fortsätter med under åren därpå, huvudsakligen för Bonnier.312 År 
1928 publicerar Geber i ett slag tre Čechovsamlingar med flera första-
gångsöversatta noveller av Hjalmar Dahl, samt en volym med Čechovs 
fyra stora dramer i översättning av Jarl Hemmer.313 Sammanhängande 
med detta är den moderna ryska teaterns genomslag i Sverige några år 
in på 1920-talet, bland annat efter ett gästspel från Stanislavskijs Konst-
närliga teater på Dramaten 1922, något som väckte visst intresse också 
för Čechov.314 Både Dahl och Hemmer var finlandssvenskar, och ban-
det till Finland spelade in också i utgivningen av författare som Leonid 
Andreev, Michail Arcybašev och Aleksandr Kuprin.315 Erotiska motiv 
spelade en framträdande roll i både Arcybaševs skandalroman Sanin 
(Helsingfors 1919, Stockholm 1920) och i Kuprins Avgrunden/Jama (fyra 
utgåvor i Finland och Sverige 1915-46).

311 Urvalsskiftet sammanfaller med ett skifte i producentkonstellationer. Om Gor’kij före 
1914 främst utkommit i Hedbergs översättningar för W&W, övertas nu författaren av Bon-
nier och översättarna Ellen Weer, som översätter Min barndom (1915) och Ute i världen/V 
ljudjach (1918), och Ellen Rydelius, som översätter Mina universitet (1925).
312 Se samlingarna Ryska silhuetter (1915), Rysk kärlek (1917) och Svarte munken och andra 
noveller (1920). Nämnvärd är också en anonym översättning av ”Avdelning Nr 6” i GA 
23/2-10/5 1924.
313 Dahl översätter novellsamlingarna En duell, Paviljong 6 och Stäppen. – De första svens-
ka Čechovuppsättningarna var de humoristiska styckena Björnen och Frieriet (Blanche-
teatern, Stockholm, 1916; Lorensbergsteatern, Göteborg, 1920). Onkel Vanja sattes upp 
i Stockholm 1921, men utan framgång. Ulla-Britt Lagerroth menar att den sena intro-
duktionen av Čechovs dramatik kan hänga samman med den naturalistiska traditionens 
starka grepp om svensk teater. Lagerroth (1988), s. 114ff. Se även Greta Hjelm, ”Tjechovs 
dramatik i Sverige”, i Filologiska meddelanden från Ryska institutet vid Stockholm hög-
skola. 1: 1955.
314 Ulla-Britta Lagerroth ”Sveriges modernaste teater”, i Tomas Forser och Sven Åke Heed 
(red.), Ny svensk teaterhistoria. 3. 1900talets teater. Hedemora: Gidlund, s. 69ff. Se även 
Nilsson (1975), s. 5.
315 Av Andreev utkommer bland annat Det röda skrattet (1918), S.O.S. (i Nya Fyren, Hel-
singfors, 1919), Djävulens dagbok (Helsingfors/Stockholm 1921) och Han som får örfilarna 
(1926).
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Kanske överraskande icke politiserad och universalistiskt präglad är 
den paratextuella inramningen för flera verk ur den nya sovjetiska lit-
teraturen som översätts under 1920-talet. Exempelvis Aleksej Tolstojs 
Färden till Mars/Aelita (två översättningar 1923, 1924) är en roman som 
lätt lånar sig till politiska uttydningar, men som i förlagsutgåvan 1924 
ges en läsanvisning som uttryckligen avfärdar sådana tolkningar och 
uppmuntrar till en mer allmänmänsklig, apolitisk förståelse.316 På mot-
svarande sätt introduceras Il’ja Ėrenburg med Europas undergång/Trest 
D.E. (Göteborgs Aftonblad, 1923) och Tretton pipor (1925), utgiven av Ge-
ber i samarbete med Svensk-ryska föreningens i Göteborg litterära serie. 
Just Göteborg återkommer för övrigt som en viktig plats för översätt-
ning av rysk litteratur under dessa år, vilket delvis berodde på att flera 
ryska immigranter kom att bosätta sig där (se nedan), delvis på att det 
bedrivits högskoleundervisning i ryska i staden sedan 1900-talets bör-
jan – inte minst Adolf Stender-Petersen, som en tid undervisade i ryska 
i Göteborg, blev en viktig centralgestalt för dessa litterära kontakter.317 
Till de tydligt universalistiska inslagen hör också en antologi utgiven 
i Finland av den oförtröttlige Rafael Lindqvist: Sånger i rött och svart 
(1924), vars syfte är att visa att det finns annat i det nya Ryssland än ideo-
logisk diktning och som för första gången presenterar flera betydande 
poeter på svenska, bland annat Belyj, Blok, Esenin och Majakovskij.318

Ett fåtal översättningar under 1920-talet bär en tydlig politiserad 
prägel. Det svenska kommunistpartiets (SKP:s) förlag Fram publicerar 
exempelvis några smärre politiska skrifter av Gor’kij, samt Aleksandra 
Kollontajs Arbetsbiens kärlek (1925) och Fedor Gladkovs proletärroman 
Cement (1927, översatt från tyskan av Karin Boye).319 Nämnas kan också 
Aleksandr Tarasov-Rodionovs I tjekans tjänst/Šokolad, som utkom 1925 

316 Romanen översattes av Konstantin Mitkevitj-Daletskij för GA 20/10-29/12 1923 som 
Flygfärden till Mars och gavs ut av Geber året därpå som Färden till Mars. Stockholm, då i 
översättning från tyska av Ernst Lundqvist. Se även Nilsson (1975), s. 1. 
317 Ibid., s. 2ff. Birgegård (2005), s. 172f.
318 Hjalmar Dahl,”Skyter och solbringare”, i Rafael Lindqvist (red.), Sånger i rött och svart. 
Helsingfors: Schildt, 1924.
319 Gladkovs roman, men också Isaak Babel’s Budjonnys röda ryttararmé (1930) kom att 
påverka Artur Lundkvist i hans författarskap; se Nilsson (1975) s. 13f. – Av Gor’kij över-
sattes Upprop till kulturvärlden (1919), Småborgaren och revolutionen (1920). – Se även 
Jonas Åkerstedt ”Den ’proletära kulturen’ i svensk 10- och 20-talsdebatt”, i Litteratur och 
samhälle 16 (1966), s. 651-665.
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på anarkisten och ungsocialisten Axel Holmströms förlag, och syndi-
kalistiska Federativs utgåva 1927 av Vera Figners Natt över Ryssland, ett 
vittnesmål om tsarregimens förbrytelser.

Trettiotalets utgivning

Från slutet av 1920-talet förändras urvalsmönstret tvärt. Nyss välutgivna 
författare som Leonid Andreev och Dmitrij Merežkovskij försvinner ur 
utgivningen, samtidigt som de klassiska realisternas utgivningsandelar 
minskar drastiskt. För Turgenev följer en andra större repertoarminsk-
ning; bland annat har Rök och Elena/Nakanune inte tryckts om efter 
1930. Motsvarande sker också för Tolstoj, vars repertoar nu förlorar verk 
som dramat Mörkrets makt och romanen Uppståndelse, outgivna sedan 
1929 respektive 1935. Även Čechovs utgivning krymper påtagligt och 
domineras på nytt av de humoristiska inslagen.320 Bland de författare 
som introducerats före 1917 är det bara Maksim Gor’kij som ser en viss 
ökning.321 I mellankrigstidens periodikapublikationer är urvalsföränd-
ringen likartad.322 Samtidigt föryngras urvalet, och blir mer dynamiskt, 
med ett högt antal nyintroduktioner och en framskjuten ställning för 
den samtida prosan.323 Urvalet präglas av flera ibland motsägelsefulla 
tendenser: av en stundtals tydlig politisering, av ett nyväckt universalis-
tiskt intresse för den samtida källitteraturen och av ett kognitivt intresse 
för Sovjetryssland som sociopolitiskt ”föregångsland” och grannland.

Urvalet påverkas starkt av de många exilförfattare som i vågor lämna-
de Ryssland/Sovjetunionen efter 1917.324 Till de som tidigast flydde eller 

320 Under 1930-talet trycks två Čechovutgåvor: Humoristiska noveller (1930, övers. Gunnar 
Möller) och Valda noveller (1938, övers. David Belin).
321 Ökningen beror främst på en samlad utgåva (Maxim Gorkis bästa verk) i tolv band, ut-
given av Bonnier efter författarens död 1936 och innehållande nästan uteslutande omtryck 
av äldre översättningar.
322 I det bristfälliga underlaget för svenskspråkig periodika 1917-28 domineras urvalet av 
förrevolutionära författare som Dostoevskij och Čechov. Nämnvärda undantag är Arkadij 
Averčenko och Wladimir Semitjov. Efter 1928 innehåller urvalet fler samtida författare 
som Bunin, Ėrenburg, Inber, Osorgin och Romanov. Tabell 17.
323 Tabell 4, 12, 16.
324 Gleb Struve, Russian Writers in Exile. Problems of an Emigre Literature. Berkley: Univ. 
California, 1959. Disa Håstad, En elit far västerut. Den nya emigrationen från Sovjetu
nionen. Stockholm: Norstedt, 1984, s. 18ff. Wolfgang Kasack, Die russische Schriftsteller
Emigration im 20. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte, den Autoren und ihren Werken. 
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deporterades hör flera av de mest utgivna ryska författarna i Sverige un-
der 1930-talet, däribland Mark Aldanov (i exil 1919), Ivan Bunin (1920) 
och Michail Osorgin (1922). Bunin var tämligen väl översatt redan före 
sitt Nobelpris 1933 och ser 1931-34 en mycket intensiv utgivning med 22 
utgåvor.325 Till exilförfattarna hör också Vladimir Nabokov, som har 
några av sina tidigaste översättningar just till svenska.326 Socialdemo-
kraternas förlag Tiden är centralt i introduktionen av samtida förfat-
tare. Främst i deras produktion märks Michail Šolochov, som tack vare 
de många utgåvorna av flerbandsverket Stilla flyter Don nu blir den mest 
utgivne ryssen i Sverige.327 Tiden publicerar också flera romaner av Il’ja 
Ėrenburg, Pantelejemon Romanov och i synnerhet Michail Osorgin, 
samt enstaka verk av framstående sovjetförfattare som Isaak Babel’, Il’f 
och Petrov, och Michail Zoščenko.328 Nästan alla förlagets översättning-
ar är gjorda av David Belin, Ester Riwkin och Josef Riwkin, emellanåt i 
samarbete sinsemellan. Josef Riwkin hade redan 1929 tillsammans med 
en annan av Tidens medarbetare, Daniel Brick, för Bonnier samman-
ställt antologin 14 sovjetryska berättare, med ett framsynt urval texter 

München: Otto Sagner, 1996, s. 11ff, 24ff. Se även Oleg Michajlov (red.), Literatura rus
skogo zarubež’ja. 19201940. Moskva: Nasledie/Nauka, 1993.
325 Bunin översattes av Sigurd Agrell och Ruth Wedin Rothstein, vanligen i samarbete med 
bokförlaget Geber. Också Mihaïl Handamirov spelade en viktig förmedlande roll. Ljung-
gren (2002:I) och Ljunggren, ”Handamirov krattade för Bunin”, i SvD 12/2 2009. Se även 
genomgången av förspelet till Bunins tilldelning av priset hos Marčenko (2007). Tabell 15.
326 Av Nabokov översätter Hjalmar Dahl Camera Obscura (1935) för W&W och Ellen Ry-
delius Han som spelade schack med livet/Zaščita Lužina (1936) för Bonnier. Den först-
nämnda översattes något tidigare till franska och tjeckiska. Se Michael Juliar, Vladimir 
Nabokov. A Descriptive Bibliography. New York/London: Garland, 1986, s. 568.
327 Stilla flyter Don utkom i original i fem delar 1928-40. De svenska delarna utkom 1930-42 
och varje del trycktes om flera gånger. – Tiden hade grundats som socialdemokraternas 
partiförlag. Perioden 1930-37 har lyfts fram som en framgångsperiod för förlaget vad gäl-
ler översatt litteratur. Bokförläggaraktiebolaget Tiden 19121937, Stockholm: Tiden, 1937, s. 
61f, 163. Bror Ejve, Det var på Tiden. Stockholm: Tiden, 1962, s. 12.
328 Av Ėrenburg ger förlaget ut Michail Lykov (1930), Bilarnas liv (1931). År 1931 översätter 
också Ture Nerman samme författares De heligaste ägodelarna. Roman ur storfinansens 
värld/Edinyj front för vänsterförlaget Ljungberg. Ėrenburg nämns ofta i artiklar och rec-
censioner i vänsterpressen. Se registerdelen i Litteratur och samhälle, 111-113 (1977). För-
fattaren besökte också och skrev om Sverige i ”Intryck från Sverige”, i Fönstret 25:1930, 11: 
1931. Övers. Josef Riwkin. Av Romanov ger Tiden ut Rätten till kärlek, Tre par silkesstrum
por (båda 1930), och av Osorgin Den tysta gatan (1932, 1936), Terroristerna (1935), Den 
långa färden (1936), Frimuraren (1938), Den gröna världen (1940).
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(Leonid Leonov, Boris Pil’njak, Andrej Platonov m.fl.).329 Bland övriga 
folkrörelseanknutna förlag kan nämnas Kooperativa förbundet, med 
flera översättningar av M. Il’in (Il’ja Maršak), och Natur & Kultur, som 
bland annat publicerar ungdomsböcker av Ol’ga Perovskaja och Vitalij 
Bianki. Det Moskvatrogna kommunistpartiets förlag Arbetarkultur har 
ett mer stringent urval och håller sig till den estetisk-ideologiska kurs 
som i Sovjet 1932 skulle kodifieras i den officiellt påbjudna socialistiska 
realismen. Hit hör exempelvis Aleksandr Serafimovičs Järnströmmen 
(1930), Fedor Panferovs Brusski (1933), och Kiimasjärvis erövring av Gen-
nadij Fiš (1935). Bland övriga tidigsovjetiska verk kan nämnas Valentin 
Kataevs NEP-tidsskildring Försnillare (Helsingfors, 1931), en liten sam-
ling Zoščenko-berättelser med titeln Sovjet drar på smilbandet (1936), 
samt Rafael Lindqvists antologi Ur Rysslands sång 2: II (1936), som pre-
senterar flera symbolister och Anna Achmatova, här för första gången 
på svenska. Lindqvist sammanställer också antologin Rysslands judiska 
skalder (1935), med ett urval äldre och moderna poeter, däribland första-
gångsöversättningar av Osip Mandel’štam och Boris Pasternak.330

En följd av de sovjetiska och exilryska författarnas introduktion är att 
urvalet breddas och föryngras, men också att de politiserade och kog-
nitiva dragen på nytt stärks. Nu utkommer flera revolutionsskildringar, 
bland annat Ėrenburgs Michail Lykov (1930), Aldanovs Nyckeln (1934) 
och Flykten (1936), Osorgins Terroristerna (1935) och Den långa färden 
(1936), samt Arcybaševs Ryskt blod/Krov’ (1942). Till den polemiskt sov-
jetkritiska litteraturen hör A. Ol’šanskijs (pseud. för A. Sipel’gas) En 
sovjetspion i Helsingfors (1931) och Tat’jana Černavinas Flykten från 
Sovjet (1934, 1935) och Kvinnoöden i Sovjet (1936).331 De finlandssvenska 

329 Fredrik Böök, som tidigare angripit den sovjetiska samtidslitteraturen, mildrade påtag-
ligt sin kritik efter att ha läst denna antologi. Böök tycks gradvis ha intresserat sig alltmer 
för både rysk och sovjetrysk litteratur under 1920-talet, vid vars slut han tillägnat sig ett 
betydligt mer nyanserat sätt att uppfatta de ryska verkens konstnärliga förtjänster. Nilsson 
(1975), s. 6-12, Nilsson (1985), s. 16.
330 Antologin exkluderar alltså etniska ryssar, men hålls samman av det ryska källspråket. 
Dock har den icke-judiske Aleksandr Blok inkluderats av misstag.
331 Sipel’gas och dennes finländska kontakter behandlas av Ben Hellman i ”Pisatel’ 
Aleksandr Sipel’gas, on že razvedčik A. Smirnov. Russko-finsko-ėstonskaja zagadka”, i 
Vstreči i stolknoveniia. Stat’i po russkoi literature. Meetings and Clashes. Articles on Russian 
Literature. Helsingfors: Inst. för slaviska och baltiska språk och litteraturer, 2009, s. 199-
234. Slavica Helsingiensia, 36.
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förlagen spelade en framträdande roll i den sovjetkritiska utgivningen: 
av ovannämnda titlar är de två första utgivna i Finland och den sista 
i samarbete mellan Schildt och W&W. De senare förlagen ger även ut 
Vladimir Černavins Jag talar för de stumma (1935), ett vittnesmål om 
”sovjetregimens olyckliga offer” (orig. på engelska).332 Till detta utgiv-
ningssammanhang hör också många nyskrivna svenska Sovjetskild-
ringar.333 

Importvägar

De urvalstendenser som redovisats ovan har även under denna period 
internationella motsvarigheter: efter första världskriget var intresset 
för äldre ryska författarskap stort i bland annat Danmark, England och 
Tyskland, och flera av de samtida författare som gavs ut under 1930-talet 
hade internationell spridning.334 Samtidigt är det tydligt att de direkta 
kontakterna mellan aktörer i källkultur och målkultur har tilltagit un-
der mellankrigstiden, i huvudsak på fyra sätt:

För det första innebär arbetarrörelsens stärkta positioner i båda länder 
att kontaktytorna för en politisk förmedling av skönlitteratur underlät-
tas, vilket märks inte minst i Arbetarkulturs tydligt politiserade utgiv-
ning. För det andra fortsätter kunskaperna i ryska att breddas i Sverige; 

de utbildningar som grundats före sekelskiftet är nu väl etablerade och 
några av de viktigaste nya översättarna är slavister, däribland Sigurd 
Agrell, Anton Karlgren och Ruth Wedin Rothstein.335 Att förkrigstidens 
kulturella integrationsprocess fortsätter efter 1917, om än i nya former, 
visar sig också i bildandet av Svensk-ryska sällskapet (1924-29) och det 
sovjettrogna Sällskapet för främjande av kulturella kontakter och ve-

332 Vladimir Černavin, Jag talar för de stumma. Helsingfors: W&W, 1935, baksidestext.
333 Johansson (2004), s. 33. Tornbjer, s. 77ff. Nämnas kan också svenske Boris Cederholms 
I tjekans klor (övers. fr. franskan 1930), vilken behandlar författarens fångenskap i Sovjet 
1924-26, samt finländaren Vilho Rantanens Flykten från Sibirien (övers. fr. finskan 1937).
334 Kuprijanova, s. 184. Horst Schmidt, Die Deutsche Arbeiterbewegung und russische Klas
sik 19171933. Berlin: Akademie-Vlg., 1973, s. 16ff. May, s. 30ff. Det svenska utgivnings-
mönstret påminner om det danska under hela mellankrigstiden; se Kuprijanova ovan. 
Jmfr även tabell 4.
335 Jmfr Birgegård (2005), s. 160ff, Ljunggren (2002:I), ”Sigurd Agrell”, i Svenskt översät
tarlexikon.
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tenskapliga förbindelser mellan Sverige och Sovjet-Unionen (1935-?).336 
Genom Nobelprisets höga prestige kom, för det tredje, vissa ryska för-
fattare i exil – framförallt Bunin, Merežkovskij och Ivan Šmelev – att 
ägna särskild kraft åt lobbying för det egna författarskapet, inte bara 
mot svenska akademiledamöter, utan också mot översättare och förläg-
gare, vilket inte minst för Bunins del resulterade i flera översättningar.337

För det fjärde sker nu en betydande invandring av litterärt aktiva per-
soner som behärskar ryska. Främst bör nämnas syskonparet Ester och 
Josef Riwkin, som ligger bakom en ansenlig mängd av Tidens översätt-
ningar. Syskonen hörde till en judisk familj från Homel i dagens Belarus 
vilken invandrat till Sverige under kriget och vunnit ställning i Stock-
holms kulturliv. Förutom att de bidrog med språkkompetens underlät-
tade de också de svenska förlagens kontakter med den ryska litteraturen 
– exempelvis Nikolaj Ognevs Kostia Rjabtsevs dagbok (1929) översattes 
efter tips från syskonens kusin i Berlin, och tack vare sina goda förbin-
delser med ryska författarkretsar fungerade Josef Riwkin tidvis som ett 
slags litterär agent för exilryska författare baserade framförallt i Tysk-
land.338 Den äldre systern Anna, senare känd fotograf, var gift med re-
daktören och medgrundaren av Judisk tidskrift Daniel Brick, även han 
flitig översättare för Tiden. En annan invandrad översättare var Ivan Fa-
ludi, ungrare tillfångatagen av ryska styrkor under första världskriget, 
sedermera bosatt i Sverige och engagerad syndikalist. Faludi skrev flera 
förord till periodens ryska översättningar och författade en rad över-
siktsverk om rysk litteratur, samt några smärre verk om sovjetisk sexu-
alupplysning.339 Av rysk börd var Daniel Dolgov, översättare av Aleksej 
Tolstoj för svenska tidskrifter samt (tillsammans med Karin Jödal) av 
Boris Pil’njaks Volga rinner mot Kaspiska havet (1936).340 Ryskbördig var 
också Mihaïl Handamirov, som undervisade i ryska vid Lunds univer-

336 Nerman, s. 339f. Sörensen, s. 16f.
337 Ljunggren (2002:I).
338 Britt Hultén, Kulturtidskrifter på 30talet. Lund: Bo Cavefors förl., 1977, s. 239ff. Johan 
Svedjedal, Spektrum – den svenska drömmen. Stockholm: W&W, 2011, s. 53-61. Se även 
”Josef Riwkin” i Svenskt översättarlexikon, samt Nilsson (1975), s. 1.
339 ”Ivan Faludi” i Immigrant-institutets databas över utlandsfödda författare, www.immi.
se/kultur/authors/ Läsdatum: 120412.
340 Daniel Dolgov var född i S:t Petersburg, men härstammade från Sverige på moderns 
sida och sökte skydd här undan det ryska inbördeskriget och blev sedan kvar. UNT 13/12 
1958, AB 16/4 1961.



108

sitet och översatte bland annat Dostoevskij; Handamirov var också vik-
tig som initiativtagare till den grupp slavister i Lund som kom att ägna 
sig åt skönlitterär översättning och som omfattade bland andra Sigurd 
Agrell och Ruth Wedin Rothstein.341 Advokaten Konstantin Mitkevitj-
Daletskij översatte flera texter i Göteborgspressen vid 1920-talets mitt 
och var vice ordförande i det Göteborgsbaserade emigrantsällskapet 
Beseda, i vilket Adolf Stender-Petersen var en drivande kraft.342 Flera 
av hans översättningar publicerades mycket kort efter originalen, vilket 
är talande för den exilryska gruppens betydelse som nätverk för litte-
raturspridning.343 Manja Benkow, som efter andra världskriget kom att 
översätta bland andra Aksakov och Puškin, var en ryskjudisk elev till 
Stanislavskij och flyttade till Sverige under 1920-talet.344 Avslutningsvis 
kan nämnas Wladimir Semitjov, som under 1920-talet bosatte sig i Sve-
rige och tidvis gick under det försvenskade namnet Valdemar Wollin. 
Semitjov förekom flitigt i tidens litterära tidskrifter, både som förfat-
tare och översättare. År 1925 fick han sin roman I livets virvlar utgiven 
på svenska, översatt direkt från författarens manuskript.345 Regissören 
Mauritz Stiller, även han av ryskt ursprung, köpte rättigheterna till bo-
ken och inledde en filmatisering med Greta Garbo i huvudrollen.346

Fenomenet invandrade översättare bör ses i samma kontext som 
de många ryska exilförfattarna. Den ryska diasporan var under mel-
lankrigstiden talrik och kulturellt inflytelserik i hela Europa.347 Exilen 
gjorde att en betydande grupp ryska författare rent fysiskt flyttade in 

341 Ljunggren (2002:I).
342 Se Magnus Ljunggren, ”I 20-talets Göteborg stod Rysslandsintresset på topp”, i SvD 
18/10 2010.
343 Aleksej Tolstojs Flygfärden till Mars/Aelita och Il’ja Ėrenburgs Europas undergång/Trest 
D.E., publiceras båda i Göteborgs Aftonblad, samma år (1923) som de första gången trycks 
på ryska.
344 “Manja Benkow”, i Svenskt översättarlexikon. 
345 Wladimir Semitjov, I livets virvlar. Stockholm: W&W, 1925. Som översättare anges K. 
Stéenhoff, sannolikt författarens egen översättarpseudonym. Namnet återfinns enbart på 
översättningar av Semitjovs verk.
346 Stillers omarbetning av romanen började spelas in i Turkiet, men efter att det tyska 
produktionsbolaget gått i konkurs avbröts inspelningarna, något som i förlängningen 
öppnade för både Stillers och Garbos flytt till Hollywood. Eugen Semitjov, Garbofilmen 
vi aldrig fick se. Stockholm: Fabel, 1986. Karin Swenson, Greta Garbo. A Life Apart. New 
York: Scribner, 1997, s. 75f.
347 Håstad, s. 13-20.
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i det Västeuropa som den ryska litteraturen tidigare mer eller mindre 
setts som väsensskild ifrån. Och samtidigt med författarna kom alltså 
människor med översättningskompetens och kontaktnät. På det viset är 
det naturligt att exilryska författare som Aldanov och Osorgin hör till 
de mest översatta yngre författarna, samt att en av de mest publicerade 
sovjetiska författarna är Il’ja Ėrenburg, som tillbringade en stor del av 
mellankrigstiden i Väst.

Mellankrigsperioden är också en tid då finlandssvenskar på nytt gör 
avtryck i den rikssvenska utgivningen. Främst bör nämnas Rafael Lind-
qvist, Hjalmar Dahl och Jarl Hemmer. Lindqvist hade förvisso större 
delen av sin utgivning i Finland, men Dahl och Hemmer lämnar bety-
dande bidrag till den rikssvenska förlagsutgivningen genom översätt-
ningar av bland andra Gogol’, Čechov och Turgenev. Också i de nämnda 
översättningarna av Andreev, Arcybašev och Kuprin spelade som fram-
gått Helsingfors en viktig förmedlande roll.

Politiska omständigheter

Under mellankrigstiden färgas de svenska inställningarna till Ryssland/
Sovjetunionen av en kluvenhet mellan fruktan och beundran inför det 
sovjetiska projektet och av det ökande ideologiska avståndet mellan 
den unga svenska demokratin och den nya statsbildningen i öster.348 I 
svenska konservativa kretsar fanns emellanåt en återkommande anti-
sovjetism, ibland tillspetsad med antisemitiska glosor, under valkam-
panjen till 1928 års s.k. kosackval ventilerades rysskräcken öppet och 
förvaltades senare av den svenska nazistiska rörelsen.349 De antiryska 
tendenserna och Sovjetunionens upprättande ledde emellertid inte till 
att förkrigstidens kulturella och ekonomiska utbyten avbröts, tvärtom 
var Sovjetryssland ett fortsatt intressant område för många svenskar 

348 Gerner (1996), s. 308. Gerner (2000), s. 34f. Gerner argumenterar i den senare artikeln 
emot en beskrivning av mellankrigstidens antisovjetiska opinionsyttringar som en fort-
sättning på tidigare epokers ryssfientlighet och relaterar det snarare till de nya ideologiska 
och värdeteoretiska motsättningar mellan Sverige och Ryssland/Sovjetunionen som upp-
stått efter 1917.
349 Nerman, s. 333ff. Karlsson (1986), s. 48ff och Karlsson (2008), s. 164. Martin Alm, ”Den 
svenska sovjetbilden 1935-1947” och Ester Pollack, ”Moskvaprocesserna i svensk press. 
Rättegången som mediehändelse”, i Kõll (2005), s. 26ff, 76f.
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och ännu inte fullt så isolerat som under de senare Stalinåren. Till detta 
hörde också att den periodvis omfattande ryska invandringen till Sve-
rige kom att skapa en kännbar rysk närvaro inte minst i Stockholm.350 
För de allt starkare vänsteropinionerna fungerade Sovjet som en jämfö-
relsepunkt för egna reformistiska strävanden, som föremål för politisk 
utopism eller pragmatiska förhoppningar om ett anständigt liv. Vid si-
dan av drömmen om rättvisa på arbetet lockade drömmen om rättvisa 
i hemmet och de till en början radikala sovjetiska jämställdhetslagarna 
och abortlagarna.351

Som redan nämnts finns ett tydligt ideologiskt mönster för vilka för-
läggare som har attraherats av den sovjetiska litteraturen. 1920-talets 
retrospektiva utgivning skedde på kommersiella allmänförlag som Bon-
nier, Geber och Norstedt; under 1930-talet krymper deras utgivnings-
andelar avsevärt och den nya prosan introduceras istället av vänster-
sinnade förlag.352 Utöver den utgivning som redan refererats märks på 
dessa förlag även ett intresse för frågor som rör den sovjetiska kvinno-
emancipationen, t.ex. i översättningar av Kollontajs Arbetsbiens kärlek. 
Sedeskildringar från revolutionens Ryssland (Fram, 1925) och i Pantele-
jemon Romanovs Tre par silkesstrumpor och Rätten till kärlek (båda på 
Tiden, 1931). Tiden gav även ut Evdokija Nagrodskajas förrevolutionära 
skandalroman Mellan två män/Gnev Dionisa (1929), där baksidans re-
klamformuleringar tydligt anspelar på intresset för erotiska förhållan-
den i Ryssland: ”Ett nytt namn/En ny moral/På kort tid/90.000 ex.” När 
B. Wahlström ger ut översättningen igen 1936 görs det under titeln Rysk 
kärlek.

Vänsterförlagens urval speglar också splittringen av den internatio-
nella arbetarrörelsen i ett revolutionärt och ett reformistiskt läger. Ar-
betarkultur ligger bakom flertalet av 1930-talets sovjetromaner i den 
ideologiskt följsamma inriktningen, förlagets omslag signalerar en uto-

350 Jmfr Greta Hjelms målande beskrivningar, i Hjelm (1955), s. 2.
351 I synnerhet under 1930-talet sker en betydande svensk utvandring till Sovjet och anta-
let svenska Rysslandsresenärer ökar kraftigt. Eneberg (2000, 2003 och 2007). Gustafson 
(2006). De sovjetiska jämställdhetslagarna både lockade och skrämde. I kosackvalet an-
vändes rädslan för ”kvinnornas och barnens kommunalisering” som propagandavapen 
av högern. Tornbjer i Gerner och Karlsson (2008). Redaktörernas förord, Karlsson och 
Zander, s. 7.
352 Tabell 6. Jmfr Kuprijanova, s. 184.
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pisk beundran för Sovjetunionen, är gärna försedda med förklarande 
undertitlar i stil med ”En roman om en hemlös proletärs väg till livet” 
eller ”En roman om kollektiviseringens genombrott”, och riktar sig ofta 
explicit till de ”arbetande massorna”, ibland med direkta uppmaningar 
till revolution.353 Urvalet skiljer sig tydligt från socialdemokratiska Ti-
dens betydligt försiktigare intresse för Sovjet. Tidens författare presen-
teras alltid utan explicita politiska ställningstaganden eller förklaringar 
av litteraturens politiska uppbygglighet och har samtidigt en tydligt res-
pektfull, universalistisk prägel. Tiden publicerar framförallt författare i 
exil, men vanligen utan explicit politiskt anslag, medan Arbetarkultur 
ger ut officiellt understödda författare med uppenbar ideologisk inrikt-
ning. Urvalsskillnaden speglar skillnaden mellan ett folkrörelseanknu-
tet allmänförlag och ett rent politiskt förlag, dessutom förenat med det 
styrande partiet i källkulturen.354

3.5 Krig och efterkrigstid (1939-1963)

Under världskrigets första år minskar utgivningen kraftigt, för att stiga 
lika brant efter att kriget vänt. Den positiva tendensen fortsätter in i fre-
dens första år: 1946-49 utkommer i snitt 17 ryska titlar årligen, med en 
stor andel nyöversättningar. Därefter följer en brysk nedgång i början av 
1950-talet, varpå utgivningstakten snabbt ökar igen och får särskilt höga 
toppar under år då Tiden publicerar titlar i serien Tidens ryska klas-
siker.355 De förlag som nu ger ut rysk litteratur kan delas in i tre större 
grupper: allmänförlag (främst Bonnier, Geber och Norstedt), politiskt 
vänsterorienterade förlag (främst Arbetarkultur), samt förlag vars ryska 
urval nästan uteslutande innehåller klassiker (främst Forum och Tiden). 

353 Se t.ex. Aleksandr Avdeenkos Jag älskar och Fedor Panferovs Brusski (båda 1933).
354 På ett sätt var dock också Tidens utgivning i linje med det socialdemokratiska mo-
derpartiets inställning till Sovjet. Förlagets många revolutionsskildringar (t.ex. Ėrenburgs 
Michail Lykov och Osorgins Den långa färden och Terroristerna) överensstämmer med de 
svenska socialdemokraternas strävan att mildra den borgerliga opinionens fruktan för 
den egna rörelsen, varvid framställningar av Sovjet som de kaotiska revolutionernas hem-
vist kunde skapa en positiv kontrast till den reforminriktade svenska socialdemokratin. 
Jmfr Gerner (2000), s. 35, Blomqvist (2003) och Alm (2008), s. 148f.
355 Jmfr tabell 1 och 22. 
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De två senare grupperna dominerar starkt, vilket hänger samman med 
två betydande urvalsförändringar: den första består i ett ökat utrymme 
för den ideologiskt tillrättalagda sovjetlitteraturen, den andra i att den 
äldre litteraturen på nytt får en central ställning i utgivningen.356 Det 
ökade klassikerintresset var en tendens som märktes både internatio-
nellt och sannolikt också för andra källspråk, och lämnar avtryck även i 
de otaliga antologier som nu produceras.357

Utgivningen under andra världskriget

Under de första krigsårens utgivningsnedgång är urvalet i stort sett 
oförändrat mot mellankrigstiden. Här finns fortfarande en vagt sovjet-
kritisk tendens i enstaka utgåvor som Aleksandra Beloborodovas Nö
den sjunger inga visor och Nina Fedorovas Familjen (båda 1942), vilka 
kretsar kring livet i landsflykt i Frankrike respektive Kina.358 Under kri-
gets sista år speglar både urval och paratext det svenska samhällets om-
svängning mot en positiv inställning till Sovjet.359 Nu utkommer Anna 
Karavaevas Eldar (1945) och Gladkovs Eden (1945) som båda utspelar sig 
på hemmafronten och kretsar kring krigsindustrin i Ural, Vera Inbers 
belägringsnoveller Månens död (1945, 1949) och Konstantin Simonovs 
Stalingradskildring Dagar och nätter (1945). Inte sällan är förlagens an-
slag i presentationerna av det sovjetiska samhället och den sovjetiska 
krigsinsatsen tydligt heroiserande.360 En flitig utgivare är Ljus, som 

356 Också i England och USA märktes ett ökat intresse för de ryska klassikerna under åren 
efter kriget. May, s. 43ff
357 Tabell 3. I MT 31/7 1947 kommenteras antologiströmmen: ”Allt fler tendenser inom 
svenskt kulturliv visar mot ett förnyat intresse för de gamla klassikerna. Man har utgivit 
otaliga antologier [...] där man samlat mycket av det som motstått tidens frätande syra. 
Många stora namn, som varit nära att drunkna i världslitteraturens väldiga ocean eller 
som i vilket fall vi, nutida, haft svårt att upptäcka för nuets skummande bränningar, har 
plötsligt blivit aktuella och levande för stora delar av vårt läsande folk.”
358 Jmfr Aleksandra Beloborodova, Nöden sjunger inga visor. Stockholm: Hökerberg, 1942, 
baksida. – Den antiryska nazistiska propagandan i Sverige nådde sin höjdpunkt just 1940-
41, menar Nerman, s. 335f. Nermans bok, som synar svensk-ryska historiska förbindelser, 
är i sig symptomatisk för det ökade närmandet till Ryssland efter krigsvändningen.
359 Jmfr Nerman, s. 338f. 
360 T.ex. baksidan till Karavaevas Eldar (Stockholm: Bonnier, 1945) beskriver ”Sovjets he-
roiska försvarskamp” samtidigt som romanen i ”sitt rika, fängslande typgalleri” sägs fånga 
”något av det innersta i den ryska folksjälen”.
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publicerar Boris Gorbatovs ukrainska frontskildring De okuvliga, Va-
silij Grossmans Detta folk är odödligt (båda 1944) och den polska kom-
munisten Wanda Wasilewskas ryska verk: krigsskildringen Järtecknet 
(1944) och den mer försonande Bara kärlek (1945), som berättar om upp-
offrande kärlek med kriget som fond. Av Il’ja Ėrenburg publiceras en 
rad frontskildringar.361 Till den sovjetiska krigspropagandan får man 
räkna Viktor Starikovs Hos partisanerna, utgiven av Arbetarkultur 
1944. Också en rad antologier med samtida sovjetisk prosa publiceras 
under dessa år.362 Överlag är det en mycket positiv, ibland idealiserande 
syn på Sovjetunionen som presenteras, vilket också kommer till uttryck 
i de många äventyrliga vildmarksskildringar som översätts: exempelvis 
Vitalij Biankis Spökbjörnen och På vildgässens färdevägar (1941 resp. 
1942), Tichon Semuškins Bland tjuktjer, isbjörnar och valrossar (1944) 
och Vladimir Arsen’evs Vilt. Människor och djur i sibirisk urskog (1945). 
Typisk för närmandet till grannen i öster är Natal’ja Pflaumers Min bro
kiga familj (1944), ett stycke pedagogisk skönlitteratur om barnuppfos-
tran som hade varit svårt att föreställa sig i mellankrigstidens utgivning. 
I sammanhanget kan också nämnas en ambitiös satsning från Radio-
teatern på rysk dramatik under dessa år, och de mycket omfattande kul-
turhistoriska och geografiska verken Ryssland i bild (1944-45) och Sovjet 
i bild (1946) – illustrerade prenumerationshäften som utgavs av Tiden 
under redaktion av bland andra Daniel Dolgov, Martin Martelius, Nils 
Åke Nilsson och Wladimir Semitjov och som kan ses som exponenter 
för samma positiva inställning till Ryssland/Sovjetunionen under dessa 
år.363 På ett sätt tidstypisk är också Fredrik Bööks nämnda Leskovstudie 

361 Av Ėrenburgs reportageböcker publiceras Österrike. Hjältar och bödlar (1934), Elddo
pet. En skildring från spanska frihetskriget (1939), Det ryska motståndets hemlighet (1942), 
Paris fall (1944), Med röda armén mot Berlin (1945).
362 Sovjet berättar (1943), Fjorton moderna ryska noveller (1944), Under röd himmel (1945, 
Helsingfors; utökad utgåva, Stockholm 1947), Ryskt (1945), Sovjethumor (1946). Under röd 
himmel är enligt förordet ”tillkommen på uppdrag av Kommittén för kulturellt närmande 
mellan Finland och Ryssland” och påbörjad redan 1940.
363 Radiotjänsts teaterbibliotek 68-75 med tillhörande Teaterbrev 1-8 innehåller pjäser av 
både äldre författare som Gogol’ och Tolstoj, och sovjetiska författare som Oleksandr 
Korničuk och Vasilij Škvarkin. Martin Martelius, m.fl. (red.), Ryssland i bild. Stockholm: 
Tiden, 1944-45. Sovjet i bild. Stockholm: Tiden, 1946. – Nämnas kan också serien Ryska 
biblioteket, som omfattade 16 häften med ryska klassiker på originalspråk (med ordlistor 
och uttalsanvisningar), gavs ut 1945-47 av professor Gunnar Gunnarsson i Uppsala.
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Det eviga Ryssland (1942), där kritikern ger uttryck för en essentialistisk 
inställning till källkulturen och motiverar sin vilja att förstå ”det ryska” 
med de politiska omvälvningarna under 1900-talet och den sovjetiska 
krigsinsatsen.364 Talande för tidsandan är väl också Leskovsamlingen 
Soldatnoveller (1946), som har ett mindre militärt innehåll än vad titeln 
antyder.365

Sovjetisk påverkan på det svenska urvalet

Efter att den sovjetiska tendenslitteraturen under kriget accepte-
rats också av allmänförlag fortsätter dess ställning att vara stark i det 
svenska urvalet ända fram till 1960-talets början. Under de första efter-
krigsåren deltar allmänförlagen i denna utgivning med några heroise-
rande krigsskildringar – t.ex. Marija Priležaevas Flickorna i sjunde klass 
(Fritze, 1946), Vera Inbers Dagbok från Leningrad (Bonnier, 1946) och 
Ėrenburgs Stormen förhärjaren (Ljus, 1948).366 Nämnas kan också Nor-
stedts utgåva av de två första delarna i Aleksej Tolstojs trilogi Lidandets 
väg – Systrarna och År 1918 (1946 resp. 1947). Trilogin fullbordas aldrig 
på svenska, utgivningen avbryts symptomatiskt nog samtidigt som den 
svenska opinionen blir mer sovjetfientlig några år efter krigsslutet.367

Fortsättningsvis är det enbart vänsterförlagen som ger ut den ideolo-
giserade sovjetlitteraturen. Enstaka titlar publiceras av Folket i Bild (vid 
denna tid ägt av socialdemokraterna), bland annat Nikolaj Ostrovskijs 
Hur stålet härdades (1947) och Vsevolod Ivanovs Vi tog Berlin (1948). 
Den mest omfattande utgivningen av sovjetisk tendenslitteratur hade 
emellertid Arbetarkultur – räknat i antal utgåvor var förlaget under 
1950-talet den näst största utgivaren av rysk skönlitteratur på svenska.368 

364 Fredrik Böök, Det eviga Ryssland. Stockholm: Fritze, s. 5-14.
365 Nikolaj Leskov, Soldatnoveller. Stockholm: Fritzes, 1946. Övers. Constance Grönlund. 
På försättsbladet uppges: ”Följande noveller äro översatta från det ryska originalet. I nå-
gon mån har även anlitats den tyska översättningen, som gjorts av några tyskbalter och 
sålunda är utförd med stor såväl sak- som ordkännedom.”
366 Den sovjetiska myndighet som verkade för att förbättra landets rykte utomlands 
(Vsesojuznoe obščestvo kul’turnoj svjazi s zagranicej, förkortat VOKS) sökte under dessa 
år påverka de svenska allmänförlagens utgivning, om än med oklart resultat. Sörensen, 
s. 17ff.
367 Alm (2005), s. 38ff.
368 Tabell 6.
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Urvalet hade liksom tidigare en tydlig ideologisk prägel och kom nu till 
stånd med sovjetiskt stöd, då Arbetarkultur samarbetade med det för-
lag som inom det sovjetiska förlagssystemet hade i uppdrag att produ-
cera litteratur på andra språk än ryska; till 1963 Izdatel’stvo literatury na 
 inostrannych jazykach (Förlaget för litteratur på främmande språk) och 
från 1963 Progress.369 De flesta böckerna trycktes i Moskva. Samarbetet 
pågick åtminstone från 1952 till mitten av 1970-talet, men de skönlit-
terära översättningarna producerades 1954-66, då de sovjetiska förlagen 
via Arbetarkultur gav ut minst 16 översättningar av sovjetrysk skönlitte-
ratur på svenska. Det sovjetiska förlaget står som ensam utgivare för yt-
terligare ett fåtal titlar.370 Urvalet följer den sovjetiska inrikespolitikens 
växlingar. Under de första efterkrigsåren dominerar de ideologiserade 
krigsskildringarna och naturskildringarna – t.ex. Gorbatovs Vardag i 
Arktis (1949), Aleksandr Fadeevs Det unga gardet (1950) och Vladimir 
Popovs Stål och slagg (1953). Den bild av Sovjet som förmedlas i förla-
gens presentationstexter är utpräglat utopisk och heroiserande: exem-
pelvis Fadeevs roman ger ”en klar bild av sovjetmänniskornas moral, 
ideologi och hjältemod”371 och Gorbatovs novellsamling ”vittnar om 
en mognad hos författaren som sprungit fram ur en djup förståelse för 
det socialistiska fosterlandets gärning och insatser som banbrytare på 
olika områden av vetenskap och kultur […] om sovjetlandets krav på 
den enskilda människans insatser men även om dess omsorger för var 
enskild individ i den gemensamma kampen för en tryggare tillvaro”372. 

369 Förlaget grundades 1931 som Izdatel’stvo inostrannych rabočich v SSSR (ung. Förlaget 
för utländska arbetare i Sovjetunionen), men bytte 1939 namn till Izdatel’stvo literatury na 
inostrannych jazykach, varefter det i ökad grad kom att ägna sig åt översättning av rysk 
litteratur.
370 Tabell 6. Möjligen var titlarna ännu fler – i vissa fall kan det ha funnits skäl att tona ner 
det sovjetiska engagemanget. De böcker som är rent sovjetiska produkter har en annan 
formgivning, papperskvalitet och illustrationsstil, och kolofonen är skriven på ryska. Fle-
ra utgåvor – även de där Arbetarkultur varit inblandat – innehåller följande uppmaning 
till de svenska läsarna: ”ÄRADE LÄSARE / Förlaget för litteratur på främmande språk 
vore mycket tacksamt om Ni ville meddela oss Eder åsikt om bokens innehåll, översätt-
ningens kvalitet, inbindningen, illustreringen och typografin, samt även framföra Edra 
eventuella önskemål härvidlag. / Vår adress är: Förlaget för litteratur på främmande språk, 
Zubovskij bulvar 21, Moskva, SSSR.” Se t.ex. Nikolaj Nosov, Skolpojkar. Moskva: Förl. för 
litt. på främmande språk, 1958, s. 175.
371 Aleksandr Fadeev, Det unga gardet. Stockholm: Arbetarkultur, 1950; baksida.
372 Boris Gorbatov, Vardag i Arktis. Åtta berättelser. Stockholm: Arbetarkultur, 1949; bak-
sida. Se även Sörensen, s. 22ff.
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Det bör understrykas att detta var ett uttryck, inte omedelbart för en 
svensk Rysslandsbild, utan snarare en propagandistisk självbild som 
importerats från källkulturens politiska centrum och mer förmedlades 
än formulerades av de svenska utgivarna. Vid sidan av skönlitteratur 
gav Arbetarkultur även ut politiska skrifter av Lenin, Stalin (samtliga 
före 1956) och andra bolsjevikledare.373

Efter Stalins död 1953 tonas det propagandistiska draget ner i förlagets 
urval, samtidigt som den rent skönlitterära utgivningen tilltar. Konstan-
tin Fedins Ung glädje, bråd död (1954), Aleksej Tolstojs framtidsroman 
Aelita, prinsessa av Mars och Valentin Kataevs Ett vitt och ensamt segel 
(båda 1956) presenteras utan att hyllningar strös över den sovjetiska be-
folkningen.374 När Vera Panovas Årstiderna ges ut 1957 introduceras verket 
som underhållning (”detektivroman”) och i linje med avstaliniseringen 
betonas att romanen inte är ideologiskt följsam. Ett inslag även fortsätt-
ningsvis är barn- och ungdomsböcker som utspelar sig i den sovjetiska 
vildmarken, men också dessa presenteras nu utan hänvisningar till det 
sovjetiska folkets hjältemod och socialismens förtjänster.375 Att utgivning-
en ökade samtidigt som det propagandistiska draget tonades ned hängde 
samman med en ansträngning från sovjetiskt håll för att förbättra rela-
tionerna till Sverige bland annat genom ett ökat kulturellt utbyte.376 Den 
sovjetiska utgivningen minskar gradvis under 1960-talet i takt med att det 
ideologiska klimatet i Sovjet hårdnar under Leonid Brežnev, men också 
efter att det svenska kommunistpartiet 1964 inlett en moderniseringspro-
cess som skulle mynna ut i en gradvis distansering från Moskva.377

373 Jmfr redogörelsen för partiets ideologiska utveckling i Karl Molin, Magnus Hjort, Alf 
W Johansson och Lars Olof Lampers, Övervakningen av ”SKPkomplexet”. SOU 2002:93, 
s. 123-146.
374 Det propagandistiska draget försvinner inte helt; se t.ex. baksidestexten till Gans Lebe-
rechts Kaptener (1955), en roman som utspelar sig i Estland och behandlar ”svårigheterna 
att övervinna det motstånd som oftast av slentrian, förutfattade meningar och personligt 
egoistiska motiv reses mot införandet av rationella och högeffektiva produktionsmetoder, 
men även en roman om hur svårigheterna övervinnes genom seg ihärdighet, framsynt 
uppträdande och fostrande kollektiva beslut.”
375 Antonina Kopčaevas Kirurgen i Jakutien/Ivan Ivanovič (1956), Ivan Aramilevs På jakt
stigen (1959) och Vladimir Obručevs Sannikovs land (1960).
376 Oleg Ken m.fl. (red.), Švecija v politike Moskvy. 19301950e gody. Moskva: ROSSPEN, 
2005, s. 401-424. Jmfr Baruch Hazan, Soviet Impregnational Propaganda. Michigan: Ann 
Arbor/Ardis, 1982, s. 113-145.
377 Lars-Arne Norborg m.fl. (red.), Lik i garderoben? En rapport om SKP/VKPs internatio
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Tidens ryska klassiker

Om Tidens ryska utgivning före kriget upptogs av främst samtida lit-
teratur var förhållandet det motsatta efter 1945, då förlaget inledde ett 
samarbete med Nils Åke Nilsson i serien Tidens ryska klassiker. Nilsson 
var slavist och föreståndare för Ryska institutet vid Stockholms högsko-
la, och han skulle under efterkrigstiden vara helt central för popularise-
ringen av rysk skönlitteratur i Sverige – redan 1948 utkom exempelvis 
hans välspridda översiktsverk Sovjetrysk litteratur 19171947.378 I Tidens 
ryska klassiker bidrog han med urval och redaktionellt arbete och för-
såg utgåvorna med förord.379 Urvalet dominerades av förrevolutionära, 
främst realistiska författare. Seriens målsättning var att ”fylla luckorna 
i vår ryska översättningslitteratur” och den riktade in sig på ”romaner i 
det mindre formatet, på den långa berättelsen och novellen, genrer där 
ryska författare intar en ledande plats i världslitteraturen”.380 Man kan 
dock fråga sig hur pass ”klassiska” en del titlar är – till exempel Gleb 
Uspenskijs Den förlorade gatan eller Nikolaj Pomjalovskijs Prästsemina
riet. Urvalet har i själva verket en något slumpartad prägel.381

Förlagstexterna, inte minst Nilssons förord, uttrycker ofta en akade-
misk hållning till källitteraturen; framförallt ägnas stort utrymme åt att 
beskriva texternas plats i den ryska litteraturhistorien, något som delvis 
torde hänga samman med att den ryska litteraturhistorien fortfarande 
var ett relativt okänt ämne i Sverige. Återkommande är en tydligt uni-
versalistisk och samtidigt högprestigeinriktad inställning till de över-
satta verken, vilket märks i formuleringar som kopplar samman källit-
teraturen med ”god litteratur”, med konstnärligt högtstående men inte 
nödvändigtvis estetiskt utmanande verk, och definitivt inte med någon 
form av triviallitteratur.382 Antalet utgåvor för en enskild översättning 

nella förbindelser. Lund: Novapress, 1992, s. 36ff. Se även Skott (1991, 2000) och Hans Lind-
quist, Men det regnar ju i Moskva! Den svenska ultravänsterns relation till Sovjetunionen. 
Stockholm: Natur & Kultur, 1992.
378 Nils Åke Nilsson, Sovjetrysk litteratur 19171947. Stockholm: Forum, 1948.
379 Enligt Bror Ejve (s. 188) ska Nilsson ha varit den som initierade seriens tillkomst.
380 Nikolaj Gogol’, Petersburgsnoveller. Stockholm: Tiden, 1946, baksida. Övers. Nils Åke 
Nilsson. Presentationstexten återanvändes i flera av seriens utgåvor.
381 Tabell 22.
382 Se t.ex. den i flera utgåvor upprepade formuleringen om att serien samlar enbart ”’rik-
tig’” litteratur. Gogol’ (1946:I), baksida.
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blev ofta högt under de knappa 30 år (1946-74) som serien utkom och 
under de ytterligare nästan 20 år som Tiden gav ut böcker för vuxna.383 I 
synnerhet under de första åren var utvecklingen mycket dynamisk och 
urvalet dominerades av färska texter, inte sällan förstagångsöversätt-
ningar. Vanligen gavs titlarna ut två i taget, till en början några gånger 
per år, sedan med större mellanrum. Efterhand började de nya översätt-
ningarna blandas med nyutgåvor av de texter som introducerats under 
de första åren, och med tiden tog nyutgåvorna över, tills serien ägna-
de sig främst (men aldrig enbart) åt återutgivning. Som mest kraftfull 
framstår serien fram till ca 1960, men det kan understrykas att de flesta 
titlarna alltså hölls tillgängliga under ett ovanligt långt tidsspann, något 
som tillsammans med de låga priserna förmodligen gav dem många lä-
sare under större delen av 1900-talets senare hälft.

Bland översättarna fanns, förutom Nilsson själv, bland andra Cecilia 
Borelius, Staffan Dahl, Carl G. Martinsson, Ellen Rydelius, samöver-
sättarna Eugen von Sabsay och Chrissy Sterzel, Carl Elof Svenning och 
Asta Wickman. Några av dessa var tämligen unga eller oerfarna när ut-
givningen inleddes; dessutom ska de första översättningarna ha klarats 
av med ”osedvanlig snabbhet”.384 I Dagens Nyheter analyserades de vid 
upprepade tillfällen 1948-50 av Gunnar Odhner, som skarpt kritiserade 
översättarna och Nilssons redaktörskap. De översättningsbrister som 
Odhner anmärker på hänger ofta samman med grundläggande språk-
kunskaper som att subjekt och objekt bytt plats då de ryska böjningsfor-
merna inte uppmärksammats eller förvirrade tidsframställningar till 
följd av oförmåga att hantera språkens skilda sätt att uttrycka förgången 
tid.385 Odhner återkommer också till att översättarna sällan förmått 
tillvarata originaltexternas särprägel och ägnat sig åt obefogade tillägg, 
överdrifter och förstärkningar.386 Senare riktar Odhner in sig på Nils 
Åke Nilssons redaktörskap. Bland annat anser han att det är ”förvånan-
de” att Ryska institutet inte försäkrat sig om en högre textkvalitet och 

383 Tabell 21. Förlaget köptes 1992 av Norstedt och gjordes om till ett renodlat barn- och 
ungdomsförlag.
384 Ejve, s. 188. Exempelvis Borelius var 28 när översättningen av Prišvins Livets rot (1947) 
publicerades, Dahl var inte mycket äldre vid sin debut, och von Sabsay var nyligen inflyt-
tad i landet, vilket torde förklara hans samarbete med Sterzel, som inte behärskade ryska.
385 DN 19/9 1948.
386 DN 31/12 1948. Mottagandet av tidiga titlar i serien berörs även av Sörensen, s. 26ff.



119

föreslår att förlaget bör anlita en översättningsgranskare – ett tydligt 
underkännande av Nilsson som skönlitterär redaktör. 387 I en svarsreplik 
menar Nilsson att institutets roll har varit att ta fram ett så ”representa-
tivt och intressant” urval som möjligt.

Vad översättningarna beträffar, så bör det kanske erinras om att vår översät-
tarkår […] knappast äger några översättare från ryskan av samma erkända 
kvalitet som från övriga kulturspråk. För serien fann sig förlaget därför nöd-
sakat att försöka med en mängd yngre och i vissa fall relativt oprövade över-
sättare. Hjälp i form av ordböcker, handböcker och dylikt har de naturligtvis 
kunnat få genom institutets bibliotek och översättningarna har givetvis före 
sättningen underkastats en redaktionell översyn (inklusive jämförelse med 
originalet och diskussion med översättaren). Denna översyn och gransk-
ning har ibland kunnat bli nog så omfattande, men har av tidsskäl givetvis 
inte kunnat föras ord för ord, sida för sida.388

Odhners kritik mot den redaktionella hanteringen bekräftas av Nilsson 
i hans aningslösa formulering om att texterna ”givetvis” inte kunnat be-
arbetas ”ord för ord, sida för sida”. Nilsson menar även att ”den allmänt 
godtagna principen [är] att varje översättare i första hand själv bör svara 
för sin översättning”. En professionell förlagsredaktör hade sannolikt 
upplevt ett större ansvar för texten som slutprodukt och varit mer främ-
mande för att släppa ifrån sig undermåliga texter eller att publikt skylla 
brister på översättarna. Att det alls nämns att översättarna fått låna 
ordböcker är väl också talande för de dåliga förutsättningarna. Nilsson 
medger förvisso att kvaliteten varit ”skiftande” och betonar upprepat 
bristen på översättarkompetens.389 Detta, menar Nilsson, kommer sig 
av att den ryska litteraturen översätts i ringa omfattning och av att det 
saknas täta kontakter med källkulturen, men också av att översättning 
generellt värderas lågt i Sverige.390 

Också den danska utgivningen såg en tät ström av nyöversatta ryska 

387 DN 4/5 1949, DN 16/2 1950.
388 DN 2/3 1950.
389 Ibid.
390 DN 8/3, 2/8 1950. Frågan om översättarnas respektive förlagets ansvar för texternas 
kvalitet och om den bristande översättarkompetensen diskuterades också av Elsa Thulin 
(DN 22/2 1950) och Carl Elof Svenning (AT 28/6 1950 och 11/1 1951). Se även DN 8/3 1950, 
där C. G. Martinsson försvarar en av sina översättningar.
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klassiker efter krigsslutet, vilket Kuprijanova delvis förklarar med att 
den utbyggda danska slavistiken nu hade etablerat en bred kompetens i 
källspråket.391 Detta gäller som framgått även för Sverige. Det kan emel-
lertid vara värt att påpeka att en breddad språkkompetens inte är det-
samma som breddad litterär översättarkompetens, vilket exemplet Ti-
dens ryska klassiker visar. Samtidigt bör det understrykas att de tydliga 
brister som flera av översättningarna lider av vare sig har hindrat många 
nytryck eller många goda läsupplevelser för dem som följde serien.392 Att 
även mediokra översättningar kan väcka betydande genklang är något 
som blir tydligt också i översättningsanalysen i kapitel 5. Som framgått 
hindrade inte kritiken eller översättningarnas uppenbara kvalitets-
brister Tiden från att trycka om dem under mycket lång tid. Även om 
detta inte enbart torde hänga samman med titlarnas popularitet, utan 
förmodligen också hör ihop med förlagets möjligheter och principiella 
inställning till lagerhållning och tillgängliggörande över tid, är det nog 
ett otvetydigt faktum att serien haft en genomgripande betydelse för po-
pulariseringen av rysk och inte minst klassisk rysk litteratur i Sverige.

Övrig klassikerutgivning och högprestigeförfattarnas ställning

Tiden var inte ensamt om att ägna sig åt en bred utgivning av ryska 
klassiker. Av stor betydelse var Forum, som i sin klassikerserie Forum-
biblioteket gav ut verk av Puškin (Kaptenens dotter), Gogol’ (Revisorn 
m.fl.), Turgenev (En jägares dagbok) och Tolstoj (Kosackerna m.fl.), samt 
noveller av Dostoevskij, Gor’kij och Čechov. Den fortfarande mycket 
aktiva Ellen Rydelius stod för flera nyöversättningar, men Forum åter-
använde också äldre texter av Sigurd Agrell, Hjalmar Dahl, Ellen Weer 
och den ännu äldre Walborg Hedberg. Liksom Tidens repertoar blev 
Forums alltmer oföränderlig efter ca 1960.

Mot slutet av 1950-talet etablerar sig översättarna Helga Backhoff-
Malmqvist och Asta Wickman med en rad nya klassikeröversätt-
ningar. Backhoff-Malmqvist står för nya versioner av Andreevs Det 
röda skrattet (1957), Tolstojs Från unga år (samlingsnamn för Detstvo, 

391 Kuprijanova, s. 189f.
392 Jmfr de många nytrycken i tabell 22 samt genomslaget för Nils Åke Nilssons Gogol’ 
översättningar i kaptel 5.
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Otročestvo och Junost’, fyra utgåvor på skilda förlag 1962-89), samt väl-
utgivna Dostoevskijöversättningar för Natur & Kultur: Den evige äkta 
mannen (fyra utgåvor 1959-69) och Spelaren (fyra utgåvor 1959-88). 
Backhoff-Malmqvist översätter även Människorna på godset Stepantji
kovo (1960, 1967) för Prisma. Som framgår hörde dessa översättningar 
till Dostoevskijs mindre bekanta verk; för de centrala romanerna an-
vändes fortfarande äldre översättningar från början av seklet, framfö-
rallt Rydelius. Till och med efter att Backhoff-Malmqvists nyöversätt-
ning av Spelaren givits ut 1959 väljer Bonnier 1966 att ge ut Rydelius 
version, då redigerad av Eva Alexanderson. Att låta modernisera äldre 
översättningar blir en återkommande praktik under 1950-talet och 
1960-talet, vilket möjligen hängde samman med det svenska littera-
turspråkets stora förändringar under 1900-talets första hälft.393 Exem-
pelvis Britte-Marie Bergström bearbetar Hjalmar Dahls översättning 
av Krig och fred (1956) och Gunilla Nordlund gör en översyn av Sigurd 
Agrells Anna Karenina (1958). Dessa bearbetningar användes en tid 
parallellt med de obearbetade ”originalöversättningarna”.394 I andra 
fall ersatte de bearbetade versionerna de obearbetade – så t.ex. Staf-
fan Dahls revideringar av Rydelius och Weers versioner av Gor’kijs 
självbiografiska romansvit, med många omtryck i synnerhet under 
1960-talet och 1970-talet.395

Asta Wickman var viktig inte minst som drivande kraft bakom det 
nyväckta intresset för Čechovs novellistik. Till detta bidrog också att 
författarens dramatik på nytt satts upp på svenska teatrar under 1940-ta-
let samt 50-årsminnet av författarens död 1954.396 Omkring detta år är 
Čechovintresset påtagligt i dagstidningarna och Wickman översatte en 

393 Staffan Dahl ”Problemet med översättningar”, i Svensk litteraturtidskrift, 2:1978, s. 10-12.
394 Bergströms bearbetning av Hjalmar Dahls Krig och fred trycktes 1956 och 1958. Den 
obearbetade versionen togs dock i bruk igen redan 1964 och användes sedan flera gånger. 
Nordlunds bearbetning av Agrells Anna Karenina trycktes om 1958 och 1970, men Agrells 
obearbetade text har därefter använts ända fram till 2008. 
395 Dahl reviderade Weers översättningar av Min barndom (den reviderade texten i 15 ut-
gåvor 1960-90) och Ute i världen (nio utgåvor 1964-1990), samt Rydelius översättning 
av Mina universitet (åtta utgåvor 1965-1990). Att författarens noveller spelat en mycket 
undanskymd roll i den svenska repertoaren efter hans första introduktion märks i baksi-
despresentationen av En händelse i Makars liv och andra berättelser (1967), där författarens 
novellproduktion sägs vara ”till större delen okänd för den svenska publiken”.
396 Hjelm (1955), s. 3ff.
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stor andel av de texter som publicerades där.397 Den allvarligare sidan av 
Čechovs författarskap tar nu tydligt över i repertoaren. På förlag utkom-
mer flera novellsamlingar av Wickmans hand, bland andra Damen med 
hunden och andra noveller (fem utgåvor 1955-71), Herdepipan. Noveller 
(1960, 1966) och Mitt liv (tre utgåvor 1960-74). Här bör även nämnas Hans 
Björkegrens översättning Sachalin (1961, 1975). Intresset för Čechovs 
dramatik förnyas än en gång i början av 1960-talet – dels genom en ny 
våg teateruppsättningar, dels genom att förlagen på nytt gör författarens 
dramatiska verk tillgängliga.398 Förutom nytryck av Jarl Hemmers halv-
sekelgamla översättningar av de stora dramerna, nu reviderade av Ulla 
Berthels (sex utgåvor i olika sammansättningar 1959-79), utkom Astrid 
Baecklunds och Herbert Grevenius nyöversättningar av Tre systrar och 
Körsbärsträdgården (åtta utgåvor 1961-2001), samt flera verk om Čechov, 
bland annat Il’ja Ėrenburgs Tjechov läst på nytt (1960).399

Samtidigt som det sker en bred utgivning av äldre rysk litteratur, mins-
kar den samtida sovjetlitteraturens andelar i allmänförlagens utgivning. 
Šolochov hör visserligen till de mest utgivna ryssarna ända in på 1960-talet 
och mottog dessutom Nobelpriset i litteratur 1965, men ganska snart efter 
krigsslutet domineras istället allmänförlagens urval av fem avsevärt äldre 
författarskap: Dostoevskij, Gor’kij, Čechov, Tolstoj och Gogol’, som för 
första gången hör till de mest utgivna ryssarna.400 Även om Šolochov hade 
det mesta av sin svenska utgivning redan före sitt Nobelpris är det ingen 
slump att han och de andra Nobelpristagarna Pasternak och Solženicyn 
är de enda ryssar som under hela efterkrigstiden (1945-91) kan konkur-
rera med de klassiska författarskapen när det kommer till antal utgåvor. 
Ett mönster som skärps efter 1945 är att högprestigeförfattare prioriteras 
framför exempelvis underhållningslitteraturen och barnlitteraturen.401

397 ”Asta Wickman”, Svenskt översättarlexikon. Åren 1944-66 publiceras Čechovtexter vid 117 
tillfällen i svenska dagstidningar och tidskrifter, av vilka minst 28 är av Wickman. Hennes 
översättningar har ofta publicerats först i perodika och sedan samlats ihop i förlagsutgåvor.
398 Lagerroth (1988), s. 119.
399 Ilja Ėrenburg, Tjechov läst på nytt. Stockholm: Tiden, 1960. Övers. Wladimir Semitjov. 
Kurt Friedländer, Anton Tjechov. Stockholm: Norstedt, 1959. Övers. Aida Törnell. Hans 
Levander, Anton Tjechov. Stockholm: Natur & Kultur, 1969. Sophie Latiffe, Tjechov i bilder 
och dokument. Lund: Gleerup, 1967. Övers. Karin Bong.
400 Också i Norge upplevde både Gogol’ och Čechov ett tydligt uppsving efter andra 
världskriget. Egeberg, Formo och Rindal, s. 87f.
401 Den sovjetiska kulturpolitiken lämnade visserligen föga utrymme åt en underhåll-
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Importvägar och politiska omständigheter

Som framgått kom världskrigets förlopp och de stora inrikespolitiska 
omkasten i källkulturen (senstalinismen, Stalins död och det begyn-
nande reformarbetet därefter) att tydligt påverka det svenska urvalet 
under dessa år. Till det politiska sammanhanget hör också att Sverige nu 
orienterar sig alltmer mot den engelsktalande världen, vilket blir tydligt 
redan under kriget, då engelskan blir ett av de större sekundärspråken 
för översättningar från ryska (sekundäröversättningar är dock fortsatt 
ovanliga) och förlagstexter gärna påpekar att en viss bok gjort succé i 
England eller USA.402 De utlandsfödda översättarna har i det närmaste 
försvunnit som förmedlare av rysk litteratur till Sverige, vilket gäller 
både finlandssvenskar och personer av rysk eller ”ryssländsk” här-
komst.403 De mest utgivna översättarna är nu svenskfödda.404

Den för perioden mest säregna importvägen är den intensiva kon-
takten mellan Arbetarkultur och förlagets sovjetiska partner, en 
oförmedlad litteraturimport som delvis kan ses som en utbyggd pro-
pagandautgivning på svenska bedriven av den sovjetiska staten. Det 
ska dock sägas att Arbetarkultur sannolikt hade sämre spridning på 
sina utgåvor än de stora allmänförlagen och att vissa av utgåvorna 
säkerligen också var ämnade för en begränsad läsekrets av politiska 
sympatisörer. Tyngdpunkten i periodens urval ligger i den dynamiska 
klassikerutgivningen, och där framträder snarare de icke-politiska,  
universalistiska tendenserna. De tidigare årens kognitiva drag i urva-

ningslitteratur av västeuropeiskt snitt, i synnerhet före 1953 och efter Chruščevs fall, men 
det ändrar inte högprestigelitteraturens tydliga dominans i det svenska urvalet under hela 
efterkrigstiden. Stephen Lovell, “Reading the Russian Popular”, i Stephen Lovell och Bir-
gitt Menzel (red.), Reading for Entertainment in Contemporary Russia. PostSoviet Popular 
Literature in Historical Perspective. München: Sagner, 2005, s. 22-34.
402 Se t.ex. baksidor och fliktexter på Gorbatov, De okuvliga. Stockholm: Ljus, 1944; Wa-
silewska, Järtecken. Stockholm: Ljus, 1944; Fedorova, Familjen. Stockholm: Forum, 1944; 
Aldanov, Femte inseglet. Stockholm: Norstedt, 1944. – Sekundäröversättningar är fortsatt 
mycket ovanliga. Under 1940-talet är engelska det största sekundärspråket, men antalet 
identifierade sekundäröversättningar från engelska är endast fem. 
403 Ett undantag är som nämnts Manja Benkow. Aleksandra Beloborodova, som var vän 
med Ellen Rydelius och hade vistats i Sverige redan under tidigt 1920-tal, kom tillbaka 
som flykting under kriget. Se Beloborodova, förord. Helga Backhoff-Malmqvist var född 
i St Petersburg, men av svenska och tyska föräldrar, och helt uppvuxen i Sverige. Källa: 
telefonsamtal med Anette Håkansson, översättarens dotter; januari 2012.
404 Tabell 9.
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let har överlag tonats ned betydligt. Att den samtida sovjetiska prosan 
har en relativt svag ställning bör inte förknippas med ett bristande 
svenskt intresse, utan beror snarare på den ryska litteraturens stagna-
tion under Stalins sista år, något som också visar sig under den efter-
följande perioden, då det svenska litterära systemet reagerar hastigt 
på nya signaler från källitteraturen.

3.6 1963-1994: Töväderslitteraturen och den andra 
Rysslandsvurmen
Under första hälften av 1960-talet märks ett skifte i det svenska urvalet 
av rysk skönlitteratur: den samtida litteraturen blir nu allt viktigare, 
samtidigt som den ideologiserade sovjetlitteraturen gradvis försvin-
ner. Kontinuiteten mot föregående år är visserligen stor, men det skifte 
som ändå inleds nu markeras 1963, då det utkommer två antologier 
som introducerar det unglitterära Ryssland: Rebeller i Moskva, redi-
gerad av Harald Hamrin, och Unga ryska poeter, som samlar ung lyrik 
(Bella Achmadulina, Evgenij Evtušenko m.fl.) i översättning av Hans 
Björkegren. Nu utges också en rad nya översiktsverk om rysk och sov-
jetrysk litteratur, häribland Lars Erik Blomqvists Rysk litteratur efter 
Stalin (1968) och Sovjetrysk litteratur från Blok till Solzjenitsyn (1971).405 
Med detta inleds en lång utgivningshistorisk period som sträcker sig 
över Sovjetunionens sista kvartssekel och det nya Rysslands första år 
och som ser den mest omfattande översättningsaktiviteten någonsin 
för rysk litteratur på svenska, med en årlig utgivning som aldrig un-
derstiger 13 titlar och i snitt ligger på 23 titlar per år. I relation till öv-
rig skönlitterär utgivning i Sverige är de ryska utgivningsandelarna 
störst fram till det att Tidens ryska klassiker upphör 1974; ryska titlar 
utgör omkring 5-7% av översättningslitteraturen i Sverige före 1970-ta-
lets mitt, därefter någon enstaka procent. Men sett till urvalet blir den 
översatta ryska litteraturen egentligen mer dynamisk vid 1970-talets 

405 Lars Erik Blomqvist, Rysk litteratur efter Stalin. Stockholm: Natur & Kultur, 1968, och Sov
jetrysk litteratur från Blok till Solzjenitsyn. Lund: Bibliotekstjänst, 1971. Bland de översatta 
verken kan nämnas Martin Nag, Sovjetlitteraturen 19171965. Stockholm: W&W, 1967, och 
Helen Muchnic, Rysk litteratur före 1900. Stockholm: Aldus/Bonnier, 1968. Övers. Maj Frisch.
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mitt, och utgivningstakten fortsätter att vara mycket hög, i synnerhet 
1977-81 med i snitt ca 29 titlar per år.406

Efter ca 1970 är W&W den främsta svenske utgivaren och ligger bak-
om en stor andel av de nyintroducerade samtida författarskapen och 
flera viktiga klassikeröversättningar. Andra betydande utgivare av sam-
tida rysk prosa är Bromberg, Forum, Geber, Gidlund och Rabén & Sjö-
gren. Bland de äldre allmänförlagen återupptar Norstedt en mer ambi-
tiös utgivning under 1980-talet. Liksom tidigare finns en rad förlag som 
främst ger ut äldre litteratur, inte minst AWE/Geber, som 1975-90 har en 
omfattande utgivning av huvudsakligen förstagångsöversatta moderna 
klassiker i serien Ryska mästare. Också vad gäller den statligt direktsub-
ventionerade förlagsverksamheten – Bokfrämjandet, Litteraturfräm-
jandet och En bok för alla – domineras det ryska urvalet av klassisk lit-
teratur, men där ofta i äldre översättningar. Andra förlag där klassiker 
starkt präglar urvalet är Atlantis, Bra Böcker, Niloe och Prisma. Överlag 
ökar antalet förlag som ger ut rysk litteratur markant under 1980-talet, 
liksom antalet aktiva rysköversättare.407

Utgivningen är nu inte bara mer omfattande. Som nämnts är även 
urvalet mer dynamiskt än under någon annan period, i synnerhet från 
början av 1970-talet och framåt, då den monokulturella tendensen och 
de äldre författarnas dominans är exceptionellt svag, utgivningen har 
stor spridning över flera författarskap och antalet nyintroduktioner är 
högt.408 Dynamiken beror på flera sammanfallande förlopp. Vad gäller 
den klassiska litteraturen låter sig fyra separata processer urskiljas: (i) en 
fortsatt återutgivning av äldre översättningar som tillkommit under se-
klets första årtionden (Rydelius, Weer, Dahl m.fl.); (ii) en fortsatt återut-
givning av Tidens, Forums och Natur & Kulturs klassikeröversättningar 
från tidig efterkrigstid; (iii) en omfattande nyöversättning av moderna 
klassiker från 1970-talets mitt; (iv) en omfattande nyöversättning av 
äldre klassiker från 1970-talets slut och framåt. Perioden utgör på så vis 
en översättningshistorisk brytpunkt, med såväl repertoarskiften  som 

406 Tabell 1, 4, 5, 12, 21. Fram till 1974 sammanfaller ofta utgivningstopparna med de åter-
kommande nytrycken av Tidens ryska klassiker: t.ex. 1965 då det utkommer 35 titlar, varav 
21 på Tiden.
407 Tabell 6, 9.
408 Tabell 12, 16.
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översättningsskiften och där äldre ”översättningsgenerationer” för en 
tid saluförs vid sidan av yngre. Förutom detta sker en betydande intro-
duktion av samtida författarskap i tre överlappande faser: (i) ca 1963-75, 
då töväderslitteraturen introduceras; (ii) ca 1970-85, då urvalet vidgas, 
bland annat i samband med den omfattande intellektuella utvandring-
en från Sovjetunionen; (iii) ca 1985-94, då glasnost-politiken och Sovjet-
unionens kaotiska upplösning ger översättningen av samtidslitteratur 
ytterligare stimulans. Här kan påminnas om att Nobelpriset i litteratur 
tilldelades ryska författare vid fyra tillfällen 1958-87. En viktig utveck-
ling efter ca 1980 är annars att det sker en betydande diversifiering av 
urvalet, som nu innefattar allt fler titlar som inte hör till högprestige-
litteraturen, däribland spänningsromaner, science fiction (SF, naučnaja 
fantastika) och barnlitteratur.

Den samtida litteraturen

Det tilltagande intresset för en mindre ideologiserad rysk samtidslit-
teratur förebådas av Tidens publicering av Ėrenburgs Vårbrytning/Ot
tepel’ (1955) och av genomslaget för Boris Pasternaks författarskap ef-
ter hans Nobelpris 1958.409 År 1961 ger förlaget Fröhlén ut tre samtida 
ryssar ur samma generation i sin Röda serie: Konstantin Fedins Tunn 
luft/Sanatorij Arktur, Ėmmanuil Kazakevičs Stjärnan och Konstantin 
Paustovskijs Det svarta svalget/Kara Bugaz. Paustovskij har därefter 
en omfattande utgivning med elva egna utgåvor 1961-78, varav flertalet 
dock på klassikerinriktade förlag som Tiden och Litteraturfrämjandet. 
Några år in på 1960-talet börjar den yngre töväderslitteraturen på all-
var märkas i allmänförlagens utgivning. Efter de nämnda antologierna 
1963 utkommer Ny rysk prosa (1964) med bidrag av bland andra Evge-
nij Evtušenko och Jurij Kazakov. Utgivare var W&W, som nu bildar en 
mycket viktig producentkonstellation tillsammans med översättarna 
Greta Hjelm, Eva Thomson-Roos och framförallt Hans Björkegren. 
Efter 1963 utger förlaget en lång rad författare som debuterat i Sovjet 
under tövädersperioden, bland andra Vasilij Aksenov, Bulat Okudžava, 

409 År 1958 har Pasternak fyra egna utgåvor, 15 periodikapublikationer och en antologi-
publikation. Sven Vallmarks (med Ralf Parland och Leo Lindeberg) översättning av Dok
tor Živago utgavs sju gånger 1958-94.
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Aleksandr Solženicyn och Andrej Voznesenskij.410 Också Tidens utgiv-
ning, vid sidan av klassikerna, innehåller en del samtidsverk som Vladi-
mir Dudincevs Icke av bröd allenast (1957, 1960) och Grigorij Baklanovs 
rättframma krigsskildringar En fotsbredd mark (1961) och Juli 41 (1965). 
Bonnier, vars utgivning fortfarande domineras av Rydelius Dostoevskij-
översättningar, blir för en tid aktivare och ger nu ut två verk som varit 
omöjliga att publicera i Sovjetunionen: Nikolaj Aržaks (pseud. för Julij 
Daniėl’) Här talar Moskva (1966) och Lidija Čukovskajas Det tomma hu
set/Opustelyj dom (äv. Sof ’ ja Petrovna, 1969).

Den nya författargenerationen introduceras i ljuset av den politiska 
situationen i Sovjet. Att döma av urvalet och förlagens presentationstex-
ter tillmättes den information litteraturen bar med sig om den politiska 
situationen i källkulturen ett högt värde. Teman som särskilt lyfts fram 
i paratexten är stalinismen och avstaliniseringen, att ett verk inte kun-
nat publiceras i hemlandet, att författarna intar en oppositionell ställ-
ning till den sovjetiska makten och att deras vittnesmål om umbäran-
den i källkulturen är särskilt vederhäftiga.411 Som exempel kan nämnas 
förlagspresentationen av Abram Tercs (pseud. för Andrej Sinjavskij) 
Kuppen i Ljubimov (1967), som uppehåller sig främst vid de juridiska 
omständigheterna kring författarens fängslande.412 Också i den engelsk-
språkiga världens urval fanns en tendens att premiera författare som 
kunde beskrivas som oppositionella.413 Den svenska paratextuella in-
ramningen är i själva verket snarlik den från de sista årtiondena före 
1917, en parallell som blir slående i förlagspresentationen av Dudincevs 
Icke av bröd allenast, där det nämns att romanen ”har av den officiella 
sovjetryska kritiken betecknats som ’dekadent’ och dess författare som 
’nihilist’.” Kopplingen mellan rysk litteratur och sovjetisk politik för-
nyas när Nobelpriset i litteratur 1970 tilldelas Aleksandr Solženicyn, för 

410 Några verk trycks om, däribland Aksenovs Stjärnbiljetten (1963, 1966), Solženicyns Två 
berättelser (1963, 1966) och Anatolij Kuznecovs Babij Jar (1967, 1970).
411 Se t.ex. baksidor och fliktexter till Nikolaj Amosov, Mannen som lurade Döden (1972), 
Evtušenko, Babij Jar och andra dikter (1963), Čukovskaja, Det tomma huset (1969), 
Aleksandr Bek, Nyutnämningen (1973).
412 Åren 1965-66 pågick en uppmärksamad politisk rättegång mot Sinjavskij och kollegan 
Julij Daniėl, vilka stod åtalade för spridande av antisovjetiskt material. Rättegången blev en 
vattendelare i relationen mellan de sovjetiska intellektuella och sovjetmakten och översätt-
ningarna ett led i det internationella uppmärksammandet av händelserna. Håstad, s. 64.
413 May, s. 42-49.
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en tid den mest utgivne ryssen i Sverige. Vad gäller många av dessa tövä-
dersförfattare, inte minst Solženicyn, var Hans Björkegrens introduce-
rande insats av central betydelse.414

Förändringen mot ett mer kognitivt och politiserat urval kan för-
klaras med politiska och konstnärliga processer i såväl källkultur som 
målkultur. Vittneslitteraturen och skildringarna av det sovjetiska expe-
rimentet gick i linje med den alltmer grundmurade svenska förståelsen 
av Sovjetunionen som en diktaturstat och måste därtill ha erbjudit en 
betryggande läsning för de delar av den svenska opinionen för vilka en 
sovjetfientlig hållning var viktig. Man bör också hålla i minnet att ver-
ken om stalinismens förbrytelser inte bara var en del av en uppgörelse-
process i källkulturen, utan att de också ingick i en likartad uppgörelse 
med den revolutionära traditionen och den utopiska Sovjetbilden inom 
den svenska vänstern. Till detta kom att västerländska aktörer kunde 
uppfatta det som en fråga om både konstnärligt och etiskt ansvar att 
bidra till att förmedla verk av utsatta författare. Inte minst det välkända 
exemplet med hur manusdelar till verk av Solženicyn smugglades ut 
till bland annat Sverige, visar hur översättare i väst kunde dras in i den 
mycket säregna ”produktionskedja” i vilken källitteraturen emellanåt 
uppstod.415

En viktig skillnad mot situationen före 1917 är att tonläget nu är be-
tydligt mer respektfullt och mindre sensationslystet. De politiserande 
och kognitiva tendenserna är inte heller tillnärmelsevis lika domine-
rande som under årtiondena före första världskriget. Ett fåtal yngre för-
fattare som inte skrev vittneslitteratur eller tydligt samhällskritisk lit-
teratur kom förvisso att presenteras med hänvisningar till den politiska 
situationen i hemlandet, men många av den yngre generationens förfat-
tare (Aksenov, Okudžava m.fl.) introduceras utan politiska eller andra 
kognitivt präglade hänvisningar – tvärtom framhäver förlagstexterna 
snarare verkens allmängiltighet och konstnärliga värden.416 Inte heller 

414 Hans Björkegren, ”Att översätta en förföljd författare”, i Lönnqvist (red.), s. 151-163. Stig 
Fredrikson, Alexanders kurir. Stockholm: Carlsson, 2004. Rev. och utökad uppl. 2011.
415 Björkegren (1993), Fredrikson (2004).
416 När Andrej Voznesenskijs Ljudets skugga ges ut 1971 framhävs att författaren bryter 
mot de sovjetiska estetiska föreskrifterna. Sådana referenser saknas dock i utgåvor av ex-
empelvis Okudžavas Sången om den blå ballongen. Prosa och sånger (1966) eller Aksenovs 
Stjärnbiljetten (1963).
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verk som Solženicyns En dag i Ivan Denisovitjs liv eller Čukovskajas 
 Det tomma  huset  kunde förstås reduceras till att vara giltiga enbart som 
vittnesmål om fruktansvärda övergrepp. Urvalets oavvisligt kognitiva 
tendens har kanske främst att göra med att den mer dynamiska käl-
litteraturen, som bevakades med intresse i målkulturen, vid denna tid 
ofta behandlade just historiska och pågående politiska trauman. Men 
de erfarenheter som uttrycktes där begränsades inte till att vara giltiga 
enbart som berättelser om krig och storskaligt politiskt förtryck. Den 
nya sovjetiska prosan hade också en tydlig existentiell och moralisk di-
mension, om än ofta formulerad med stark realistisk konkretisering. 
Dessutom tycks man inte heller ha varit okänslig för de nya författar-
nas konstnärliga särprägel: ”Så har man knappast skrivit i Ryssland på 
bortåt trettio år”, utbrast en kritiker om Sinjavskij, och inte med avse-
ende på det politiska sprängstoffet i hans verk.417 För första gången på 
länge fanns alltså en bred samtida rysk litteratur med stort kognitivt, 
konstnärligt och filosofiskt intresse för svenska läsare. Rimligen hade 
det också byggts upp en efterfrågan på mer tillgängliga ryska samtids-
verk, något som egentligen inte funnits på svenska sedan 1930-talet.

Vänsterförlagens och de sovjetiska förlagens utgivning

Från tidigt 1960-tal krymper både Arbetarkulturs och de sovjetiska 
förlagens svenskspråkiga utgivning avsevärt, och den tydligt ideologi-
serade sovjetlitteraturen är hädanefter en ovanlig företeelse på svenska, 
även om enstaka titlar förekommer.418 Vid mitten av 1980-talet ökar an-
talet svensk-sovjetiska samarbetsprojekt igen, men då med en nedtonad 
ideologisk prägel. Främst är det kommunistiska Fram (SKP) som ger 
ut böcker tillsammans med sovjetiska Progress och Raduga, inte minst 
barnlitteratur, men också två skönlitterära instruktioner i kollektiv 

417 Andrej Sinjavskij, Kuppen i Ljubimov. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1967, baksida.
418 Kommunistiska förbundet marxist-leninisternas partiförlag Proletärkultur ger ut några 
av Folket i BIlds Arbetarkulturs äldre översättningar, bland annat Ostrovskijs Hur stålet 
härdades (1972) och Vladimir Popovs Stål och slagg (1973). – Arbetarkultur och sovjetiska 
Progress ger ut Makarenkos ideologiskt tillrättalagda Vägen till livet. Pedagogiskt poem 
(1977, 1979). Frams samarbete med sovjetiska förlag överlevde Sovjetstaten: Julian Seme-
novs Auktionen är översatt ”vid det ryska förlaget” och har tryckort Sovjetunionen, men 
tryckår – 1992.
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fostran av pedagogen Anton Makarenko och lyriska översättningar av 
bland andra Majakovskij och Evtušenko. Återkommande översättare 
är Irene Mårdh, Kajsa Nordqvist och Ola Palmær. Från 1970-talet och 
framåt förekommer också samarbeten mellan svenska allmänförlag 
(Askild & Kärnekull, Rabén & Sjögren, W&W, barnförlaget Bergh) och 
sovjetiska förlag.419

Den andra Rysslandsvurmen

Från 1970-talets mitt till 1990-talets början samverkar några processer i 
vad som kan kallas en andra Rysslandsvurm, en period med en mycket 
bred, dynamisk och uthållig utgivning av rysk skönlitteratur. Sett till 
enbart urvalet märks fyra tydliga tendenser som också säkerligen för-
stärkt varandra inom ramarna för ett brett, generellt intresse för källit-
teraturen, inbegripande både äldre och samtida litteratur.

(i) Ett ökat intresse för den ryska modernismen och den tidigsovjetiska 
litteraturen. Många författarskap i den dynamiska period i källittera-
turen som sträcker sig från symbolisterna till den tidigsovjetiska eran 
hade hittills översatts endast sporadiskt till svenska. Denna outnyttjade 
reserv togs nu i bruk. Redan 1969 hade Eva Thomson-Roos översatt An-
drej Belyjs Petersburg (dikterna översatta av Staffan Skott), och år 1971 
översatte Lars Erik Blomqvist Michail Bulgakovs Mästaren och Mar
garita. Blomqvist är den mest aktive översättaren i de moderna klas-
sikernas introduktion och ligger bakom också Bulgakovs Det vita gar
det (tre utgåvor 1974-89), En hunds hjärta och De ödesdigra äggen (1977), 
Svart snö/Teatral’nyj roman (1981) och Snöstorm och andra berättelser 
(1984), Fedor Sologubs En liten djävul (1973), Boris Pil’njaks Det nakna 
året (1975), Leonid Leonovs Tjuven (1976) och Ėrenburgs Julio Jurenito 
(1979). Samtliga utkom antingen på Geber eller på AWE/Geber, flera i 
det senare förlagets serie Ryska mästare. Med Gunnar Harding över-
satte Blomqvist också en samling dikter av Velimir Chlebnikov, Gul
Mullas trumpet (1974).

Vladimir Majakovskij, som tidigare översatts för antologier och tid-
skrifter, ägnas nu en mer sammanhållen uppmärksamhet. Gunnar Har-

419 Det är ovisst hur detta samarbete såg ut, möjligen inskränkte det sig till att böckerna 
trycktes i Sovjet.
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ding och Ulf Bergström översätter För full hals och andra dikter (1970) 
– flera av översättningarna spelas senare in av det socialistiska progg-
bandet Nynningen – och Bengt Jangfeldt publicerar under 1970-ta-
let flera översättningar i periodika och antologier.420 Senare översätter 
Jangfeldt, tillsammans med Harding, bland annat samlingarna Om det 
där (1980) och den omfattande Jag, dikter (1985, 1999). Redan 1976 hade 
Jangfeldt och Harding skrivit boken Den vrålande parnassen, som sam-
lar dikter, dokument och unika bilder från den ryska futurismen. Av 
Majakovskij översatte dessutom Ola Palmær Dikter i urval (1981, 1982) 
och Sam J. Lundvall dramat Vägglusen (1986). Jangfeldt översatte även 
Daniil Charms För det första och för det andra (1976). Osip Mandel’štam 
översattes för första gången på ett samlat sätt av Hans Björkegren i Ro
sen fryser i snön (1976); och därefter följde översättningar av Jangfeldt 
med Greta Hjelm – Tidens larm (1977) – och Jangfeldt med Göran Son-
nevi – Frihetens gråljus (1979). Vid samma tid utkom den första svenska 
samlingsutgåvan av Anna Achmatovas lyrik, Ett poem utan hjälte och 
andra dikter (1978) i översättning av Björkegren. Denne medverkade 
också i Pasternaksamlingen Livet min syster (1977). Samma år översät-
ter Staffan Skott Michail Zoščenkos Sentimentala berättelser. Av Marina 
Cvetaeva tolkar Annika Bäckström prosasamlingen Min ryska barn
dom (1982) och dikturvalet Med gröna ögon (1986, 2010). Sven Vallmark 
översätter Andrej Platonovs Don Quijote i revolutionen/Čevengur (1973) 
och får sin översättning av Evgenij Zamjatins Vi återutgiven (1959, 1971). 
Redan år 1967 hade Vallmark sammanställt antologin Röd oktober, som 
samlar flera författare från samma tid – bland andra Blok och Zamjatin. 
Bland antologierna märks även Sovjetrysk litteratur (red. Sven Collberg 
och Alf Nordqvist, 1970), som fokuserar på perioden ca 1910-30 och tö-
vädersförfattare.

En viktig förutsättning för denna exceptionella översättningsverk-
samhet var ett ökat akademiskt intresse i både Ryssland och Sverige för 
det modernistiska ryska avantgardet. Särskilt betydelsefull var en grupp 
unga forskare som under Nils Åke Nilssons ledning hade närmat sig 
detta relativt outforskade område och som inbegrep flera personer som 
skulle sätta spår i översättningslitteraturen, däribland Carola Hansson,  

420 Nynningen, För full hals. MNV, 1973.



132

Bengt Jangfeldt, Lars Kleberg och Barbara Lönnqvist.421 Nu utkom 
 också tidskriften Rysk kulturrevy (1969-1987) som under redaktion av 
Lars Erik Blomqvist, Magnus Ljunggren och Bengt Jangfeldt kontinu-
erligt presenterade artiklar om rysk och slavisk kultur för en kanhända 
begränsad, men initierad läskrets, och var betydelsefull som samlings-
organ för många av de drivande krafterna i den nya översättningsvågen.

 (ii) En uthållig och bred utgivning av samtida rysk prosa. Också un-
der Sovjetunionens stagnerande och sedan turbulenta sista 20 år finns 
ett påtagligt kognitivt drag i urvalet av rysk samtidsprosa, med ett stort 
inslag av verk som avslöjar realiteterna bakom den stalinistiska eller 
poststalinistiska erfarenheten. Vid sidan av Aleksandr Solženicyns fort-
satt centrala ställning i urvalet kan nämnas fyra romaner av Sinjavskij, 
däribland hans självbiografiska lägerskildring En röst ur kören (1976)422; 
Vasilij Grossmans Allt flyter (1977) och Liv och öde (1986); Vladimir 
Tendrjakovs Natten efter avslutningen (1978)423; deportations- och exil-
skildringen Den första och sista dagen (1977, 1983) av David Markiš och 
hans framställning av sovjetisk antisemitism i Ödefältet (1980); vidare 
Sergej Zalygins kollektiviseringsskildring Byn vid floden Irtysj (1980, 
1982); Varlam Šalamovs Berättelser från Kolyma (1982) och tre sovjetpa-
rodier av Aleksandr Zinov’ev (1979-84)424. Två verk som satiriskt skild-
rar sovjetsamhället ur hundperspektiv är Gavriil Troepol’skijs Vita Bim 
med svart öra (1975) och Georgij Vladimovs Den trogne Ruslan (1976). 

I mitten av 1980-talet gav de politiska omvälvningarna i Sovjet en för-
nyad injektion till det svenska intresset för rysk samtidslitteratur, vilket 
märks i att förlagen nu ofta presenterar den i ljuset av de politiska nyda-

421 Birgegård (2005), s. 171f. Också det angloamerikanska intresset för den ryska moder-
nismen och de tidigsovjetiska författarskapen väcktes på allvar först under den senare 
efterkrigstiden. May, s. 43ff.
422 Första gången Sinjavskij översattes (under pseudonymen Abram Terc) var 1960, då Na-
tur & Kultur gav ut Greta Hjelms översättning Domen faller. Hjelm översatte också Kup
pen i Ljubimov (1966) och En röst ur kören (1976) för Rabén & Sjögren. År 1983 översatte 
Hans Björkegren God natt och sov gott för Bromberg.
423 Enligt baksidestexten bidrar romanen “till att nyansera den bild av ett väloljat skol-
system som Sovjetunionen så gärna visar upp”. Vladimir Tendrjakov, Natten efter avslut
ningen. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978. Övers. Greta Hjelm.
424 Zinov’ev fyllde ensam Coeckelberghs serie Ryska röster, som alltså fick fyra titlar, 
samtliga översatta av Hans Björkegren: Den ljusnande framtid (1979), Gapande höjder III 
(1980, 1981) och Homo sovieticus (1984).
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ningarna. Hit hör titlar som Georgij Vladimovs Släkten tittar in (1987); 
Vladimir Gubarevs Tjernobyldrama Sarkofagen (1987); den tidigare 
Stockholmambassadören Boris Pankins biografiska roman Andra and
ningen (1992), samt Evtušenkos Dö inte före din död (1994) som har augus-
tikuppen 1991 som fond. Ofta upplyser förlagstexterna om att författaren 
har emigrerat och är bosatt i Väst; och under perestrojkan och åren efter 
Sovjetunionens fall framförs ofta att verken tidigare inte kunnat publi-
ceras i hemlandet eller att de är typiska för den senaste politiska utveck-
lingen i Sovjet.425 Hans Björkegrens översättningar presenteras påfallande 
ofta som kontroversiella i Sovjetunionen – översättarens starka engage-
mang för och nära band med de sovjetiska intellektuella hade också lett 
till att han efter 1968 förvägrades visum för inresa till Sovjetunionen.426

En annan kognitivt präglad urvalsgrupp som gör sig märkbar kring 
1970-talets slut är romaner som utspelar sig i icke-ryska delar av Sovjetu-
nionen. Hit hör ett par romaner som översatts via ryska från andra språk: 
georgiern Čabua Amiredžibis Den fredlöse (1978), Fazu Alievas Ett knippe 
mynta (1978) och Stenarna talar sitt språk (1979) (”en vacker och spännan-
de kärlekssaga från en kulturmiljö som i all sin exotism rymmer mycket 
tidlös och allmängiltig visdom”), båda skrivna på avariska, samt Karen 
Simonjans På återseende, Natanael! (1979), författad på armeniska.427

Det politiserade och kognitivt präglade urvalet är emellertid inte hel-

425 Se t.ex. Vladimir Maksimov, Sju dagar av skapande. Stockholm: Bromberg, 1976 (övers. Len-
nart Westerberg); Andrej Sinjavskij, God natt och sov gott. Stockholm: Bromberg, 1983 (övers. 
Hans Björkegren); Julija Voznesenskaja, Kvinnornas Decamerone. Stockholm: Alba, 1987 
(övers. Karin Lidén); Vladimir Vojnovič, Det antisovjetiska Sovjetunionen. Stockholm: Rabén 
& Sjögren, 1986 (övers. Torsten M. Nilsson); Michail Kurajev, Kapten Dickstein. Stockholm: 
Bromberg, 1987 (övers. Björkegren); Anatolij Rybakov, Arbats barn. Stockholm: Bromberg, 
1989 (övers. Björkegren); Anatolij Žigulin Svarta stenarna. Stockholm: Legenda, 1989 (övers. 
Björkegren); Anatolij Pristavkin, Ett gyllne moln över Kaukasus. Stockholm: Norstedt, 1989 
(övers. Lars Erik Blomqvist); Sergej Kaledin, Korridoren. Stockholm: Bonnier, 1990 och En 
fridfull kyrkogård och Byggbataljonen. Stockholm: Bonnier, 1993 (övers. Bengt Eriksson); Ana-
tolij Zlobin, Nedmontering. Stockholm: Natur& Kultur, 1990 (övers. Blomqvist).
426 Se t.ex. Zinovjev, Den ljusa framtiden. Stockholm: Coeckelbergs, 1979; Anatolij Žigulin, 
De svarta stenarna. Stockholm, Legenda, 1989; Sergej Dovlatov, Kompromissen. Stock-
holm: Tiden, 1984. Brevväxling med Hans Björkegren. Björkegren (1993). Se även artikel 
om Björkegren i SvD 28/5 2008.
427 Fazu Alieva, Och stenarna talar sitt språk. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1979, baksides-
text. Övers. Greta Hjelm. Hjelm har även översatt den andra titeln av Alieva för Rabén & 
Sjögren. – Också den belarusiske författaren Vasil’ Bykaus krigsskildring Grustaget (1990, 
1991) översattes via ryskan av Staffan Skott, men hörde inte till denna ”exotiska” litteratur.
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ler nu ensamt dominerande, tvärtom märks en allt starkare universa-
listisk tendens och ett påtagligt betonande av verkens konstnärliga as-
pekter.428 Så är fallet med några av de mest översatta författarna under 
Sovjetunionens sista år: Čingiz Ajtmatov (11 utgåvor 1975-90, övers. Lars 
Erik Blomqvist, flertalet utgivna av Gidlund), Nobelpristagaren Iosif 
Brodskij (sju utgåvor 1977-88 och ett stort antal periodikapublikationer), 
Jurij Trifonov (sex utgåvor 1976-81429), Vladimir Vojnovičs romaner (sex 
utgåvor på Rabén & Sjögren 1974-81, samtliga översatta av Torsten M. 
Nilsson), Valentin Rasputin (tre utgåvor 1979-86), Vladimir Maksimov 
(tre utgåvor 1976-78), Fazil’ Iskander (två utgåvor 1977-83), Andrej Bitov 
(två utgåvor 1982-86)430, Venedikt Erofeevs På lyran eller Den sällsamma 
resan MoskvaPetusjki (1977), samt verk av tre författare som nådde en 
större publik i Ryssland under perestrojkan: Viktorija Tokarevas Inget 
speciellt (1990), Tat’jana Tolstajas Från en gyllne förstutrapp (1990) och 
Ljudmila Petruševskajas Odödlig kärlek (1991). Här kan också nämnas 
Nina Berberovas populära (åtta utgåvor 1987-94) skildringar av det rys-
ka emigrantlivet i framförallt Frankrike under mellankrigstiden. Flera 
av dessa författare och verk presenterades av förlagen utan domineran-
de referenser till den politiska och sociala situationen i hemlandet, trots 
att sådant i många fall kunde tänkas ligga nära till hands.

(iii) Nyöversättningar av äldre klassiker. Bland de äldre författarska-
pen inleds under andra hälften av 1970-talet en mycket omfattande ny-
översättning – främst av Dostoevskij, Gogol’ och Čechov. Motsvarande 
sker inte med de andra äldre realisterna, och vad gäller Turgenev och 
Gor’kij börjar de nu närmast försvinna ur svensk bokutgivning. Det är 
visserligen dessa namn som nyöversätts först, fast då med en mycket 

428 Skiftet från en kognitiv till en universalistisk inställning beskrivs kortfattat i “Rysk lit-
teratur på svenska”, i Rysk kulturrevy 3:1978, s. 12.
429 Av Trifonov översätter Carola Hansson Våningsbytet (1976) och Huset vid kajen (1978); 
Lennart Westerberg Det långa avskedet (1979); Staffan Skott Otålighet (1979) och Ett an
nat liv (1980); och Barbara Lönnqvist Preliminärt bokslut. Noveller (1981). Skotts översätt-
ningar utgivna av Tiden, övriga av Forum. Trifonovs kanske mest berömda roman, Huset 
vid kajen, presenteras som i huvudsak relevant för sina konstnärliga värden.
430 Av Rasputin översätts Lev och minns (1979, 1980; övers. Staffan Skott) och Avsked från 
Matiora (1986; övers. Malcolm Dixelius). Barbara Lönnqvist översätter Fazil’ Iskanders 
Getoxens stjärnbild (1977) och Sandro från Tjegem (1983). Bitovs Pusjkins hus (1982) och 
Den flyende Monachov (1986) utkommer i Lars Erik Blomqvists översättningar för Nor-
stedts Panter-serie, som samlade samtida utländsk litteratur i översättning.
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begränsad repertoar. Sven Vallmark översätter Turgenevs Senilia 1972, 
varpå det dröjer mer än 30 år till nästa nyöversättning.431 Av Gor’kij 
översätter Asta Wickman Lyckan och andra noveller 1976, men i övrigt 
representeras författarskapet med översättningar från seklets början. 
Vad gäller Tolstoj är utvecklingen en annan: Lars Erik Blomqvist och 
Bengt Jangfeldt översätter samlingen Ivan Iljitjs död. Familjelycka. Her
re och Dräng (1974) och Blomqvist nyöversätter Kreutzersonaten (1978), 
men i övrigt består Tolstojs repertoar huvudsakligen av äldre översätt-
ningar samt av kortromanerna i Tidens klassikerserie. Gončarovs Bråd
djupet utkommer i nyöversättning av Staffan Dahl 1977 och Blomqvist 
reviderar Hjalmar Dahls äldre översättning av Oblomov (tre utgåvor 
1980-86). Blomqvist översätter vidare Aleksandr Radiščevs En resa från 
St. Petersburg till Moskva (1978) och, tillsammans med Björkegren, den 
omfattande antologin Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky (1989, 1992). 

Bland de klassiska författarskap som åtnjuter större uppmärksamhet 
inleds nyöversättningen av Gogol’ först och pågår ca 1975-90 – förfat-
taren är under 1980-talet den näst mest utgivne ryssen i Sverige (se vi-
dare kapitel 4.) Nyöversättningen av Čechov inleds 1981, då W&W ger 
ut samlingen En okänd människas berättelse och andra noveller (övers. 
Staffan Dahl). Sedan följer en rad smärre nyöversättningar och återut-
givna äldre texter, samt Björkegrens förstagångsöversättning Ett jakt
drama (1984).432 Čechovs repertoar förnyas inte minst genom Staffan 
Skotts översättningar i samlingen Dramer (1986, 1987).

Den mest omfattande repertoarförnyelsen sker dock i Dostoevskijs för-
fattarskap och inleds 1979 med Hans Björkegrens uppmärksammade ver-
sion av Brott och straff.433 Boken ges ut av W&W, som ligger bakom flera 
av de nyöversättningar som nu följer, och signalerar startskottet för ett 
oerhört intensivt Dostoevskijintresse i Sverige, vilket här och i nästa av-

431 Efter 1972 utkom omarbetade versioner av Hjalmar Dahls Fäder och söner, de översätt-
ningar som gavs ut på Tiden under den första efterkrigstiden och en lättläst bearbetning 
av Mumu (1990). Efter 1991 utgavs ingenting av Turgenev förrän 2006.
432 Här kan nämnas två utgåvor i Niloes ryska serie: Damen med hunden och andra no
veller (1982) och Stäppen och andra noveller (1986), vilka innehåller äldre översättningar 
av Hjalmar Dahl och några nyöversättningar, samt Sture Nilssons Čechovöversättningar 
En kvinnlig ledare (1985, 1986) och Hämnaren och andra humoristiska berättelser (1989), 
utgivna i Samspråks serie Entimmesboken.
433 Översättningen uppmärksammades bland annat för att det var den första nyöversättning-
en av romanen sedan 1922 och för att Björkegren valde att förenkla de ryska namnformerna.
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snitt refereras i detalj för att omfattningen ska framgå: Efter Björkegrens 
översättning återutger Bonnier 1980 Rydelius äldre versioner av Brott och 
straff och Bröderna Karamazov. Björkegrens Brott och straff går vinnande 
ur konkurrenssituationen och har trycks om inte mindre än 14 gånger se-
dan 1979. År 1980 återutger Bra böcker/Trevi Mihaïl Handamirovs över-
sättning av Idioten. Det klassikerinriktade förlaget Niloe publicerar 1984 
Alfred Jensens äldre översättning av Arma människor tillsammans med 
Björn Almroths nyöversättning av Spelaren. Året därpå ger Niloe ut Alm-
roths nyöversättning av Netotjka Nezvanova tillsammans med Hjalmar 
Dahls äldre översättning av Den evige äkta mannen. Samma år utkommer 
på Atlantis Ulla Roseens nyöversättning av Anteckningar från källarhålet 
(fyra utgåvor 1985-89, samt en 2004). År 1986 nyöversätter Staffan Dahl 
Bröderna Karamazov för W&W (14 utgåvor 1986-2007) och liksom fallet 
var ovan trycker Bonnier snart (1988) om Rydelius översättning av samma 
verk. År 1987 nyöversätter Sture Nilsson Den anspråkslösa/Krotkaja, och 
1988 ger Ulla Roseen ut nästa nyöversättning, Idioten, även den på Atlantis 
(1988, 1989). Samma roman översätts året därpå av Staffan Dahl för W&W 
(11 utgåvor 1989-2007). År 1988 utkommer Backhoff-Malmqvists översätt-
ning av Spelaren på Natur & Kultur och på W&W hennes nyöversättning 
av Ynglingen (1988, 1989, 2012), en roman som då inte givits ut sedan 1928. 
År 1990 följer Staffan Dahls nyöversättning av Onda andar (fem utgåvor 
1990-2004), och som ett komplement återutger Tiden 1993 Nils Åke Nils-
sons översättning av Stavrogins brott (fem utgåvor 1955-93). Samma år ut-
kommer Rydelius Spelaren på Fabel och följs nästa år av Hans Björkegrens 
översättning av En författares dagbok på W&W (1994, 1995). Som framgår 
trycks flera av W&W:s utgåvor (Björkegren och Dahl) kontinuerligt om 
under hela 1990-talet och 2000-talet, främst  som pocket och i reaupplagor.

(iv) Breddningen av det översatta urvalet utanför högprestigelittera
turen. Från mitten av 1970-talet inbegriper den översatta ryska reper-
toaren i Sverige ett allt tydligare inslag av litterära genrer som vanligen 
inte räknas till högprestigelitteraturen: SF (science fiction), thrillers 
och barnlitteratur. Den ryska SF-litteraturens uppsving i Sverige vid 
mitten av 1970-talet hänger samman med grundandet av SF-förlaget 
Delta, som 1975-84 publicerade nio utgåvor med ”naučnaja fantastika”, 
varav sex författade av bröderna Strugackij, som dessutom översattes 
tre gånger (1987-94) för Lundvalls Fakta & Fantasi. Flertalet av översätt-
ningarna var utförda av Kjell Rehnström. Inom spänningslitteraturen 
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märks främst två namn: thrillerförfattaren Ėduard Topol’, som hör till 
1980-talets mest utgivna samtida ryssar (fem utgåvor 1982-86) och Julian 
Semenov (tre utgåvor 1980-92 i svensk-sovjetiska samarbeten). Vad gäl-
ler rysk barnlitteratur börjar allt fler förlag, däribland Tiden och Rabén 
& Sjögren, att uppmärksamma denna från mitten av 1970-talet, och det 
finns ett märkbart intresse för ryska sagor, antingen som bilderböcker 
eller i sagosamlingar.434 Av Jurij Korinec ger barnboksförlaget Bergh ut 
nio barnböcker 1972-86, samtliga översatta från tyska. Också det åter-
upptagna sovjetisk-svenska förlagssamarbetet under 1980-talet resul-
terar i viss barnboksutgivning.435 Betydelsen av urvalsbreddningen ska 
förvisso inte överdrivas – den överväldigande majoriteten titlar som 
gavs ut hörde fortfarande till högprestigelitteraturen (klassiker, konst-
närligt prövande romaner, vittneslitteratur) – men förändringen är 
märkbar och pekar framåt mot utvecklingen efter 1990-talets mitt.

Den svenska förlagssituationen

Som nämnts minskar under den senare efterkrigstiden den ryska litte-
raturens andelar av den totala skönlitterära utgivningen i Sverige sett till 
antal titlar, något som sker samtidigt som den totala bokutgivningen och 
i synnerhet utgivningen av översatt skönlitteratur ökar.436 Som framgått 
har dock den ryska översättningslitteraturen varit ovanligt dynamisk 
under samma tid. I jämförelse med översättningar från engelska har den 
ryska litteraturen en klart höglitterär prägel.437 I det sammanhanget bör 
nämnas införandet 1975 av det statliga litteraturstödet, vilket var särskilt 
gynnsamt för högprestigelitteratur och i synnerhet klassisk litteratur.438 
Litteraturstödets införande sammanfaller med den andra Rysslandsvur-
mens början. Den svenska förlagskrisen vid ungefär samma tid är en an-
nan omständighet av vikt, inte minst för att den – vid sidan av vikande 

434 Se t.ex. Ryska sagor (1975, 1976), Viktor Važdaevs Sagan om Ivan och den grå vargen 
(1979); Ryska folksagor (1980).
435 Se t.ex. Evgenij Čarušins Murre, Snuffen och skatan eller Leonid Jachnins Äventyr i 
kartongstaden (båda 1988).
436 Tabell 21. Svedjedal (1994), s. 185f. 
437 Jmfr Lindung (1993), s. 25. 
438 Bengt Holmström, Statligt litteraturstöd. Betänkande. Stockholm: LiberFörlag/Allmän-
na förl., 1977, s. 43f.
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volymförsäljning – på sikt medförde en breddning av det totala littera-
turutbudet och ökade möjligheter för nya förlagsaktörer att etablera sig. 
Skapandet av stora förlagsgrupper i krisens eftersvall medförde också att 
etablerade förlag som länge varit viktiga för ryskutgivningen (Forum, 
Rabén & Sjögren, Tiden) kom att underställas koncernstyrning och ges 
förändrade utgivningsprofiler.439 Dessa förändringar skapade i sin tur för-
utsättningar för något som sker under efterföljande period, då den ryska 
utgivningen alltmer flyttar över till nyetablerade förlag.

I en artikel har Staffan Dahl berört en språkhistorisk omständighet 
som torde ha bidragit till vågen av nyöversatta äldre klassiker, nämligen 
att översättningarna från seklets början och mitt hastigt hade åldrats i 
takt med det svenska litteraturspråkets förändringar. Dahl påtalar även 
ett annat problem som berörts redan i polemiken mellan Nils Åke Nils-
son och Gunnar Odhner: att de äldre översättarna ofta brast i källspråk-
lig eller litterär kompetens, att yrkeskåren var otillräckligt professiona-
liserad. Också Dahl kopplar samman detta med att översättarnas bety-
delse underskattas generellt.440 Den andra Rysslandsvurmen markerar 
dock en förändring av dessa förhållanden och en allt tydligare profes-
sionalisering av de svenska rysköversättarna. Precis som litteraturstödet 
torde inrättandet av Svenska författarfondens arbetsstipendier till över-
sättare (från 1982) ha befrämjat denna utveckling.

Importvägar och politiska omständigheter

Den språkliga litteraturförmedlingen sker nu nästan uteslutande direkt 
från källkulturen. Finlandssvenska översättare förekommer bara spar-
samt (mest nämnvärt Barbara Lönnqvist), översättare med ursprung i 
källkulturen har försvunnit nästan helt, och sekundäröversättningar är 
fortsatt mycket ovanliga.441 Vad som tillkommit, eller snarare återkom-
mit, är att många av de samtida författarna befinner sig i exil; liksom 
under mellankrigstiden lever nu en stor grupp ryska författare i Väst 
– främst i USA (Aksenov, Saša Sokolov m.fl.), Frankrike (Maksimov, 

439 Gedin (1997), s. 105-117.
440 Staffan Dahl (1978).
441 Estlandsfödde författaren Alex Milits översatte några av periodens ryska thrillers. www.
immi.se/kultur/authors/ester/milits.htm Läsdatum: 120328.
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Sinjavskij m.fl.) och Västtyskland (Vojnovič, Voznesenskaja m.fl.). Den 
nya ryska kulturdiasporan uppstod som en följd av politiska föränd-
ringar i Sovjet, vilka öppnade dels för en ökande utflyttning ur landet i 
allmänhet (särskilt under 1970-talet, i huvudsak till och via Israel), dels 
för att myndigheterna började utvisa istället för att internera oliktän-
kande författare.442 Detta underlättade förstås kontakterna med västliga 
bokmarknader. Det understryker också det transnationella draget i sto-
ra delar av det samtida urvalet.

Som framgått var den inrikespolitiska situationen i Sovjet ett åter-
kommande tema i urval och paratext under hela den långa utgivnings-
perioden 1963-94. Politiseringen främjades av den struktur som källit-
teraturen uppstod i, med ett ideologiskt hårt kontrollerat centrum och 
en dynamisk periferi som av varierande skäl (ideologiska eller estetiska) 
kommit i konflikt med centrum. Men trots att källkulturens periferi 
favoriserades i målkulturens litteraturimport delvis som en följd av 
tydligt politiska omständigheter är det värt att upprepa att källitteratu-
rens konstnärliga värden framhävs alltmer under Sovjetunionens sista 
kvartssekel och att de universalistiska urvalstendenserna snarast stärks. 
Möjligen kan detta ha underlättats av att det sovjetiska hotet, trots 
spionavslöjanden, ubåtsskandalen i Horsfjärden och det förnyade kalla 
kriget, uppfattades som allt mindre akut i Sverige sedan de mer utopiska 
Sovjetbilderna försvunnit och den inhemska revolutionsvänstern av-
skrivit våldsmetoder som politiskt instrument. Också den akademiska 
förmedlingens ökade betydelse under hela efterkrigstiden torde ha bi-
dragit till ett mer respektfullt förhållningssätt till källitteraturen.

3.7 Postsovjetiska utgivningstrender (1994-2010)

Några år in på 1990-talet minskar den svenska utgivningen av rysk litte-
ratur drastiskt: från 126 utgåvor (1985-89), till 85 (1990-94) och 59 (1995-
99). Under 2000-talet har utgivningen legat ganska jämnt på ca 14 titlar 
per år. Utgivningsminskningen sker samtidigt som den totala skönlit-
terära produktionen i Sverige ökat. Också urvalet blir snabbt mindre 

442 Jmfr Håstad, s. 17ff, 34-41. Kasack, s. 30ff.
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dynamiskt under 1990-talet, med fler omtryck och färre nyöversätt-
ningar och nyintroduktioner.443 Bara några år efter Sovjetunionens fall 
har alltså den ryska litteraturen fått en avsevärt mer perifer ställning i 
det svenska litterära systemet. Urvalet blir mer dynamiskt efter millen-
nieskiftet, men utgivningen är i relativa termer fortfarande begränsad: 
ryska författare står idag som upphovsmän till bara någon promille av 
den totala bokutgivningen i Sverige.444 Eftersom denna samtidigt är om-
fattande rör det sig ändå om ca 160 utgåvor sedan år 2000.

W&W är liksom tidigare den största utgivaren, sett till antal utgåvor, 
men förlagets repertoar är betydligt mindre dynamisk än tidigare och 
består uteslutande av omtryck av klassikeröversättningar från föregå-
ende årtionden (framförallt Dostoevskij) och översättningar av deckar-
författaren Aleksandra Marinina (pseud. för Marina Alekseeva). Också 
de flesta andra större allmänförlag med sammanhållen utgivning av 
rysk litteratur under 1990-talet (Bonnier, Forum och Natur & Kultur) 
ger främst ut äldre verk och äldre översättningar. Norstedt inleder om-
kring millennieskiftet en utgivning av samtida rysk prosa i samarbete 
med finlandssvenska Söderström och följs i viss mån av Bonnier. Några 
år in på det nya årtusendet märks annars en rad mindre, ofta nyetable-
rade förlag i utgivningen. Hit hör klassikerinriktade förlag som Akvi-
lon, Bakhåll, Fabel och Murbräckan, men också Ariel, Efron & Dotter, 
Ellerström, Ruin och Symposium, samt inte minst Ersatz och Coltso, 
som gör en betydande satsning på rysk SF och fantasy och har etablerat 
sig som den mest initiativrika utgivaren av rysk skönlitteratur i Sverige 
på senare år.

De ryska klassikerna i den postsovjetiska situationen

De klassikeröversättningar som etablerats redan under tidigt 1900-tal 
(Hjalmar Dahl, Rydelius, Weer m.fl.) eller under de första efterkrigsåren 
(Forums, Natur & Kulturs och Tidens översättningar) försvinner i det 
närmaste ur utgivningen under 1990-talet. Få av texterna ersätts av nyö-

443 Tabell 4, 5, 12.
444 Jmfr uppgifterna för antal översatta titlar i alla litteraturkategorier i Yvonne Lindqvist, 
”Ett globalt perspektiv på nutida svensk översättningslitteratur. System- och fältteori i 
praktiken”, i Bladh och Kullberg (2011), s. 85. 
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versättningar, vilket drabbar vissa författarskap särskilt hårt. Gor’kijs 
repertoar, som under efterkrigstiden dominerats av den självbiografiska 
trilogin i Weers och Rydelius översättningar (rev. Staffan Dahl), krym-
per snabbt, och sedan 1995 har författaren inte givits ut på svenska. Tur-
genev har haft ett liknande öde och har knappt givits ut efter 1990, även 
om ett par utgåvor från senare år möjligen utgör tecken på ett förnyat 
intresse.445 Andra äldre författarskap som inte tillgängliggjorts på länge 
är Andreev, Gončarov och flera författare i Tidens klassikerutgivning. 
Bland enskilda verk försvinner noveller av Puškin och Tolstoj (t.ex. Ef
ter balen och Polikusjka, senast publicerade 1992) och flera av Gogol’s 
nyss välutgivna verk (t.ex. Taras Bulba, senast 1993). För Puškin märks 
dock en förnyelse av repertoaren med två översättningar av Sagan om 
tsar Saltan, Kjell Johanssons nyöversättning av Eugen Onegin (1999) 
och Lars Erik Blomqvists översättningar Fyra små tragedier (2006) och 
Boris Godunov (2010).446 Flertalet av dessa texter utkommer på mindre, 
nyetablerade förlag. Tolstojs svenska repertoar, som tills nyligen bestått 
av översättningar som var uppemot 80 år gamla, har vitaliserats genom 
nyöversättningar av HadjiMurat (övers. Barbara Lönnqvist, 2006), Krig 
och fred (Staffan Skott, 2006, efter annat manuskript än de äldre över-
sättningarna) och Anna Karenina (Ulla Roseen, 2007). Det är samtidigt 
uppenbart att författarens repertoar har krympt väsentligt: sedan bör-
jan av 1990-talet har 12 av 13 utgåvor utgjorts av de två sistnämnda ro-
manerna.

Bland äldre 1900-talsförfattare märks en relativt omfattande utgiv-
ning av Marina Cvetaevas lyrik och essäistik, men också Majakovskij-
samlingen Ett moln i byxor (övers. Bengt Samuelson, 2002), Isaak Babel’s 
Det nya livet. Reportage, berättelser, dokument (Stefan Lindgren, 2001), 
Zamjatins Berättelse om det viktigaste (Nils Håkanson, 2006) och en ut-
gåva av Pasternaks Dikter (flera övers., 2008).447 Här kan också nämnas 

445 Av Turgenev har på senare år utkommit Rudin (2006, övers Hjalmar Dahl, reviderad av 
Nils Håkanson) och Obruten mark (2011, övers. Kjell Johansson).
446 Sagan om tsar Saltan översätts av Anna-Lena Wästberg för Eldmor (1995) och av Janina 
Orlov och Ulf Stark för Bonnier Carlsen (1997). Annika Bäckström översätter även Riddar 
fattig för Aorta 23/24 (2009).
447 Av Cvetaeva översätts Med gröna ögon (1986; utökad 2010, övers. Annika Bäckström), 
Råttfångaren (1992, Bäckström), Korrespondens 1926 (1996, brevväxling med Pasternak och 
R. M. Rilke; övers. Ola Wallin), Konsten i samvetets ljus (1997, Lars Erik Blomqvist), Poeten 
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några äldre författare vars originalverk inte publicerats förrän relativt 
nyligen: M. Ageevs (pseud. för M. Levi) Roman med kokain (Hans Björ-
kegren, 1986, 1999, 2004), Leonid Cypkins Sommaren i BadenBaden 
(Kristina Rotkirch, 2005) och Gajto Gazdanovs Alexander Wolfs vålnad 
(Tobias Lorentzson, 2009). En särskild plats i klassikerutgivningen intar 
enmansförlaget Murbräckan, som från mitten av 1990-talet har publi-
cerat en lång rad äldre ryska författare, främst symbolister som Valerij 
Brjusov, Fedor Sologub och kanske framförallt Andrej Belyj, av vilken 
flera större verk nu utkommer, däribland Silverduvan (2001) och Peters
burg (2003), samtliga i översättning av förläggaren Kjell Johansson. För-
laget Akvilon har under de senaste åren givit ut ett flertal äldre ryska 
författare, däribland Dostoevskij och Ivan Bunin, vars Mörka alléer 
förstagångsöversätts till svenska 2008 av Per-Olof Andersson. Två mo-
derna klassiker som väckte stor uppmärksamhet när nya översättningar 
gavs ut under 2000-talet var Vladimir Nabokov (dock översatt från eng-
elska) och kanske främst Andrej Platonov, som fick en omfattande in-
troduktion i översättningar av Kajsa Öberg Lindsten.448

Čechov fortsätter att locka till sig ett relativt brett intresse. Här sker 
repertoarförnyelsen främst med dramatiska översättningar. Lars Kle-
berg, som tidigare översatt Čechov för svenska teatrar, utkommer nu 
med två band: Komedier (2000) och Fyra pjäser (2004), innehållande 
nyöversättningar av de stora dramerna och smärre dramatiska verk, 
dessutom en förstagångsöversättning av Jubileet. Staffan Skotts drama-
tiska översättningar återutges 2003, och året därpå trycks Baecklunds 
och Grevenius versioner om, så att både Tre systrar och Körbärsträd
gården får tre utgåvor på bara några år. Skott översätter också dramat 

och tiden (1997, Wallin) och Brev till amazonen (1997, Helga Krook), samt Victoria Schweit-
zers biografi Marina Tsvetajeva. Kvinna – poet. Ett ryskt livsöde (1996; övers. Hans Björke-
gren). Författarskapet behandlas också i två avhandlingar av svenska forskare: Karin Grelz, 
Beyond the Noise of Time. Readings of Marina Tsvetaeva’s Memories of Childhood. Stock-
holm: Almqvist och Wiksell, 2004. Tora Lane, Rendering the Sublime. A Reading of Marina 
Tsvetaeva’s Fairytale Poem The Swain. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009.
448 Av Platonov ger Ersatz ut tre romaner i översättning av Öberg Lindsten, som också ini-
tierat projektet: Grundgropen/Kotlovan (2007), Lyckliga Moskva (2008) och Dzjan (2009); 
samlingsutgåva med alla tre romanerna 2011. Av Nabokov översätts flera verk, dock inte 
från ryska: Masjenka (Norstedt, 2001), Blek låga, Lolita och Inbjudan till halshuggning 
(samtliga Bonnier, 2002). Ryska originaltexter finns till Masjenka och Inbjudan till hals
huggning. Att engelska använts hänger samman med författarens önskemål.
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Platonov 2005.449 Ur Čechovs novellrepertoar försvinner många verk 
när äldre versioner går ur tryck, men delar vidmakthålls genom ny-
tryck av En okänd människas berättelse och andra noveller (2000, övers. 
Staffan Dahl) eller förnyas genom den digra samlingen Noveller (2002, 
övers. Magnus Johansson och Robert Leijon). Dessutom ägnas Čechov 
en omfattande uppmärksamhet i litteraturvetenskapliga och biografis-
ka verk.450 Liksom fallet var med Tolstoj är det dock tydligt att Čechovs 
prosarepertoar har krympt de senaste tjugo åren.

Det finns ett tydligt undantag från denna utveckling mot en krym-
pande repertoar: Dostoevskij. Många av de översättningar som gjordes 
1979-94 har som framgått löpande tryckts om därefter, och repertoa-
ren har därtill utvidgats med ännu fler nyöversättningar som fortsätter 
det till synes omättliga svenska Dostoevskijintresset. Stefan Lindgren 
översätter 1996 En otäck historia/Skvernyj anekdot för Fabel, och efter 
millennieskiftet inleder Bengt Samuelson en ambitiös översättnings-
verksamhet för Bakhåll med utgåvor av Spelaren (2003), Dubbelgånga
ren (2004), Anteckningar från Döda huset (2007), Vita nätter (2008), Far
brors dröm och Förödmjukade och förnedrade (2010), samt En liten hjälte 
och Värdinnan (2011). Lövängen böcker trycker 2008 om Alfred Jensens 
nästan sekelgamla översättning av Arma människor/Bednye ljudi, och 
året därpå publicerar Akvilon Lars Erik Blomqvists nyöversättning av 
samma verk under titeln Fattigt folk. År 2010 utkommer Barbara Lönn-
qvists nyöversättning av En underjordisk dagbok samt Kajsa Öberg 
Lindstens förstagångsöversättning av Vinteranteckningar om sommar
intryck. Utöver detta tillkommer en lång rad litteraturhistoriska, filoso-
fiska och religionsfilosofiska verk, samt dramatiseringar av Dostoevskijs 
verk på svenska teaterscener.451 

449 Pjäsen hade tidigare översatts för teatern två gånger, men inte tryckts: av Greta Hjelm 
som Stackars Don Juan (Dramaten, 1954) och som Platonov (Stadsteatern, 1979) i översätt-
ning av Ulla Olsson och Herbert Grevenius.
450 Anton Čechov och Ol’ga Knipper, Älska mig och skriv! Gråbo: Anthropos, 1999. Övers. 
Ulla Roseen. Andra verk om Čechov som utkommit på svenska nyligen: Trygve Granroth, 
Anton Tjechov – läkaren och författaren. Vasa: T. Granroth, 1998. Ralf Långbacka, Möten 
med Tjechov. Sex essäer. Solna: Entré/Riksteatern, 1998. Lars Kleberg, Tjechov och friheten. 
En litterär biografi. Stockholm: Natur & Kultur, 2010.
451 Sedan 1990 har följande verk om Dostoevskij utkommit på svenska. Listan inkluderar 
av utrymmesskäl inte artiklar. Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik. Gråbo: Anthropos, 
1991, 2010. Övers. Lars Fyhr och Johan Öberg. Lev Šestov, Dostojevskij och Nietzsche. Tra
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Åtminstone fyra faktorer kan förklara Dostoevskijs exceptionella 
genomslag under den senaste dryga trettioårsperioden: För det första 
har författarskapet upplevt en ihållande internationell och akademisk 
renässans ända sedan efterkrigstiden.452 Till detta hör, för det andra, 
de ofta påtalade moderna dragen i hans författarskap vad gäller såväl 
innehåll (existentiella teman) och estetik (t.ex. det ”dialogiska” draget). 
I likhet med Gogol’ har Dostoevskij varit möjlig att aktualisera utifrån 
det senmoderna svenska samhälle som börjat utkristallisera sig efter 
1970-talets slut.453 För det tredje fanns vid 1980-talets slut färska nyöver-
sättningar av alla betydande verk, vilket förstås förbättrade möjlighe-
terna att göra sådana nyläsningar. För det fjärde kan det vara rimligt att 
tala om ett slags självförstärkande tendens hos textproducenter, konsu-
menter och stödinstanser (framförallt Statens kulturråd), på så vis att 
en så omfattande uppmärksamhet som ägnats Dostoevskij i Sverige de 
senaste decennierna i sig torde stärka legitimiteten i att fortsätta att sys-
selsätta sig med författarskapet, t.ex. genom att ge ut relativt perifera 
verk i åldrade översättningar.

I den ryska kanon som avtecknar sig efter millennieskiftet har alltså 
många försovjetiska och framförallt sovjetiska författare försvunnit, 
och de flesta äldre författare som är kvar har en betydligt krympt reper-
toar jämfört med efterkrigstiden. Samtidigt är det uppenbart att enskil-

gedins filosofi. Skellefteå: Artos, 1992. Övers. Stefan Borg. Anna Dostoevskaja, Mitt liv med 
Dostojevskij. Stockholm: Natur & Kultur, 1992. Övers. Kerstin Olofsson. Nikolaj Berdjaev, 
Om Dostojevskij. Skellefteå: Artos, 1992. Övers. Gösta Andersson. Erland Lagerroth, Lov
sång till livet och förnuftets filosofier. En läsning av Bröderna Karamazov. Skellefteå: Artos, 
1996. Owe Wikström, Aljosjas leende. Om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur. Stock-
holm: Natur & Kultur, 1997. Hans Othman, Dostojevskij och verkligheten. En studie. Hel-
singfors: Talousteos Korpela, 1997. Stina Hammar, Eurydikes visa. En bok om den sinnliga 
tankekällan, med hjälp av texter av Ahlin  Dostojevskij – Gorkij. Danderyd: Tomas Ham-
mar FOU, 1997. Johanna Lindbladh, Att berätta i tid och rum. Människans unika värde 
och dess upplösning i Dostoevskijs och Petruševskajas berättarkonst. Lunds univ., Inst. för 
Öst- och Centraleuropastudier, 2003. Jan Erixon, Någon besökte min själ. Dostojevskijs 
andliga resa. Örebro: Cordia, 2004. Karl Erik Lagerlöf, Dostojevskij. Liv och dikt. Stock-
holm: Carlsson, 2008. (Första utg. 1978.) Mattias Huss, Vetekornets väg. Utblottelse hos 
Dostojevskij och i romanen ”Bröderna Karamazov”. Skellefteå: Artos, 2008. Elena Namli, 
Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism. Skellefteå: Artos & Norma, 
2009. Rowan Williams, Språk, tro och sanning hos Dostojevskij. Skellefteå: Artos, 2010. 
Övers. Gerd Swensson.
452 Jmfr France, s. 596ff.
453 Jmfr avsnittet ”Den senmoderna nyläsningen av Gogol’” i kapitel 4.5.
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da äldre ryska verk fortfarande intar en stark ställning i den svenska lit-
teraturen. Ett sådant är Bulgakovs Mästaren och Margarita, som i Lars 
Erik Blomqvists översättning haft 15 utgåvor sedan 1971, varav fem under 
denna period. När Dagens Nyheter 2006 anordnade en omröstning om 
vilka verk som borde ingå i en officiell svensk litterär kanon kom verket 
på andra plats, endast passerat av – Brott och straff. Först på tredje plats 
kom det första icke-ryska verket: Mobergs Utvandrarna. 454 Den typen av 
topplistor är förstås lite slumpartade, men exemplet kan ändå vara värt 
att begrunda. På ett övergripande plan är det ett tecken på ”naturalise-
ringen” av i första hand översättningen som texttyp, men också av den 
ryska klassiska litteraturen som ett givet inslag i den svenska litteratu-
ren. Det påminner dessutom om den roll som översättningars ålder kan 
spela i den kontinuerliga omförhandlingen av en litterär kanon. Att en 
författare som Gor’kij tycks ha försvunnit ur den aktuella svenska klas-
sikerlitteraturen kan visserligen förklaras med politiska, idéhistoriska 
och konstnärliga omständigheter, vilka i sig utgör förutsättningar för 
att förlag ska vilja engagera sig i nya översättningar, men någorlunda 
färska översättningar är samtidigt en premiss för ett förnyat intresse, 
vilket visar sig i exemplet Dostoevskij. 455

Den samtida litteraturen

Under 1990-talet och 2000-talet sker en utveckling mot ett alltmer 
polärt urval, där en huvuddel av utgåvorna tillhör antingen de äldre, 
framförallt förrevolutionära författarskapen eller den samtida littera-
turen. De sovjetiska författargenerationer som introducerats under fö-
regående period är närmast frånvarande i utgivningen efter 1990-talets 
mitt. Många av de levande sovjetiska författarna hade också svårt att 
anpassa sig till den postsovjetiska situationen och blev snart mindre 
angelägna för den ryska bokmarknaden, vilket alltså tycks ha gällt ock-

454 DN 5/9 2006.
455 Jmfr Lars Fyhr, Att rätt förstå och missförstå... En studie i den svenska introduktionen 
av Kafka 19181945. Göteborg: Anthropos, 1979, s. 189. Kafkas breda översättningsre-
pertoar anges här som ett viktigt skäl till hans genomslag i Sverige efter kriget. Jmfr 
även nyöversättningarnas samband med nyläsningen av Gogol’ under efterkrigstiden, 
kapitel 4.
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så i Sverige.456 På ett sätt som påminde om läget efter 1917, då den antitsa-
ristiska litteraturen snabbt försvann ur det svenska urvalet, tappade man 
nu intresset för många av de uppburna författarna från föregående år. En 
generell slutsats utifrån detta kan vara att en litteratur som sållats fram i en 
politiserad och kognitivt präglad urvalsprocess lätt uppfattas som inaktu-
ell efter stora förändringar i källkulturen, oavsett sina litterära förtjänster.

En ny generation ryska författare introduceras omkring millennie-
skiftet, då Norstedt låter översätta en rad författarskap som kommit 
fram under glasnosteran eller tiden därefter och som i flera fall kan sä-
gas representera den ryska postmodernismen: hit hör Viktor Pelevins 
Omon Ra (1999, övers. Ben Hellman) och Insekternas liv (2000, Staffan 
Skott), Petruševskajas Tiden är natt (1999, Barbara Lönnqvist), Vladi-
mir Makanins Manhålet (2000, Hellman), Ljudmila Ulickajas Sonetjka 
(2000, 2002, Kristina Rotkirch), Nina Sadurs Lustgården (2001, Janina 
Orlov), Vladimir Sorokins Blått fett, Is och I det heliga Rysslands tjänst 
(2001, 2006 resp. 2008, Hellman). Norstedt ger också ut Boris Akunins 
(pseud. för Grigorij Čchartišvili) Fandorin-serie, vanligen i översätt-
ning av Rotkirch. Flera av dessa verk utkom i samarbete med finländska 
Söderström, och med undantag för Skott är samtliga översättare fin-
landssvenskar. Den som initierade och drev på Norstedts satsning var 
finlandssvenska Kristina Rotkirch, vars kontaktnät i hemlandet uppen-
barligen fått stor betydelse för den översatta litteraturens utformning.457 
Norstedt gav även ut diktsamlingar av Gennadij Ajgi: Tystnad, snö (1994) 
och Veronikas häfte och andra dikter (2005), båda översatta av Hans 
Björkegren. Ytterligare en Ajgi-samling, Bugning för sången, utkom på 
Ariel 2002 i översättning av Annika Bäckström. Bland andra samtida 
ryska verk som översattes kring millennieskiftet märks ett urval dikter 
av Lev Rubinštejn, Tiden går. Ur Det stora kartoteket (2001, Kleberg), 
och Tat’jana Tolstajas Därv (2003, Skott), båda utgivna av Bonnier. En 
nämnvärd översättare av främst samtida rysk lyrik är Mikael Nydahl, 
som bland annat översatt Ajgi och Olga Sedakova (2012).

Vissa verk i den samtida ryska litteraturen kan sägas spegla en kog-
nitiv dragning i urvalet, däribland Ruben Gal’egos barnhemsskildring 

456 Natal’ja Ivanova, Skrytyj sjužet. Russkaja literatura na perechode čerez vek. S:t Peters-
burg: BLIC, 2003, s. 126-144.
457 Brevväxling med Svante Weyler, oktober 2010.
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Vitt på svart (2005, 2006) och Andrej Volos skildring från det tadzji-
kiska inbördeskriget i Hurramabad (2005). Hit hör också journalistiska 
och dokumentära verk av Svetlana Aleksievič, Arkadij Babčenko och 
Anna Politkovskaja. Större delen av urvalet presenteras dock utan do-
minerande referenser till den politiska eller sociala situationen i käll-
kulturen. Efter millennieskiftet är det också tydligt att verk med mer el-
ler mindre tydlig underhållningsprägel intar en viktigare roll i urvalet, 
även om gränsen till den rena underhållningslitteraturen ofta är svår att 
fastställa. Hit hör verk av välutgivna författare som Akunin och Marini-
na, liksom av deckarförfattaren Andrej Konstantinov, av Andrej Kur-
kov, Sergej Luk’janenkos fantasy-thriller Nattens väktare och glamour-
författaren Oksana Robskis Casual. Nämnas särskilt ska Ersatz/Coltsos 
offensiva satsning på rysk fantasy och SF, med författare som Dmitrij 
Gluchovskij och Nikolaj Perumov.458 I denna förändring märks en tydlig 
skiftning bort från högprestigelitteraturens tidigare dominans.459 

Den svenska förlagssituationen

Att det som tjugotalet år tidigare klassades som triviallitteratur i både 
Ryssland och Sverige nu intar en central position i urvalet är i linje med 
förlagsbranschens utveckling i båda länderna och har att göra med den 
större omvandlingen av bokmarknaden till en masskonsumtionsmark-
nad där ekonomiska hänsyn snarare än en ”moraliserande” inställning 
till litteraturen har blivit bestämmande för framförallt de större förlags-
gruppernas utgviningspolitik.460 Att den ryska litteraturen i allt mindre 

458 Av Konstantinov översätter Malcom Dixelius thrillerromanerna Dödlig trojka (1999) och 
Baronens hemlighet (2002). Dixelius och Konstantinov skrev också två faktaböcker tillsam-
mans: Rysslands undre värld (1994) och Maffians Ryssland (1998). Detta begränsade urval 
speglar det som Tat’jana Česnokova har beskrivit som en svensk upptagenhet vid beskriv-
ningar av ryskt gangstervälde efter Sovjets fall. Česnokova (2008), s. 141. – Både Luk’janenko 
och Robski utgavs av Fabulera 2006 i översättning av Roger Karlsson. –  Några av Ersatz 
titlar har utkommit på det anknutna förlaget Coltso. Under 2010 och 2011 utges flera titlar 
av bland andra Max Frei (pseud. för Svetlana Martynčik).
459 För jämförelsens skull kan nämnas att urvalet av tysk skönlitteratur efter millennieskif-
tet till stor del hämtades ur bara två grupper av verk: den klassikerstämplade litteraturen 
och barn- och ungdomslitteraturen. Johan Svedjedal, ”Den svenska kulturen firar tysk 
triumf ”, i DN 23/9 2011.
460 Gedin (1997), s. 114ff, 228ff. Birgit Menzel, “Writing, Reading and Selling Literature in 
Russia 1986-2004”, i Menzel och Lovell (2005), s. 39-56.
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grad översätts för ”det bildade kretsloppet” är dock värt att notera. Nå-
gon isolering eller ghettoisering i en sfär med endast högprestigelittera-
tur tycks inte vara fallet. 

Som framgått har många nyetablerade förlag gjort betydande avtryck 
i introduktionen av rysk litteratur efter millennieskiftet. De nya förla-
gens framväxt hänger samman med många olika faktorer, vilka till-
sammans gjort det enklare att bedriva småskalig förlagsverksamhet i 
Sverige, bland annat lägre kostnader för papper och formgivning och 
ökad bokförsäljning efter bokmomsens sänkning 2002.461 På senare tid 
har det också givits universitetskurser i litterär översättning från ryska 
till svenska, först vid Södertörns högskola och senare vid Uppsala uni-
versitet, vilket har vidgat översättarkompetensen i landet hos en grupp 
översättare utan lojalitetsband till och kontakter med de äldre förlags-
husen.462

3.8 Avslutande kommentarer

Utgivningen av rysk skönlitteratur på svenska har återkommande upp-
visat urvalsmönster som har tydliga motsvarigheter i de växlande svens-
ka uppfattningarna om källkulturen. I synnerhet före första världskriget 
har urvalet en tydligt kognitiv inriktning, vilket inte sällan motsvarats 
av stereotypa eller fientliga inställningar till källkulturen. Den kanske 
tydligaste tendensen i detta är urvalets återkommande politisering från 
1880-talet och ända fram till 2010-talet. Ryska författare som av olika 
skäl (politiska, konstnärliga, personliga) har hamnat i konflikt med den 
ryska statsmakten – från de tidiga ”nihilisterna” och socialisterna, via 
mellankrigstidens exilförfattare och 1970-talets ”misshagliga” eller op-
positionellt inriktade författare, till dagens journalistiskt inriktade skri-
benter – har givits ett stort utrymme i Sveriges urval av rysk litteratur 
och rimligen också påverkat den svenska opinionens uppfattningar om 

461 Se t.ex. Svensk Bokhandel, temanummer om småförlag, 4:2004.
462 Lisa Mendoza Åsberg (red.), ö.a*:*översättarens anmärkning: en antologi. Huddinge: 
Litterära översättarseminariet, Södertörns högskola, 2007. Lars Kleberg, förord till Kle-
berg (red.), Konsten att översätta. Föreläsningar 19982008. Huddinge: Litterära översät-
tarseminariet, Södertörns högskola, 2008.
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grannlandet. Denna politisering av urvalet hänger samman med om-
ständigheter i både källkultur och målkultur; de emellanåt extrema 
politiska situationerna i Ryssland har lämnat ett tacksamt material för 
ryssfientliga opinioner i Sverige och kan antas ha bekräftat positiva drag 
i den svenska självbilden, inte minst uppfattningen av Sverige som ett 
liberalt, demokratiskt och civiliserat land i den västeuropeiska kulturs-
fären.

Samtidigt har de universalistiska dragen i urvalet framträtt allt tydli-
gare med tiden, vilket visar både på ett ökande självständigt intresse för 
den ryska litteraturens konstnärliga, existentiella eller underhållande 
egenskaper och på ett mer nyanserat förhållande till källkulturen som 
helhet. En manligt dominerad högprestigelitteratur har haft en mycket 
tydlig dominans i urvalet åtminstone från sekelskiftet fram till senare 
år. Just högprestigelitteraturens starka ställning har sannolikt utgjort en 
betydande kraft i uppluckringen av de mer stereotypa föreställningarna 
om källkulturen och fungerat som en motvikt till de kognitiva och po-
litiserade tendenserna i urvalet. Dessutom torde högprestigelitteraturen 
i sig ha etablerat sig som en självständig kliché i de svenska Rysslands-
bildernas historia, så att en föreställning om den ryska litteraturen som 
särskilt värdefull och ärevördig numera är en del av många svenskars 
uppfattningar om hela källkulturen. Som Lars Erik Blomqvist beskrivit 
det tycks det finnas en förväntan på den ryska litteraturen att den ska 
”vetta mot 1800-talstraditionens sätt att berätta”.463 I den populära myto-
login om Ryssland ingår, enkelt uttryckt, en bild av en tegelstensroman, 
sannolikt författad av en skäggig äldre man på ett svartvitt fotografi.464

463 Blomqvist (1997), s. 75.
464 Jmfr Gullan Bornemarks klassiska barnsång ”Lillebror” (1964) och raderna: ”Våran 
lillebror han kan läsa han. / Ingen läser så bra, minsann! / Små små böcker på tyska, / 
STORA böcker på ryska. / Trallalalala, / Tänk vad lillebror är bra.”
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4. Nikolaj Gogol’s mottagande i 
Sverige

Vid mitten av 1800-talet introduceras Nikolaj Gogol’ i det svenska litte-
rära systemet. I det följande ställs frågor om hur hans svenska repertoar 
har utvecklats och hur författarskapet har tolkats. Undersökningen kan 
ses som en fortsatt belysning av de preliminära normerna för importen 
av rysk skönlitteratur till Sverige. Ambitionen är att pröva och nyansera 
de tendenser som framkommit i urvalsanalysen, att undersöka hur de 
har stärkts, motverkats eller på andra sätt förändrats av impulser som 
utgår från det specifika författarskapet och från tolkningstraditioner 
kring detsamma, huruvida det finns författarspecifika faktorer som 
upphäver eller på djupet förändrar effekterna av de viktigaste urvals-
normerna.

Det receptionshistoriska material som undersöks hämtas ur Gogol’s 
svenska paratext och inbegriper åsikter som uttrycks i översättningar-
nas peritext (förord, översättarnas kommentarer, förlagspresentationer 
m.m.), men också utanför översättningarnas produktionskedja, i epitex-
ten (recensioner, encyklopedier, programblad m.m.).465 Inledningsvis 
diskuteras de tolkningstraditioner som uppstått kring författarskapet 
och den giltighet som Gogol’s verk tillskrivits i respektive tradition. 
Därefter följer en redovisning av några generella drag (kronologi, re-
pertoarutveckling, importvägar) i den svenska receptionen, och sedan 
själva genomgången av författarskapets svenska mottagande, presente-
rad utifrån de större tolkningstraditionerna. Framställningen är alltså 
tematiskt snarare än kronologiskt upplagd, men i möjligaste mån har 

465 Ambitionen har varit att utgå från ett så heltäckande material som möjligt, också vad 
gäller omnämnanden av Gogol’ i periodika. På grund av de påtalade luckorna i de svenska 
periodikaregistren kan det finnas angelägna texter där som inte har gått att finna.
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jag också försökt att återge det kronologiska förloppet. I appendix åter-
finns en redogörelse för översättningsgenealogin bakom en av de vikti-
gare översättningarna av Revisorn, samt tabeller som redovisar svenska 
översättningar och teateruppsättningarna av Gogol’s verk.

Läsinstruktioner och tolkningstraditioner

I det följande utgår jag från att paratextuella utsagor om författarska-
pet kan uppfattas normativt, som läsinstruktioner, karakteriseringar av 
verkens huvudsakliga värden, vilka riktat läsarnas uppmärksamhet mot 
vissa teman och avlett från andra.466 Sådana karakteriseringar har för 
Gogol’s del ofta sina rötter i en eller flera tolkningstraditioner, historiskt 
återkommande tendenser i beskrivningen av författarskapet. Få förfat-
tare torde omges av en lika motsägelsefull tolkningsflora: oförenliga 
och samtidigt livskraftiga tolkningstraditioner har utropat Gogol’ till 
samhällskritisk realist, reaktionär moralist, jovialisk folklivsskildrare, 
ångestriden existentialist, apolitisk absurdist och expressiv språkvir-
tuos. De viktigaste tolkningstraditionerna har sitt ursprung i Ryssland 
före 1917, medan gogolistiken i Väst blev särskilt vital efter 1970 och då 
under inflytande från tankegångar som förmedlats av ryssar i exil under 
mellankrigstiden.467 Svenska aktörers beskrivningar av Gogol’ har varit 
starkt påverkade av dessa källkulturella och internationella tolknings-
linjer. Deras genomslag i det svenska sammanhanget presenteras enligt 
följande indelning: Gogol’ som ukrainsk författare; Gogol’ som konser-
vativ moralist; Gogol’ som samhällskritisk och realistisk författare; Go-
gol’ som psykologiskt, metafysiskt och stilistiskt intressant författare.468 

Tolkningstraditionerna är av intresse här eftersom de motsvarar skilda 
sätt att beskriva giltigheten i Gogol’s verk, något som i sin tur får kon-

466 Jmfr Genette, s. 1f.
467 V. Bibichin, R. Gal’ceva, I. Rodnjanskaja, “Literaturnaja mysl’ Zapada pered ‘zagadkoj 
Gogolja’”, i Vadim Kožinov m.fl. (red.), Gogol’. Istorija i sovremennost’. Moskva: Sovetskaja 
Rossija, 1985, s. 391.
468 Seidel-Dreffke, s. 6, delar in Gogol’kritiken i tre huvudtendenser: den sociologiska 
inriktningen (utifrån Belinskij), religionspsykologiska inriktningar och formalistiska in-
riktningar mot språk och stil. Jag har anpassat min indelning till det svenska paratextuella 
materialet, men också vägt in annan forskning på området, främst Debreczeny, Maguire 
(1974), Moeller-Sally och Sochrjakov.
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sekvenser för vilka föreställningar om källkulturen som uttryckts när 
svenska aktörer kommenterat författarskapet.

Giltighet och realism

I kommentarer om Gogol’s författarskap ingår ofta en angivelse av ver-
kets giltighet, av det som skribenten uppfattat som verkets mest ange-
lägna värde eller tema, inte sällan uttryckt i enkla karakteriseringar 
av verket. Som nämnts i kapitel 2 kan sådana giltighetsbeskrivningar 
referera till faktiska företeelser i källkulturen (i samtiden, historien el-
ler ”alltid”), till företeelser i målkulturen, till abstrakt allmänmänskliga 
problem eller estetiska företeelser. Giltighetsbeskrivningarna upprät-
tar med andra ord olika sorters relationer mellan texten och världen. 
Dessa kan ibland ha tydliga motsvarigheter i vissa av de preliminära 
urvalsnormerna: påståendet ”Döda själar är en skildring av livegenska-
pens Ryssland” har exempelvis en kognitiv karaktär, medan påståendet 
”Döda själar är framförallt intressant som spegling av företeelser i det 
samtida Sverige” utgår från en mer universalistisk inställning till verket. 
Hur relationen mellan verk och verklighet definierats har tydligt påver-
kats av ämnets infekterade tolkningshistoria i källkulturen. 

Ett viktigt begrepp i det sammanhanget är realismen. Frågan om gra-
den av realism hos Gogol’ fick tidigt politiska konsekvenser, eftersom 
åsikten att hans verk – i synnerhet Revisorn och Döda själar – skildrar 
verkliga förhållanden i Ryssland kunde uppfattas som en kritik av det 
tsaristiska styret. Associerandet av Gogol’ med realismen var ett feno-
men också internationellt och fick betydelse för vilka uppfattningar om 
källkulturen som producerades i samband med Gogol’översättningar.469 
Också i den svenska paratexten är det framförallt genom realismbe-
greppet som verklighetshalten i Gogol’s verk definierats. Begreppet äger 
förstås en stor spännvidd och har inte använts konsekvent i alla svenska 
utsagor om författaren, men just vilken betydelse som lagts i ordet får 
konsekvenser för vad de svenska aktörerna egentligen har sagt om käll-
kulturens tillstånd när de uttalat sig om Gogol’. Vad som främst orsa-

469 Se t.ex. Stolze, s. 46ff.
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kat förvirring är att den ryska realismen, vid sidan av flera drag som 
den har gemensamma med den västeuropeiska 1800-talsrealismen, har 
haft en starkare dragning åt metafysik och moralfrågor, åt att gestalta 
abstrakta idéer snarare än att återge observationer i den fysiska värl-
den.470 Ett fenomen som återkommer i den svenska receptionen är att 
detta drag har förminskats eller försvunnit, så att Gogol’s realism har 
definierats utifrån en mer västeuropeisk användning av begreppet, med 
en sammanhängande förstärkning av begreppets samhällskritiska och 
verklighetsskildrande innehåll.

4.1 Gogol’s svenska mottagande: allmänna drag

Kronologi och repertoarutveckling

Ända fram till tiden efter andra världskriget intar Nikolaj Gogol’ en 
perifer position i det svenska litterära systemet. Ett ökat intresse för 
författaren märks förvisso under begränsade perioder redan tidigare 
och sammanfaller då alltid med ett generellt ökat intresse för källitte-
raturen. De flesta översättningar har således tillkommit under fyra pe-
rioder: under 1880-talet (”den stora Rysslandsvurmen”); ca 1900-14; ca 
1945-54; och ca 1975-94 (”den andra Rysslandsvurmen”).471 Få nya tex-
ter tillkommer i repertoaren mellan de två sista översättningsfaserna, 
men utgivningen är ändå intensiv, främst tack vare Forums och Tidens 
många nytryck av vissa översättningar, vilket innebär att Gogol’s verk 
tillgängliggörs betydligt oftare efter 1945 än före – något som håller i sig 
fram till 1990-talets början då utgivningen på nytt sker mycket glesare. 
Också antalet dramatiska uppsättningar är avsevärt högre under efter-
krigstiden.472 Under 1980-talet blir Gogol’ som nämnts en av de klart 
mest utgivna ryssarna i Sverige.

Fram till åtminstone 1945 är Gogol’ framförallt Revisorns förfat-

470 Ronald Hingley, De ryska författarna och samhället 18251904. Stockholm: Aldus/Bon-
nier, 1967, s. 16ff. Övers. Irene Masing.
471 Tabell 23.
472 Detta kan delvis förklaras med de svenska teatrarnas utbyggnad efter andra världskri-
get. Se t.ex. Sven Åke Heed, ”Stadsteatertanken i svensk teater”, i Forser och Heed, s. 195ff. 
Tabell 24. 
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tare. Det är främst genom översättningar och uppsättningar av denna 
pjäs som författarskapet gång på gång aktualiseras. Vad gäller prosa-
repertoaren kan några större skiften skönjas: före 1945 dominerar de 
”ukrainska” berättelserna och i synnerhet Taras Bulba, men repertoaren 
är smal och utgåvorna saknar ofta både livslängd och genomslag och 
verken hänförs vanligen till triviallitteraturen.473 Efter andra världskri-
get blir prosautbudet avsevärt bredare, samtidigt som Döda själar och 
de så kallade Petersburgsnovellerna blir centrala i prosarepertoaren.474 
Dessa verk hade då knappt, om alls, funnits tillgängliga tidigare. Paral-
lellt med repertoarförändringen beskrivs författaren allt mindre som 
humorist eller realist, allt mer som en existentiellt och estetiskt intres-
sant författare. Också den dramatiska repertoaren vidgas, i synnerhet 
under den senare efterkrigstiden, då många prosaverk omarbetas för 
teatern. I det postsovjetiska sammanhanget har prosautgivningen varit 
mycket begränsad, medan Revisorn fortfarande sätts upp med täta in-
tervaller, huvudsakligen som en renodlad komedi med satirisk bärighet 
på svenska förhållanden.

Klichéernas tröghet

Ofta domineras den svenska paratexten av ett osjälvständigt trade-
rande av vissa standardfraser om författaren.475 Ibland omtalas Gogol’ 
snarast som ett klassikerobligatorium, ett välkänt namn som skriben-

473 Den svenska repertoarens utveckling har påfallande likheter med den franska, där de 
”ukrainska” verken och i synnerhet Taras Bulba dominerade fram till 1900-talets andra 
hälft, och precis som i Sverige med tydligt exotiserande och kognitivt präglade tolkningar 
av verken som underhållande skildringar av en förment ukrainsk källkultur. Stolze, s. 71ff.
474 Titeln Petersburgsnoveller har i många länder, även i källkulturen, blivit synonym med 
berättelserna ”Kappan”, ”Näsan” och ”Nevskij Prospekt”, ibland sammanförda också med 
”Porträttet” och ”En dåres anteckningar”. Författaren själv presenterade dem aldrig som 
en enhet på det viset. – Presskommentarer till de många nyutgåvorna under efterkrigsti-
den är sällsynta.
475 Tendensen var länge likartad i Frankrike, se Stolze, s. 112f. Jmfr äv. Thure Stenström, 
Existentialismen i Sverige. Mottagande och inflytande 19001950. Almqvist & Wiksell In-
ternational: Stockholm, 1984, s. 147: ”Också när svenska kritiker framträdde med pre-
tentionen att presentera nyheter, nöjde de sig påfallande ofta med att endast återge och 
vidarebefordra vad andra kritiker tänkt och tyckt [...] Man anar här en oändlighetscirkel, 
där den massmediala nyhetsivern står i omvänd proportion till den självständiga tanke-
verksamheten.”
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ten känt sig föranledd att nämna men uppenbarligen haft föga kun-
skap om. Det är också vanligt att hela författarskapet karakteriseras 
utifrån det verk som för tillfället behandlas eller att det förekommer 
djupt motstridiga tolkningsriktningar i en och samma text beroende 
på de verk som råkar omtalas. Att författarskapet så länge definieras 
ytligt och nyckfullt är i sig symptomatiskt för det länge begränsade 
intresse som riktades mot det. De mer samstämmiga förhållningssätt 
som märks under efterkrigstiden och i synnerhet efter 1980 är på mot-
svarande sätt ett tecken på att författaren diskuterats mer än bara spo-
radiskt och att svenska aktörer funnit personligt mer angelägna tolk-
ningsingångar till hans verk. Som vi ska se hänger det också samman 
med ett skifte från kognitivt präglade och utomtextuella giltighetsför-
klaringar till mer universalistiskt präglade, målkultursrelaterade och 
inomtextuella sådana.

En intressant parallell ges i Helmut Stolzes studie av den franska 
Gogol’receptionen, där författaren skiljer på beskrivningar av den rys-
ke författaren (Gogol’ och Dostoevskij anförs som exempel) som en del 
av den ryska nationallitteraturen respektive världslitteraturen. Stolze 
menar att när den ryske författaren har uppmärksammats enbart som 
ett namn i den ryska nationallitteraturen, så har franska skribenter 
ofta inte personligen anammat hans författarskap utan relaterat det 
till faktiska omständigheter i källkulturen, medan en mer personlig 
tillägnelse av författaren vanligen har gått hand i hand med en kano-
nisering av författaren som exponent för ”världslitteraturen”. Stolze 
menar vidare att de franska karakteriseringarna av Gogol’ som en 
klassiker övertogs från källkulturen under författarskapets introduk-
tionsskede, men utan att målkulturen hade förutsättningar att förstå 
grunderna för denna kanonicitet.476 På ett likartat sätt hävdas länge 
Gogol’ som en självklar klassiker i Sverige, men mest som en obligato-
risk fras, utan att skribenter eller utgivare egentligen visar något större 
intresse för honom och i praktiken snarast behandlar honom som en 
andrarangsförfattare. Denna inställning ersätts efterhand av ett allt 
tydligare faktiskt intresse för författarskapet, då Gogol’ också skrivs 
in i en internationell kanon.

476 Stolze, s. 70f.
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Importvägar: Västeuropa

Som nämnts följer de svenska uppfattningarna om Gogol’ internatio-
nella mönster, vanligen tolkningstraditioner som etablerats i källkultu-
ren och som spridit sig hit via Finland och Västeuropa. Före 1917 var 
framförallt Tyskland men också Frankrike viktiga förmedlande instan-
ser på kontinenten för såväl tolkningsimpulser som språklig överföring 
och initiering.477 Till det sammanhanget hör också genomslaget för 
Georg Brandes uppfattningar om författaren. Efter den stora Ryssland-
svurmen har man huvudsakligen översatt Gogol’ direkt från ryska och 
efter 1945 har litteraturen förmedlats nästan helt direkt från källkultu-
ren.478 Vad gäller tolkningsimpulserna får de oförmedlade kontakterna 
med källkulturen betydelse först i och med Alfred Jensens skrifter om 
Gogol’ efter 1890 och under efterkrigstiden i form av ett genomslag för 
den officiella sovjetiska Gogol’bilden och ett ökat akademiskt intresse. 
Under den senare efterkrigstiden är det främst den västerländska och 
i synnerhet den angloamerikanska akademiska nyläsningen av Gogol’ 
som påverkat de svenska uppfattningarna om författaren, vilket alltså 
sker parallellt med den generellt ökande betydelsen för de engelsksprå-
kiga länderna i det svenska litterära systemet.

Importvägar: Finland

Liksom på den generella urvalsnivån märks i kommentarerna till 
Gogol’s författarskap i Finland före 1917 ett påtagligare universalistiskt 
intresse än i Sverige.479 Att inställningen var en annan märks möjligen 

477 Följande texter från 1800-talet har identifierats som sekundäröversättningar: Dahl-
grens Regeringens ombud (1859), översatt från Junkelmanns tyska förlaga; Ömans Revi
sorn (1878), översatt från Langes tyska och Mérimées franska förlaga; Berättelser (1889:I), 
översatt från antingen tyska eller franska. Bland tyska referenser märks Heinrich Koenigs 
Litterarische Bilder aus Russland (1837) som citeras i förordet till Gogol’ (1850) och Gogol’ 
(1886). Tyska källor, främst J. Jordans Geschichte der russichen Literatur, ligger till grund 
för omdömet om författaren hos Arvid Ahnfelt, Verldsliteraturens historia I. Stockholm: 
Hierta, 1875.
478 Undantagna är vissa av efterkrigstidens dramatiska översättningar, framförallt de 
många dramatiserade prosaverken, av vilka flera förs in i det svenska litterära systemet via 
franskan eller engelskan. Se tabell 24.
479 De ryska censurlagarna hämmade möjligen impulser att i Finland kommentera det 
ryska ämbetsmannaväldet utifrån Gogol’s verk, vilket var vanligare i Sverige. Se vidare 
under 4.4.



157

också i den finskspråkiga prosarepertoaren, som före 1917 låg något 
närmare den högprestigebetonade verklista som framhölls av konser-
vativa kretsar i Ryssland, medan den svenska prosarepertoaren långt 
in på 1900-talet dominerades av de ”ukrainska” berättelser som i både 
källkultur och målkultur snarare hörde till det populära kretsloppet.480 
Skillnaderna mellan Gogol’s svenskspråkiga och finskspråkiga reper-
toarer antyder att översättningar till det ena språket knappast har in-
spirerat översättningar till det andra.481 Inte heller Olga Aspelins för-
stagångsöversättning av Döda själar, tryckt i Helsingfors 1895, tycks ha 
hittat vägen till Sverige. De enda fall där det går att spåra en påverkan 
från det finländska litterära systemet på det svenska hänger samman 
med de finlandssvenska översättarna Hjalmar Dahls och Jarl Hemmers 
verksamhet (se 4.2).482

Vissa företeelser i Gogol’s mottagande i det svenskspråkiga Finland 
före 1917 understryker den särpräglade multietniska situationen i Stor-
furstendömet, något som i sin tur väcker frågor av översättningsteore-
tiskt slag. Man kan exempelvis fråga sig vilken ”källkulturen” är i Vi-
borg på 1880-talet, där finlandssvenska teaterälskare kan lockas av rysk-
språkiga uppsättningar och en tidningsskribent kan omnämna Gogol’ – 
vid sidan av Saltykov-Ščedrin – som en av ”våra humorister”?483 På mot-

480 Åren 1877-83 utkommer finska översättningar av Kaleschen/Vaunut, Taras Bulba, Döda 
själar/Kuolleet sielut, Revisorn/Reviisori och Näsan/Nenä. Under mellankrigstiden sker en 
påtaglig nedgång i den finskspråkiga utgivningen. Hellman och Kjellberg (1988) och Hell-
man (red.), (2008:II). Nämnas kan att Samuel Suomalainen för sin översättning av Döda 
själar/Kuolleet sielut (1882) mottog stöd från Finska Litteratursällskapet, som också gran-
skade arbetet i en särskild översättningskommitté. Något liknande tycks inte ha skett inför 
Olga Aspelins senare översättning till svenska. FAT 6/5 1881, ÅP 4/11 1881. Jmfr Pachmuss 
(1992), s. 194, 243 ff. Moeller-Sally, s. 86ff. 
481 Vissa rikssvenska översättningar hade spridning i Finland: Ömans Revisorn annonse-
ras i ÖFi 24/3 1879, HfD 3/4 1879 och FAT 8/4 1879, och K. E. Petersons Berättelser i FIN 
23/12 1889. Efter att Harald Molanders ”nihilistdrama” Furstinnan Gogol blivit belagt med 
importförbud av den ryska censuren, drabbades också Jensens översättning Ryska bilder 
av myndigheternas misstro och en inskeppad leverans av boken hindrades tillfälligt; se 
ÅBT 5/7 1883.
482 Frieriet, som redan på 1880-talet uppmärksammats på finska, introducerades i Sverige 
av Dahl 1952. Pjäsen, som på finska bär titeln Naimapuuhat, fick flera uppsättningar 1882-
1890; se FAT 17/5 1882, WIB 7/10 1882, FIN 19/1 1887, HBL 20/1 1887, FIN 30/3 1887, ÅbT 
29/10 1888, UT 1/3 1889, ÖFi 6/10 1890.
483 FIN 21/2 1885. Den stora insamlingen till ett Gogol’monument 1880 annonserades i 
HNA 20/10-20/11 1880 och antogs följaktligen intressera även svenskspråkiga finländare, 
oavsett ”nationalsubskriptionens” patriotiska anda.
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svarande sätt förekommer flera ryskspråkiga uppsättningar i Finland 
under denna tid och annonseras ofta på ryska och svenska samtidigt.484 
Som ytterligare ett tecken på samma fenomen kan nämnas att Gogol’ 
ibland används som referenspunkt i finlandssvensk nyhetsrapportering; 
exempelvis skrivs det 1871 om en bonde i Jaroslavltrakten som ska ha ge-
nomfört ett bedrägeri, ”hvars innehåll mera liknar en theaterprodukt, 
än en verklig tilldragelse, och på ett förvånande sätt erinrar om Gogols 
berömda komedi ’Revisorn’”.485 Sådana exempel understryker svårighe-
terna med att inrangera de multietniska borgerliga skikten i Finland vid 
denna tid i någon bestämd och klart avgränsad ”källkultur”. De under-
stryker också att det svenskspråkiga Finland före 1917 hade ett väsentligt 
annorlunda förhållande till den ryska litteraturen.

4.2 Gogol’ som ukrainsk författare

Denna tolkningstradition betonar författarens ukrainska ursprung och 
förmenta eller faktiska ukrainska teman i hans verk.486 Gogol’ beskrivs 
som en jovialisk och fantasifull humorist, en exponent för en folklig be-
rättarglädje som antas utmärka den ukrainska (inte ryska) källkulturen. 
Tolkningstraditionen är starkt knuten till författarens första novellsam-
lingar Aftnar på en lantgård nära Dikanka (1831-32) och Mirgorod (1835) 
och lyfter fram dem antingen som autentiska uttryck för en ukrainsk 
nationalkaraktär eller som sannfärdiga skildringar av Ukraina.487 Som 
nämnts dominerade dessa berättelser länge Gogol’s svenska prosareper-
toar. Ändå har den ukrainska tolkningstraditionen endast sporadiskt 

484 Se t.ex. HD 8/12 1882, WiBl 4/10 1888. I Wib 14/2 1883 annonseras att en ”hr Korolew” 
uppför En vansinnigs dagbok på Stadsteatern – sannolikt en enmansföreställning på ryska.
485 FAT 29/11 1871. Se även HD 21/7 1882, Finland 1/11 1885, ÅbT 9/1 1886, ÖFi 12/1 1886, 
HBL 30/10 1886.
486 Författaren var som bekant uppvuxen i Ukraina och de tidiga novellerna har vissa up-
penbara kopplingar till ukrainsk folklore och historia. Jmfr Geir Kjetsaa, Nikolaj Gogol. 
Den gåtfulle diktaren. Stockholm: Atlantis, 1994, s. 108f. Övers. Lena Hjolman.
487 Insatta bedömare ifrågasatte tidigt hur sannfärdiga Gogol’s noveller var som skildringar 
av den ukrainska verkligheten, vilket inte hindrade hans ”Ukraina” från att bli en omedel-
bar framgång och med tiden en av de mest berömda representationerna av landet i fråga. 
Bojanowska, s. 78-88. – Ingen av författarens två första samlingar har presenterats i sin 
helhet på svenska.
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påverkat de svenska beskrivningarna av författaren eftersom verken ofta 
har karakteriserats inom ramarna för andra, mer dominerande tolk-
ningsriktningar.

Den ukrainska tolkningstraditionen före 1945

Ett genomslag för det ryska etablissemangets exotiserande och es-
sentialistiska förhållningssätt till ”Lillryssland” under Gogol’s levnad 
märks i de två tidigaste svenska översättningarna, vilka båda trycktes 
i Finland.488 Den första kända, anonyma översättningen, ”En Majnatt”, 
gick som följetong i Vasatidningen Ilmarinen 1848 och bar den talan-
de undertiteln ”Ur Gogol’s folkberättelser från Lilla Ryssland.”489 Den 
första förlagsutgåvan gavs titeln Mirgorod och trycktes två år senare i 
Helsingfors.490 Häftet, som endast innehåller ”Berättelse om huru Iwan 
Iwanowitsch råkade i gräl med Iwan Nikiforowitsch”, visar återigen på 
en utvecklad känslighet i Finland för romantikens intellektuella tenden-
ser i Petersburg. Översättaren Birger Lundahls förord presenterar no-
vellen som en trovärdig skildring av den ukrainska verkligheten, varvid 
”malorusserna” tydligt separeras från de mer kultiverade ryssarna.491 
Det som främst lockat Lundahl är novellens förmenta värde som infor-
mationskälla rörande det ukrainska folket, ”ett alldeles egendomligt, 
krigiskt-poetiskt folk, ehuru utomordentligt fördomsfulla och ytterst 
vidskepliga”.492 I mottagandet av Mirgorod följde de fåtaliga recensenter-
na Lundahls läsinstruktioner och beskrev texten som komiskt bagatell-
artad, men intressant som skildring av ”Mazeppas fädernesland”.493 Det 
är tveksamt om verket fick annat än sporadisk spridning till Sverige.494

I den repertoar som översätts under den ryska realismens introduk-

488 Jmfr Debrezceny s. 5ff. Moeller-Sally, s. 19ff, 59f. Bojanowska, s. 27-36, 78-88.
489 Ilmarinen 8/11 1848-16/12 1848.
490 Nikolaj Gogol’, Mirgorod. Helsingfors, 1850.
491 Lundahl, i Gogol’ (1850), s 5. Försättsbladet anger undertiteln ”Genre-målning från Lilla 
Ryssland”, vilket antyder att utgivarna uppfattat novellen som en romantiserad vardags-
skildring.
492 Lundahl, i Gogol’ (1850), s. 3, 6.
493 ÅU 6/12 1850. Se även HfT 6/7 1850.
494 Inga rikssvenska kommentarer till översättningen har hittats. Ännu 1863 annonserar en 
bokhandel i Vasa att översättningen finns till försäljning. VB 15/8 1863. 
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tion dominerar de ”ukrainska” berättelserna, men mottagandet påver-
kas starkt av den koppling mellan rysk litteratur och realism som låg 
i tiden (se 4.4).495 Verken klassificeras återkommande som låglitterära; 
bland annat ”Jordandarnes konung/Vij” kallas för ”ett verkligt prakt-
fullt fantasiens fråsseri på ohyggligheter, ett mästerstycke i det hemskt 
burleska”, men ”utan synbart etiskt ändamål”, och antas locka främst 
ungdomar.496 Novellernas främsta värden sägs bestå i att de på ett un-
derhållande sätt presenterar information om källkulturen, varvid ingen 
skillnad görs mellan ryskt och ukrainskt.497 I tidens svenska referenslit-
teratur märks inget tydligt intresse för Gogol’s ukrainska ursprung, vil-
ket gäller också efter sekelskiftet.498 En svensk författare som tog intryck 
av Gogol’s tidiga författarskap var dock Selma Lagerlöf, vars Gösta Ber
lings saga (1891) var påverkad av dessa berättelser, i synnerhet ”Natten 
före julafton” (på svenska 1889).499 

Under mellankrigstiden uppmärksammas Taras Bulba med två filma-
tiseringar och en nyöversättning (1924, 1926).500 Utgåvan innehåller ett 
förord av den finlandssvenske översättaren Jarl Hemmer, som är tyd-
ligt påverkad av tidens essentialistiska folkkaraktärstänkande och av 
ryssfientliga stämningar. Hemmer förknippar källkulturen med brist 
på rationalitet och struktur, oberäknelighet, sinnlighet, lyrism och med 

495 Också i den danska receptionen dominerade länge de ”ukrainska” berättelserna, vilka 
liksom i Sverige uppfattades som i högre grad realistiska än romantiska, enligt Šarypkin 
(1975), s. 21f, 36.
496 AB 26/11 1889. Se även SvD 19/12 1889.
497 Se t.ex. Alfred Jensen, förord i Nikolaj Gogol’, Ryska bilder. Stockholm: Skoglund, 1883, 
samt NDA 5/12 1889 och SvD 19/12 1889.
498 Ett undantag är Johan Theodor Westrins något förvirrade artikel om Gogol’ i Nordisk 
Familjebok. Stockholm, 1875-1899, (1:a uppl.), samt Polonskij (1906), s. 53ff. Den ”ukrain-
ska” humorn sägs här äga någonting ”drömmande, lyriskt och ett slags omedveten, själfbe-
haglig humor, som dödligt träffar den mänskliga naturens och samhällets svagheter”, det 
vill säga det nationellt särpräglade antas innehålla allmänmänskliga värden. Polonskijs 
verk ger eko i en artikel om Gogol’ av Ellen Rydelius i SvD 28/3 1909.
499 Vivi Edström, Livets stigar. Tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga. 
Stockholm: Svenska Bokförlaget/Norstedt, 1960, s. 36, 100f, 134.
500 Nikolaj Gogol’, Taras Bulba. Stockholm: Åhlén & Åkerlund, 1924. Övers. Jarl Hemmer. 
– Filmatiseringarna av romanen – George Hills Kosackerna (på svenska biografer 1928 
och 1930) och Alexis Granowskys Taras Bulba (1936) – har en tydlig underhållningsprägel. 
På Stockholmsbiografen Picadilly fick en föreställnig understöd av ”en rysk kör, som med 
balalajkor och lagom skrovliga basar gripa in då och då”. ST 17/12 1928. Se även recensio-
ner i Biografägaren 15:1930. Svensk filmdatabas, sökord ”Taras Bulba”.
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en ”ursprunglig” avsaknad av förfining. Det senare förstås antydnings-
vis som någonting positivt (Ryssland som motpol till ett överciviliserat 
Europa), men om det var avsikten så drunknar det i den övergripande 
negativa beskrivningen av Ryssland som ett barbarland. Det ukrainska 
inflytandet på Gogol’ framställs positivt, det ryska inflytandet som de-
struktivt – en tankefigur som skulle återkomma hos andra skribenter 
under efterkrigstiden. Hemmer har knappt ett förmildrande ord till 
övers för författaren, vars individuella karakteristika sägs spegla den 
ryska källkulturen. Gogol’ är för Hemmer ”den mest ryska” av de klas-
siska ryska författarna, med vilket avses ”den formlösaste, motsägelse-
fullaste, mest lyriska och mest svåröversättliga, och sålunda den minst 
tillgängliga för västeuropeiska läsare”.501

En betydligt mer respektfull inställning till författarskapet märks i 
en uppsats (1920) av Adolf Stender-Petersen, vilken behandlar djävuls-
motivet i Gogol’s tidiga verk och de ukrainska folksagornas påverkan 
på författarskapet. Precis som Nils Åke Nilsson och andra skribenter 
senare under 1900-talet värderar emellertid Stender-Petersen de tidiga 
novellerna lågt och finner dem främst intressanta som förarbeten till 
Gogol’s senare verk och – vilket är typiskt för tidens nyväckta intresse 
för de psykologiska och metafysiska sidorna hos de ryska klassikerna 
– för att de antas ge viktiga inblickar i Gogol’s psykologi och religiöst 
präglade världsåskådning.502

Den ukrainska tolkningstraditionen efter 1945

Under den intensiva översättningsfasen efter andra världskriget får 
den exotiserande och essentialistiskt präglade ”ukrainska” tolknings-
traditionen för en tid ett tydligare genomslag. Exempelvis i det osigne-
rade förordet till Ukrainska noveller (övers. Ellen Rydelius, fyra utgåvor 

501 Gogol’ (1924), förord, s. 1. Det är oklart hur översättningen togs emot. Taras Bulba 
nämns av Nils Åke Nilsson och Carl Elof Svenning 1946 då de anger vilka verk en svensk 
läsare troligen känner till; se förord till Gogol’ (1946:I) och Taras Bulba – Den förfärliga 
hämnden. Stockholm: Folket i Bild, 1946. I KT 27/8 1932 följer Sven Stolpe Hemmers läs-
anvisningar. Om de ryssfientliga opinionerna i Finland efter första världskriget, se Klinge 
(1988), s. 235-289.
502 Adolf Stender-Petersen, ”Der Ursprung des Gogolschen Teufels”, i Göteborgs högskolas 
årsskrift. Band 26. Göteborg: Wettergren & Kerber, 1920, s. 72-87.
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 1949-74;  observera titelvalet) framställs ”det soliga, färgsprakande och 
bördiga Ukraina” som författarens sanna hemvist, medan Ryssland och 
Petersburg kopplas till någonting oegentligt och falskt. Gogol’ är här 
den sydländske drömmaren som sitter i fjärran Nord och minns sin lju-
va barndom och inspireras av Walter Scott och ukrainsk folkmytologi. 
Flera recensenter följer förordets essentialistiska anslag; om ”Vij” menar 
till exempel en skribent att i dess ”burleska, handfasta verklighetskärlek 
[sic!], dess mustiga drängstugeton och märgisande spökhistorieskräck 
[…] sammanflyter utan gräns Nikolaj Gogols urslaviskt primitiva genia-
litet med det lillryska folkets frodiga sagoberättarlynne”.503 En ännu tyd-
ligare essentialistisk dragning märks i en essä av Hjalmar Dahl, ”Gogol 
och verkligheten” (1954).504 Dahl är tydligt påverkad av Ejnar Thomas-
sens Rysk litteratur under 200 år som han översatt 1948 och som särskilt 
betonar Gogol’s ukrainska arv och med samma folkkaraktärsretorik 
som Dahl. 505 Essän avfärdar idén om Gogol’ som realistisk skildrare av 
den ryska verkligheten och menar att Petersburgsnovellerna ”ingenting 
har gemensamt med en naturalistisk avbildning”. Källan till Gogol’s 
säregna ”blandning av skarpsynt realism och fantasteri”, menar Dahl, 
kommer sig av hans ukrainska ursprung: ”roten till den fritt växande 
gestaltningskonsten i Gogols mogna novellistik står att söka i de ung-
domsintryck, den ukrainska miljö, de folkliga impulser som tog form 
redan i hans första berättelser”. Och Gogol’s skildringar av den ukrain
ska verkligheten uppfattar Dahl som helt sannfärdiga: ”friska, frodiga 
skildringar av den underbara naturen och folkets liv i det ukrainska lan-
det vid Dnjepr, som är något helt annat än Ryssland”.506 Också för Dahl 
framstår alltså det historiska Ukraina som identiskt med det land som 
avtecknas i Gogol’s fantastiska noveller. 

Vanligt är fortfarande att de ”ukrainska” berättelserna på samma 

503 SDS 30/11 1949. Hemmers negativa åsikter om den ryska kultursfären citeras av Gösta 
Oswald i AB 24/9 1949.
504 Hjalmar Dahl, ”Gogol och verkligheten”, i SvD 24/4 1954.
505 Ejnar Thomassen. Rysk litteratur under 200 år. Helsingfors: Schildt, 1948, se t.ex. s. 117. 
Övers. Hjalmar Dahl.
506 Möjligen har Dahl också påverkats av Kropotkin (1906), s. 79. Kropotkin argumen-
terar mot en läsning av Gogol’s senare verk som realistiska, medan det motsatta gäller 
de ”ukrainska” berättelserna – bland annat Taras Bulba framhålls som ”ett etnografiskt 
dokument af högsta värde”.
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gång karakteriseras som vidlyftigt fantasifulla och utvecklat realistiska, 
samt att de beskrivs som andrarangsverk. En viktig tolkningsinstruk-
tion i denna riktning gavs av Nils Åke Nilsson i förordet till Kejsarin
nans tofflor och Berättelsen om hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj 
blev ovänner (fem utgåvor 1948-74), översatt av Eugen von Sabsay och 
Chrissy Sterzel. Nilsson beskriver novellerna som i princip ointressanta 
annat än som förarbeten till de senare verken. Han konstaterar deras 
folkligt burleska karaktär och framhåller opreciserat den ”saftiga rea-
lismen” i ”Berättelsen om hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj blev 
ovänner”, en beskrivning som skulle återkomma hos flera recensenter.507

Flera av de ”ukrainska” verk som tillkommer i repertoaren under de 
första efterkrigsåren får en betydande livslängd, och Taras Bulba upp-
märksammas dessutom både som film och seriealbum.508 Samtidigt 
sätter verken föga avtryck i form av recensioner, essäer eller liknande. 
Hans Levanders biografi Nikolaj Gogol (1960) värderar dessa tidiga verk 
mycket lågt och finner dem knappt ens underhållande, vilket så långt 
varit deras knappa räddning. Att verken ändå trycks om så många gång-
er – trots att relativt få skribenter sagt sig uppskatta dem – ska knappast 
tolkas som ett entydigt uttryck för en stor efterfrågan, utan måste också 
förstås i ljuset av framförallt Forums och Tidens strategi att återkom-
mande tillgängliggöra sina klassikeröversättningar. Den ”ukrainska” 
repertoaren får i själva verket inga nytillskott efter 1949, med undan-
tag för den föga uppmärksammade översättningen av ”Det förlorade 

507 Förord till Nikolaj Gogol’, Kejsarinnans tofflor och Berättelsen om hur Ivan Ivanovitj 
och Ivan Nikiforovitj blev ovänner. Stockholm: Tiden, 1948. Recensioner i EXP och SDS 
20/12 1946, NT 11/12 1948, ÖF 16/12 1948, BLM 6:1948, ArB 12/3 1949, ND 12/5 1949. Jmfr 
mottagandet av Ukrainska berättelser i ÖC 8/10 1949, NA 31/10 1949, GP 15/11 1949, GHT 
28/4 1950, Upsala 1/9 1950, Sjöfarten 30/5 1953. I Ny Dag 24/9 1949 heter det exempelvis 
om denna samling: ”Det är bredd, humor, fantasi och realistisk naturalism i skön förening 
i hans skildringar av livet på den ukrainska landsbygden sådant det nu förflöt i början av 
1800-talet.” När Ukrainska noveller senare trycktes om var huvudtexten reviderad av Staf-
fan Dahl och förlagets presentation framställde ännu tydligare novellerna som ett slags 
etnografiskt studiematerial. Se Nikolaj Gogol’, Ukrainska noveller. Stockholm: Forum, 
1961, baksidestext.
508 J. Lee Thompsons Taras Bulba hade svensk premiär 1963 och fick stor uppmärksamhet, 
inte minst för de påkostade ryttarscenerna. Sökord ”Taras Bulba”, Svensk Filmdatabas; 
samt DN (odat., SFI:s arkiv) 1963, SD (odat., SFI:s arkiv) 1963, UNT 17/4 1963. Taras Bulba 
kom även som serietidningsroman i serien Illustrerade klassiker (1961 och 1975), översatt 
från amerikanska Classics Illustrated.
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brevet/Propavšaja gramota” (2010).509 En avgörande faktor bakom det 
vikande intresset torde vara att dessa verk förknippades med en essen-
tialistisk kulturbeskrivning som med tiden blivit allt mindre rumsren.

Sammanfattningsvis kom alltså de ”ukrainska” berättelserna att van-
ligen tolkas utifrån andra tolkningslinjer än den exotiserande och es-
sentialistiskt präglade tradition som uppehåller sig vid författarskapets 
förmenta representativitet för en ukrainsk källkultur. Framförallt var 
det uppfattningar om Gogol’ som en framstående realist som domine-
rade förståelsen av verken, det vill säga författaren beskrevs oftare som 
en sannfärdig skildrare av Ukraina än som en representant för den fö-
reställda ukrainska nationalkulturen (se 4.4). I båda fallen relaterades 
dock verken till utomtextuella faktorer i den tänkta källkulturen, vilket 
gav urval och paratext ett tydligt kognitivt drag.

4.3 Gogol’ som konservativ moralist

Med publiceringen av Döda själar 1842 blev Gogol’ en hyllad författare 
också i hemlandets slavofila och konservativa kretsar och bars snart 
fram som en nationalskald, jämbördig med Homeros, en epiker med 
nationell särprägel och allmänmänsklig vidd. Under 1800-talets senare 
hälft och i synnerhet omkring sekelskiftet kom Gogol’ att flitigt an-
vändas av konservativa krafter som en uppbygglig moralist och natio-
nell portalgestalt. Tsartidens konservativa undvek (liksom den senare 
sovjetiska propagandan) de anstötliga dragen i författarens biografi.510 
Tolkningslinjens koppling till ryska nationella teman förklarar möjli-
gen varför den saknat egentligt genomslag i det rikssvenska systemet. 
Däremot har den satt vissa spår i Finland före 1917, något som än en gång 
understryker de skilda förutsättningar som gällde för den ryska skönlit-
teraturens introduktion där.

Ett exempel ges av Karl Wetterhoffs essä ”Sederomanen i Ryssland”, 

509 Nikolaj Gogol’, Det förlorade brevet – Kappan. Stockholm: Tranan, 2010. Övers. Stefan 
Lindgren. Den ryska filmatiseringen av Taras Bulba 2009 fick inte svensk distribution. 
Omkring författarens 200-årsdag (1/4 2009) uppmärksammar svensk press de konkur-
rerande försöken i Ryssland och Ukraina att annektera jubileet för två skilda nationella 
berättelser, se t.ex. DN 7/4 2009 och Bohusläningen 9/6 2009.
510 Debreczeny s. 17ff, 29-56. Seidel-Dreffke, s. 25ff, 131-150. Moeller-Sally s. 32f, 115ff.
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publicerad i Finsk Tidskrift 1885. För Wetterhoff är Gogol’ ”begynna-
ren” som med sin ”drastiska komik […] blottar och bestraffar den so-
ciala förruttnelsen och embetsmannakorruptionen” i Ryssland. Men 
satiren, menar Wetterhoff, är uppbygglig och social snarare än politisk. 
Författaren har visserligen ”skoningslöst blottat det ryska samhällets 
skuggsidor”, men effekten är i första hand andligt omvälvande, för det 
som Gogol’ främst vill påverka är ”sitt folks sedliga sjelfmedvetande”.511 
Wetterhoff citerar utförligt ur Valda stycken ur brev till vänner (orig. 
1847, ej översatt till svenska), främst om vikten av en uppbygglig litte-
ratur, och tar överhuvudtaget den konservative Gogol’ på allvar. I detta 
tillskrivs författarens verk en vidare allmänmänsklig giltighet än när de 
bestäms som representativa för enbart källkulturen.

Den första svenska översättningen av Döda själar gavs ut i Helsing-
fors 1895. Översättaren hette Olga Aspelin, om vilken föga är känt. Hen-
nes text uppvisar mycket stora avsteg från originalet och ger knappast 
prov på någon större vördnad för författaren.512 Den paratextuella in-
ramningen pekar dock i motsatt riktning. Utgåvans anonymt författade 
förord redogör för Gogol’s biografi helt utan att redovisa de splittrade 
och bisarra sidor som var välkända i Ryssland vid denna tid; tvärtom 
framställs författarens liv som en ljus berättelse, i linje med den konser-
vativa ryska kritikens strävan att formulera en uppbygglig berättelse om 
en nationalskald. Samma påverkan märks i karakteriseringen av Döda 
själar som ett allmängiltigt och moraliskt uppbyggligt epos, framdri-
vet inte av realistiska anspråk utan av moralisk förtrytelse och subjektiv 
fabuleringsförmåga.513 Utgåvan innehåller även Gogol’s förord till den 
andra ryska utgåvan, i vilket författaren öppet medger att romanen är 
full av oriktigheter när det kommer till framställningen av den ryska 
verkligheten och understryker att verket framförallt bör läsas som en 
moralitet. Liksom Wetterhoffs skrift fortsätter utgåvan traditionen från 
Belinskij (se nedan) att framställa Gogol’ som en uppbygglig förkunna-
re av ”sanningen om livet”, men går därifrån inte vidare till en kritik av 

511 Karl Wetterhoff, ”Sederomanen i Ryssland I-V”, i Finsk Tidskrift 1885, s. 177.
512 Se 5. 3. Utgåvan tycks ha väckt föga uppmärksamhet i Finland och än mindre i Sverige, 
där texten av allt att döma var okänd när Erik Nordenströms nyöversättning gavs ut 1910. 
513 Förord i Nikolaj Gogol’, Döda själar. Helsingfors: Edlund, 1895, s. vi. Verkets sedliga 
nytta är temat också i ett Turgenevcitat på bokens baksida.
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specifika företeelser i det ryska samhället, utan lyfter upp ”sanningen” 
till ett mer abstrakt och universellt moraliskt plan.

4.4 Gogol’ som samhällskritiker och realist

Gogol’ och Belinskij

Av avgörande betydelse för både den ryska realismens framväxt och det 
långtifrån självklara sammankopplandet av Gogol’ med någon form av 
realism, var kritikern Vissarion Belinskij. Dennes åsikter om Gogol’ 
varierade förvisso över tid, men vanligen var det som en uppbyggligt 
satirisk realist Belinskij karakteriserade författaren.514 I en essä har han 
beskrivit hur det realistiska verket, eller ”den reala poesin”, bör skildra 
”istina žizni”, ”livets sanning”, vilket avsåg inte så mycket verklighe-
tens yta som dess djup, en abstraherad, socialt medveten helhetsuppfatt-
ning hos författaren om sakernas tillstånd i samtiden.515 Att vara trogen 
verkligheten innebar för Belinskij närmast motsatsen till en senare, na-
turalistisk verklighetsavbildning: ”den reala poesin” skulle inte återge 
verkligheten med kamerans exakthet, utan rekonstruera och återskapa 
livet ”från en synvinkel, som en konvex spegel”. Precis som den konvexa 
spegeln, som förstorar de närmaste föremålen och förminskar periferi-
erna, skulle dess verklighetsskildring vara förvrängd (i positiv mening) 
och motsvara upphovsmannens vilja att bidra till en progressiv sam-
hällsutveckling.516 Den ”exakthet” Belinskij avsåg var alltså snarast ett 
slags etisk, uppbygglig och subjektiv uppriktighet i bedömningen av de 
politiska och sociala förhållandena i Ryssland, snarare än en objektiv 
exakthet i skildringen av dessa.

I Ryssland fördes tankarna vidare av radikala kritiker som Nikolaj 
Černyševskij och Nikolaj Dobroljubov, och senare i den ideologiskt 

514 Debreczeny s. 11ff, 17f, 27ff, 40ff. Seidel-Dreffke, s. 14-29.
515 Vissarion Belinskij, ”O russkoj povesti i povestjach gospodina Gogolja”, i Polnoe so
branie sočinenij v 13 tomach. T 1. Moskva: Izdatel’stvo akademii nauk SSSR, s. 259-307. 
Debreczeny s. 11ff. Kurt Friedländer, Belinskij och den ryska litteraturens guldålder. Stock-
holm: Norstedt, 1966, s. 68. Övers. Inga Maj Frostell.
516 Belinskij, s. 41f.
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präglade officiella Gogol’bilden i Sovjet.517 Författaren definieras i den-
na tradition ibland som en medveten samhällskritiker, ibland som en 
ofrivillig eller rentav motvillig upphovsman till verk som främst är in-
tressanta för att de kunnat användas som språngbräda för en kritik av 
tsarismen under Nikolaj I eller senare. Återkommande är påståendet att 
Gogol’ skulle ha ägt djup kännedom om tillståndet på den ryska lands-
bygden. Karakteriseringarna av realismen i hans verk varierar kraftigt 
och spänner från en förståelse av författaren som en romantiker färgad 
av en uppbygglig, sentimental realism, till uppfattningar av Gogol’ som 
en utvecklad naturalist eller politisk oppositionell. Författarskapet kan 
beskrivas som realistiskt utan att författaren beskrivs som samhällskri-
tiker, men fallet är sällan det omvända. 

Tidiga uppsättningar av Revisorn

Tolkningstraditionen var i både Ryssland och Sverige tidigt knuten 
till mottagandet av Revisorn. För svenska skribenter är detta länge ett 
framförallt humoristiskt verk som satiriskt skildrar faktiska förhål-
landen i Ryssland. En av de första gångerna Gogol’ nämns i svenskt 
tryck är i J. F. Bahrs reseskildring Anteckningar om Ryssland (1838), 
där ”Glagolei” presenteras just som Revisorns författare och pjäsen 
sägs lägga i dagen ”de knep och missbruk, hvilka pläga begås af ryska 
embetsmän uti provinserna”.518 I finlandssvenska dagstidningar finns 
redan från 1840-talet omnämnanden av Gogol’ som en oppositionellt 
sinnad samhällskritisk författare, ofta apropå fraktionsmotsättningar 
i det litterära Ryssland.519 Den första föreställningen av Revisorn på 
svenska ägde rum 1859, då Kungliga Teatern satte upp F.A. Dahlgrens 
översättning Regeringens ombud på gamla operahuset i Stockholm, 

517 Maguire (1974), s. 31-38. Seidel-Dreffke, s. 14-29. Moeller-Sally, s. 143-161.
518 Johan Fredrik Bahr, Anteckningar om Ryssland, under ett vistande i Petersburg och en 
utflygt till Moskwa. Stockholm, 1838, s. 126f. Under sitt besök i St Petersburg fick Bahr av 
allt att döma uppleva Revisorns beryktade urpremiär och kunde då beskåda hur ”kejsa-
ren sjelf […] var den af åskådarne, som skrattade mest”. – Första gången Gogol’ nämns i 
svenskt tryck är i en artikel om ryska järnvägsbyggen [sic!], i PoiT 4/3 1837.
519 ÅBT 28/6, 5/7 och 8/7 1843. ÅBT 9/2 och 16/2 1848. Gogol’ uppmärksammades inom 
ramarna för den ryska intelligentians fraktionsstrider även i Tyskland och Frankrike, se 
Reissner, s. 217 och Stolze, s. 16
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men hur uppsättningen togs emot är oklart. Samma titel användes 
1870 på svenskspråkiga Nya Teatern i Helsingfors, där pjäsen gick upp 
tillsammans med operetten Jeanettes bröllop/Les noces de Jeannette 
av Victor Massé och framförallt omskrevs för sina komiska värden.520 
När Revisorn första gången trycks på svenska (1878) karakteriserar 
översättaren Victor Emanuel Öman pjäsen som en humoristisk äm-
betsmannasatir.521 Dramaten sätter upp pjäsen 1890, och även här upp-
märksammas styckets humor, liksom dess förmenta skildring av verk-
liga samhällsförhållanden i Ryssland: ”det ruttna ryska embetsman-
nalifvet, sådant det ter sig i en kretsstad”.522 Det gjordes härvid ingen 
skillnad på 1830-talets Ryssland (som Gogol’ skrev för) och 1890-talets 
Ryssland (som de svenska tidningarna skrev om).

Gogol’ i ljuset av de realistiska efterföljarna

När författaren introduceras som prosaist i Sverige sker det samtidigt 
med de yngre realisterna, något som påverkar den svenska Gogol’bilden 
på två avgörande sätt. För det första gjorde det att han delvis presente-
rades som en litteraturhistorisk kuriositet, som mindre intressant i egen 
rätt.523 För det andra kom efterföljarnas realistiska drag och den antitsa-

520 Den kanske första uppsättningen av Revisorn i Finland skedde på originalspråk 1848, un-
der ett besök från inspektorn för Militära Läroverken hos kadettkorpsen i Fredrikshamn. 
HfT 9/2 1848. – Det är oklart om Dahlgrens översättning användes 1870 eller om det fanns 
en nyöversättning med samma titel. I HfD 12-14/9 1870 anges att det är fråga om en ”fri 
översättning från ryskan”. Se även HfD 16/9 1870 och FAT 2/1 1871. Uppsättningen kan ha 
väckt ett mer varaktigt intresse för författaren i Finland. Redan i HfT 9/11 1871 annonseras 
pjäsen som Revisorn, nu på Arkadiateatern och sannolikt i en finsk översättning.
521 V. E. Öman, opag. förord till Nikolaj Gogol’, Revisorn. Örebro: Länstidningens tryckeri, 
1878.
522 SvD 24/4 1890. I SvD 28/4 1890 menar skribenten att rysk litteratur är intressant bara i 
den mån den speglar källkulturens förment ociviliserade karaktär och önskar att Revisorn 
”stundom förefölle mera lössläppt, mera ursprunglig, att det funnes mera saft och naivi-
tet, mindre reflektion”. Se även StT 25/4 1890 och obestämt pressklipp 23/4 1890, Sveriges 
Teatermuseum. Också i finlandssvensk press karakteriseras stycket ofta som en satir över 
enbart ryska förhållanden; se t.ex. WiBl 15/3 1883, ÅbT 27/9 1887 och Hangö 22/12 1895.
523 Melchior de Vogüés inflytelserika Le roman russe (1886) beskriver Gogol’ som före-
gångare till de stora realisterna, som ett namn i den ryska litteraturhistorien, men inte i 
världslitteraturen, även om han också hyser förhoppningar om att framförallt Döda sjä
lar en gång ska nå en bredare förståelse i Väst. Liksom flera samtida svenska skribenter 
framhåller de Vogüé särskilt ”Kappan” för dess medkänsla med ”den lilla människan”. 
– Stockholms Dagblad annonserar 1875 sin avsikt att publicera Döda själar som följetong 
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ristiska hållning som emellanåt och ibland felaktigt förknippades med 
dem att färga av sig på uppfattningen av Gogol’, så att författaren ofta 
framställs som en politisk oppositionell realist, ibland rentav som en na-
turalist.524 Gogol’s introduktion kan i själva verket betraktas parallellt 
inte bara med de ryska realisternas utan också med den franska natura-
lismens introduktion och de begynnande tendenserna i samma riktning 
i svensk litteratur. Återkommande betydelseglidningar i realismbegrep-
pet under dessa år gör nämligen att Gogol’ inte bara förknippas med 
en realism som hos Turgenev, utan också med en naturalism som hos 
Zola. Detta underlättades i sin tur av att Gogol’ fortfarande var tämligen 
okänd när Turgenev med flera introducerades. Ytterligare en omstän-
dighet som stärker den samhällskritiska och realistiska tolkningslinjens 
genomslag är de antitsaristiska opinioner som färgade av sig på hela im-
porten av rysk skönlitteratur vid denna tid och som märks i form av en 
återkommande kritik av den tsaristiska ämbetsmannakåren i kommen-
tarer till Gogol’s verk.525 De realistiska tolkningarna fick på så vis följder 
för den bild av källkulturen som kom att produceras i Sverige i och med 
introduktionen av Gogol’. Den ofta förvrängda och absurda värld som 
kommer läsaren till mötes i författarens verk beskrevs ofta reservations-
löst som en sannfärdig representation av den källkulturella verkligheten 
– tolkningar som knappast vore möjliga utan en syn på källkulturen 
som en i grunden annorlunda och lägre stående civilisation. 

En inflytelserik skrift som ger exempel på detta förfrämligande av 
den ryska kultursfären – och som samtidigt hade en viktig motsatt 
funktion i det att den främjade ett ökat intresse för rysk litteratur – var 
Georg Brandes Indtryck fra Rusland (1888). Brandes var som bekant 
starkt engagerad i de ryska realisternas introduktion i Väst och hans 

under följande år. Av oklar anledning blev det aldrig av, men det är intressant att ett så 
omfattande projekt fanns på planeringsstadiet under dessa år när den ryska realismen 
introducerades i Sverige. Kalmar 21/12 1875.
524 Exempelvis i WLT 25/8 1875 nämns Gogol’ i en redogörelse för den politiska oppositio-
nens historia i Ryssland.
525 Sammankopplandet av Gogol’ och livegenskapen, påtagligt i både Frankrike och 
Tyskland, är mindre framträdande, vilket hänger samman med att Döda själar inte 
fanns i någon välspridd översättning i Sverige förrän på 1940-talet. Romanen var över-
satt till franska och tyska redan före livegenskapens avskaffande 1861. Jmfr Stolze, s. 20, 
57; Kirsten, s. 19; Morščiner och Požarskij, s. 54, 64f; Reissner, s. 213-224. France, s. 588.
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verk refererades flitigt även i svensk press.526 I Gogol’s repertoar beskri-
ver Brandes de ”ukrainska” novellerna och Petersburgsnovellerna (med 
undantag för ”Kappan”) som rent humoristiska bagateller; han upp-
skattar däremot Döda själar och Revisorn, vilka han beskriver som na-
tionellt särpräglade, realistiska och samhällskritiska.527 Döda själar var 
ett enligt kritikern utmärkt konstverk som realistisk skildring av den 
ryska landsbygden. Dessa miljöer, menar Brandes, var dock samtidigt 
alltför främmande för att en västeuropé egentligen skulle kunna tilläg-
na sig verket.528 Med andra ord: romanen skildrar verkliga källkulturella 
förhållanden och är just därför på djupet obegriplig. Uppenbarligen har 
Brandes inte velat se någonting annat i romanen än just en realistisk 
verklighetsskildring, och eftersom Döda själar är full av porträtt och 
händelser som oavsett tolkningsriktning måste beskrivas som absurda, 
har det erbjudit särskilda svårigheter att upprätthålla denna tolkning. 
En lösning – möjlig för västliga skribenter – var att definiera källkultu-
ren som främmande och underlig. Genom att de många absurditeterna 
då framställdes som källkulturtypiska kunde tolkningen av verket som 
realistiskt upprätthållas.

Gogol’ under den stora Rysslandsvurmen

Som nämnts är den realistiska förförståelsen av Gogol’ inte sällan så 
stark att de ofta fantastiska ”ukrainska” berättelserna, som vid denna 
tid dominerar den svenska repertoaren, beskrivs som utvecklat realis-
tiska. Ett exempel ger 1883 års Ryska bilder, innehållande ”Taras Bulba” 
och ”Majnatten” i översättning av Alfred Jensen. I förlagsinramningen 
är det mer än bara samlingstiteln som framställer texterna som skild-
ringar av en källkulturell verklighet.529 Jensens förord beskriver Go-

526 GP 17/11 1888, VL följetong fr. 8/2 1889, DN följetong fr. 14/2 1889, GHT 14/2 1889, enligt 
Stalfelt, s. 112 ff.
527 Georg Brandes, ”Indtryck fra Rusland”, i Samlede Skrifter 10, Köpenhamn: Gylden-
dalske Boghandels Forlag, s. 472ff.
528 Ibid., s. 473. Möjligen har Brandes påverkats av de Vogüés beskrivning av romanen. 
Jmfr även May, s. 21f.
529 Jensen skiljer inte tydligt på det ukrainska och det ryska. Utgåvan ingår i serien Kultur-
bilder i novellform som samlar ”skildringar ur olika länders och tiders lif i öfversättning” 
och syftar till att låta läsaren ”i dikten finna igen värkligheten och att med skaldefantasiens 
hjälp blicka omkring i delar af världen, som ej kunna nås af det kroppsliga ögat”. Niko-



171

gol’ som ”humorns och satirens främste representant” i rysk litteratur, 
men också som en stor verklighetsskildrare, näst Turgenev ”Rysslands 
störste realist”; och om ”Majnatten” sägs att det fantastiska elementet 
spelar en framträdande roll ”utan att dock den objektiva, fullt realis-
tiska behandlingen af ämnet lider däraf”.530 Förlagsinramningen och 
mottagandet var likartat i de två samlingsutgåvor med titeln Berät
telser som utkom 1889 på Fahlcrantz respektive Seligmann, den förra 
översatt av K. E. Peterson, den senare utan angiven översättare. Sam-
lingarna innehöll några ”ukrainska noveller” och var sin version av 
”Kappan” (här även ”Kapprocken”). De ”ukrainska” novellerna upp-
fattades som underhållande, men föga djupsinniga informationskäl-
lor till källkulturen, varvid ingen skillnad gjordes mellan ryskt och 
ukrainskt.531 Också ”Kappan” relaterades till källkulturella förhållan-
den och sades då gissla det ryska ämbetsväsendet eller ge ”en lärorik 
teckning af kontrasten mellan den högre ämbetsmannens öfvermod 
och den lägres hundaktiga trältjenst, en kontrast, som kanske ingen-
städes är så tillspetsad som i Ryssland”.532 Här finns också tidiga exem-
pel på att Gogol’s verk tillskrivs mer universella värden, vilket sker i 
kommentarer just till ”Kappan” och porträttet av Akakij Akakievič, 
som i sin utsatthet beskrivs som en hjärtskärande gestalt ämnad för 
det världslitterära galleriet.533 En annan representant för Gogol’s Pe-
tersburg är Popriščin, huvudpersonen i En Vansinnigs Dagbok, över-

laj Gogol’, Ryska bilder. Stockholm: Skoglund, 1883, baksida. – Jensen har här som ende 
svenske översättare använt 1835 års version av originalet. Se även Sven Gustafsson, ”Alfred 
Jensen och Ukraina”, i Frankby m.fl. (1998), s. 15.
530 Alfred Jensen, förord till Gogol’ (1883), s. 5ff. Jensen stod 1883 i början av sin bana 
som kännare av de slaviska ländernas kulturer och hade bekantat sig med den ryska lit-
teraturen under Turgenevs introduktion, vilket sannolikt påverkat honom att så entydigt 
bestämma Gogol’ som en utvecklad realist, något som tonas ner i hans senare skrifter. I 
de fåtaliga presskommentarerna till utgåvan beskrivs novellerna som föga mer än under-
hållningsläsning, även om Gogol’ också sägs vara en grundlig kännare ”af sitt land och sitt 
folk”. GHT 13/6 1883, AB 4/8 1883.
531 NDA 5/12 1889, SvD 19/12 1889. Nikolaj Gogol’, Berättelser. Stockholm: Seligmann, 1889. 
Berättelser. Stockholm: Fahlcrantz. Övers. K. E. Peterson. Se även Jensens förord i Gogol’ 
(1883).
532 AB 26/1 1889. Se även NDA 5/12 1889, StD 12/12 1889, GP 18/12 1889 och SvD 28/4 1890. 
Jmfr även översättarens förord i Gogol’ (1878).
533 AB 26/1 1889, StT 18/12 1889, SvD 19/12 1889.
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satt 1886 för barnboksförlaget Bokförlagsbyrån.534 I utgåvans förord 
beskrivs berättelsen som en sannfärdig skildring av ett sjukdomstill-
stånd; utgivaren hoppas rentav att översättningen kan bidra till en för-
bättrad preventivbehandling av de helt odefinierade sinnessjukdomar 
novellen sägs skildra.535 Beskrivningen är dock dramatiserad för en 
ung läsekrets som en skräckromantisk vansinnesskildring och ryska 
förhållanden nämns knappt alls, möjligen för att ryska teman hörde 
till en mer vuxenlitterär intressesfär och inte skulle tillföra några sär-
skilda värden i presentationen. Mottagandet av översättningarna 1889 
följer annars samma värderingsmönster som Brandes i Indtryck fra 
Rusland, vilket är fallet också i flera referensverk.536

Alfred Jensen och Gogol’

En svensk skribent som fick stor betydelse både för förknippandet av 
Gogol’ med realistiska tendenser och för en gradvis fördjupning av 
den svenska Gogol’bilden, var slavisten Alfred Jensen. Denne berörde 
författaren i en rad texter, som inte sällan utgick från essentialistiska 
uppfattningar om källkulturen men som samtidigt förde in nya kritiska 
tankegångar från Ryssland, främst psykologiska perspektiv på förfat-
taren och en större medvetenhet om skillnaden mellan Gogol’ och hans 
samhällskritiska uttolkare.537 Avgörande för Jensens bild av författar-
skapet är den ryska radikala kritiken, i förstone Belinskij, vilken han 
ägnar en essä (1893) där Gogol’, liksom i förordet till Ryska bilder (1883), 
beskrivs som en nyskapande, socialt medveten författare av en realis-

534 Förlaget köptes upp samma år av Adolf Johnsons förlag, som expanderade Bokförlags-
byråns tidigare verksamhet. Svedjedal (1993:I), s. 53, 63.
535 Anonymt förord i Nikolaj Gogol’, En Vansinnigs Dagbok. Stockholm: Bokförlagsbyrån, 
1886, s. 4.
536 Se t.ex. Ahnfelt, s. 612; ”Nikolaj Gogol”, Nordisk Familjebok. Stockholm, 1875-1899; E.W. 
Palander, Uebersicht der neueren russischen Literatur. Helsingfors, 1880; Georg Fraser, Vit
terheten under nittonde seklets reformtid i Ryssland (1850, 60, 70 och 1880talen). Hel-
singfors: Edlund, 1888, s. 1; P. E. M. Fischier, Enhvar sin egen lärare. Undervisningskurser 
för själfstudium under medverkan af fackmän II. Stockholm: Fritze, 1893, s. 463. Se även 
Stalfelt, s. 110ff. Brandes påtalar Gogol’s konservativa hållning, vilket gjordes också i delar 
av den svenska pressen vid uppsättningen av Revisorn 1890.
537 Beskrivningar av Gogol’ som en exponent för källkulturens särart var vanliga i det tysk-
talande Europa, där Jensen tidvis levde. Kirsten, s. 99ff. – Många av Jensens texter trycks 
först i Finsk Tidskrift, men återkommer senare framförallt i rikssvenska antologier.
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tisk eller rentav naturalistisk prosa.538 Schismen mellan Belinskij och 
 Gogol’ behandlas utförligt, utan att Jensen ifrågasätter Belinskijs och 
sin egen karakteristik av Gogol’s verk. I essän ”Gogol och det sjukliga i 
den ryska litteraturen” (1894) är författarporträttet mer negativt. Jensen 
tar här med ett något förbryllande engagemang ställning i den intellek-
tuella strid mellan västvänner och slavofiler som i källkulturen hade sin 
höjdpunkt ett kvartssekel tidigare.539 Fortsättningsvis står Jensen under 
tydlig påverkan från 1860-talets idéhistoriska konflikter i Ryssland och 
skribenter som Dobroljubov och framförallt Černyševskij, vilket gör att 
Gogol’ nu beskrivs som en motbjudande och svag reaktionär som ofri-
villigt skapat realistiska verk av stor politisk betydelse.540 I enlighet med 
Belinskijs åtskiljande av människan och konstnären uppmålas en bild 
av en stor konstnär och en undermålig tänkare. Gogol’, menar Jensen, 
var inbilsk och fåfäng, hade en osund, blind tro och var överdrivet fan-
tasifull med en böjelse för det ockulta. Som en grundläggande orsak till 
det splittrade hos författaren anför Jensen hans brist på bildning. Denna 
psykologiska karakteristik upprepas i flera senare skrifter, men får ald-
rig konsekvenser för Jensens hävdande av författarens verk som sam-
hällskritiska och realistiska. Som sådana anses de dessutom lika giltiga 
för Gogol’s samtid som för sekelskiftets Ryssland.541 Jensens värdering 
av författarens verklista är från 1890-talets slut relativt oföränderlig och 
följer i stort Brandes mönster.542

538 Alfred Jensen, ”Bjelinski. En literaturhistorisk studie”, i Finsk Tidskrift 1893, s. 188-207, 
267-276.
539 Alfred Jensen, ”Gogol och det sjukliga i den ryska litteraturen”, i Finsk Tidskrift 1894, 
s. 34-44.
540 Detta märks i de återkommande utfallen mot slavofiler och panslavismen, i beskriv-
ningen av prosan som mer ”demokratisk” och ”folkligt nationell” än lyriken, men också 
när Jensen övertar 1860-talskritikernas förhållningssätt till de äldre aristokratiska förfat-
tarna och kritiserar den ”överflödiga människan”. Se även Jensen (1898), s. 233 och Jensen 
(1908), s. 104f.
541 Reservationer görs för vissa fantasifulla inslag, men Jensen skiljer inte på vad han upp-
fattar som fantastiskt och som uttryck för Gogol’s ”fotografiska samvetsgrannhet”. Jensen 
(1894), s. 34, 38ff. – När Jensen ska precisera den källkultur han menar att Gogol’ skildrat, 
blir tidsspannet stort: ”Peter den stores, Katarina II:s och Nikolai I:s Ryssland”. Jensen 
(1898), s. 251.
542 Värderingen av verklistan återkommer bland annat i Jensens artikel i Nordisk familje
boks andra upplaga (1908), i Rysk litteratur. Stockholm: Norstedt, 1912, och i Slavisk kultur 
och litteratur under nittonde århundradet. Stockholm: Norstedt, 1920.
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Från Ryska skaldeporträtt (1898) stärks tendensen att betrakta det en-
skilda författarskapet som ett direkt uttryck för en föreställd rysk kultur. 
Gogol’s abnorma psykologi anses här vara typisk för hela källkulturen, 
vilken sägs dela författarens dragning åt att blanda det realistiska med det 
mystiska, det profetiska med det nationellt trångsynta.543 Till jubileet 1902 
skrev Jensen en längre artikel, tydligt påverkad av Černyševskij och psy-
kologiskt inriktade ryska biografer, främst Vladimir Šenrok. Dessa hade 
eftersträvat en uniform förklaring till ”gåtan Gogol’”, det obegripliga som 
hänt då den progressive författaren avslöjat sig som konservativ moralist, 
och som ”löst” gåtan genom att diagnosticera honom som en sjukligt pas-
siv personlighet. Med detta avsågs att Gogol’ skrev sina verk av inre krea-
tivt tvång, men aldrig förmådde beräkna utfallet, vilket istället dikterades 
av yttre faktorer: familjen, nationella traditioner, vänskapskretsen, frak-
tionsstrider i den ryska intelligentian.544 Jensen följer härifrån denna upp-
fattning, men sammanför den med sina essentialistiska utgångspunkter 
så att Gogol’s splittring ses som en exponent för den ryska kulturhistori-
ens ”jäktade, ojämna sträfvan att förena rysk-slavisk nationalitet och tsa-
risk ortodoxi med västerländsk civilisation”.545

Sammanfattningsvis avvek Jensen aldrig från den samhällskritiska 
och realistiska tolkningslinjen, även om han också introducerade psyko-
logiska och stilistiska nytolkningar från källkulturen som borde ha talat 
emot denna (se vidare i 4.5). Att Döda själar skulle vara annat än en skild-
ring av livegenskapens Ryssland är för Jensen avlägset. Hans kognitivt 
och politiskt präglade inställning till verket och författarskapet går hand 
i hand med en benägenhet att i svepande ordalag beskriva källkulturen 
som stagnerande, våldsam och kaotisk, men samtidigt nyanserade Jensen 
onekligen den svenska Gogol’bilden, en nyansering som ingår i den grad-
vis fördjupade förståelse för hela den ryska kulturen som inleddes under 
dessa år. Medan exempelvis Birger Lundhals essentialistiska intresse för 
Ukrainas folkkultur vid 1800-talets mitt egentligen aldrig diskuterar käll-
kulturen i termer av intellektuell rörlighet och styrka, är Jensen trots allt 

543 Jensen (1898), s. 232-268.
544 GHT 6/3 1902. Maguire (1974) s. 13ff. Seidel-Dreffke, 20ff.
545 Alfred Jensen, ”N. V. Gogolj”, i Finsk Tidskrift 1902, s. 2ff. Se även Jensen, Rysk kulturhis
toria III. Stockholm: Ljus, 1908, s. 85-105. I DN 10/1 1910 skriver Ellen Rydelius en artikel 
om Gogol’ som till stor del består av lån från Jensen. Se även AB 31/3 1909.
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intresserad av att förstå Ryssland som kultursfär och inriktad på att till-
ägna sig något av källkulturens idéhistoriska särprägel.546

Realistiska och samhällskritiska tolkningar under tidigt 1900tal

Gogol’ omtalas som realist och samhällskritisk satiriker i flera referens-
verk från denna tid, i synnerhet då Revisorn eller Döda själar påtalas.547 
Ett verk som kan nämnas särskilt är Petr Kropotkins Den ryska litte
raturens historia (1906).548 Gogol’ framställs här som en realistisk före-
gångare och nydanare i Belinskijs uppbyggliga anda och som typisk för 
den ryska realismen på så vis att hans starka moraliska engagemang ald-
rig ”förledde” honom att skildra enbart tillvarons yta. Symptomatiskt 
nog återfinns denna mer nyanserade syn på Gogol’s realism hos en ryss. 
Svenska kommentatorer har ofta en betydligt snävare, mer politiserad 
uppfattning. Som exempel kan nämnas Svenska Dagbladets utsände i S:t 
Petersburg, signaturen ”Charlemagne”, som i sin jubileumsartikel om 
författaren 1902 utgår från att Gogol’s verk ska ha varit direkt riktade 
mot livegenskapen och den despotiska tsarismen, en protest som skulle 
vara lika giltig 1902 som på 1840-talet, varför den ryska jubileumshyste-
rin måste uppfattas som ”en den fria andens glädjeyttring”. Gogol’ be-
skrivs här som en martyr som dött för höga liberala ideal och bestäms 
genremässigt som ”Rysslands kraftigaste naturalist”.549 

När Folkteatern i Göteborg 1909 satte upp Erik Gustaf Nordenströms 
översättning av Revisorn var det med en scenografi som presenterade 
en rysk småstadsmiljö från tidigt 1800-tal. Flera recensenter uppehöll 
sig dock vid styckets giltighet också som samtida Rysslandsskildring; 
en skribent menar exempelvis att Revisorn skildrar ”den genomgåen-
de ruttenhet, som är Rysslands fördärv och tsardömets starka stöd”.550 

546 Jmfr Kirsten, s. 88ff.
547 Se t.ex. Polonskij, s. 53ff; DN 9/1 1910; Maurice Baring, Huvuddragen av ryska littera
turens historia. Stockholm: Tiden, 1918, s. 111-120; Just Bing, Litteraturens inre utveckling 
under det nittonde århundrandet. Stockholm: Norstedt. 1924, s. 83. 
548 Kropotkin (1906), s. 72-95.
549 SvD 6/3 1902.
550 NyT 12/3 1909. Se även GHT 15/5 1908, GHT 11-12/3 1909. Reklamblad, scenfotografier 
samt skådespelarporträtt; arkivmaterial från Göteborgs Folkteater på Göteborgs stads-
museum. 
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Samtidigt används pjäsen för första gången som utgångspunkt för kri-
tiska omnämnanden av utomtextuella företeelser också i målkulturen, 
här i form av vaga uttalanden om att pjäsens ämbetsmannasatir skulle 
äga giltighet även för svenska förhållanden.551 Tendensen går igen vid 
Dramatens uppsättning 1910.552 Fortfarande uppmärksammas främst 
styckets humor; några skribenter finner verket föråldrat och giltigt en-
bart för den tid och den miljö det uppstått i, andra beskriver pjäsen som 
en sannfärdig skildring också av det samtida Ryssland, medan en tredje 
grupp har funnit en satirisk allmängiltighet i pjäsen som sägs svepa ”sitt 
stora, breda löje öfver mänskliga dårskaper och sociala lyten och las-
ter, hvilkas lifskraft torde vara ett med samhällets”.553 Tidningen Kalmar 
menar att stycket är typiskt för källkulturen i sin skildring av ”alla ryska 
skötesynder, falheten, smitsystemet, den brutala maktstöfveln och den 
krypande underkastelsen med ormgadd i smickrarmunnen”, men me-
nar samtidigt att även om gestalterna är ”äkta, individuella ryssar, så 
att det stinker lök af dem på långt afstånd, äro de i sina uppskrämda 
samveten, sina laster, fel och svagheter tillika så universellt mänskliga, 
att man måste vara omänniska för att icke begripa dem”.554 Skribenter 
på liberala Stockholms Tidning och frisinnade Aftontidningen påpekar 
att Gogol’s skrattspegel bör hållas upp också framför företeelser i mål-
kulturen: ”[Med tanke på] åtskilligt, som tilldragit sig här i landet under 
de senare åren, tystnar kanske skrattet, och Gogoljs lustspel blir då en 
gisslande satir, en pisksnärt, som gäller äfven oss.”555

Utvecklingen mot en allt mer universalistiskt präglad inställning till 
Revisorn fortsätter i mottagandet av Revisorn under mellankrigstiden. 
Vid en uppsättning på Lorensbergsteatern i Göteborg 1927 beskriver 
programbladet pjäsen som en komisk politisk satir, visserligen främst 
över tsartida förhållanden, en giltighetsbeskrivning som också åter-

551 Se t.ex. GHT och GP 12/3 1909. Se även GHT 11/3 1909 och GT 12/3 1909.
552 Föreställningen ramades in av väst- och centraleuropeisk pausmusik som skulle leda 
tankarna till någonting obestämt central- och östeuropeiskt: Pinets ”Rysk boston”, Mi-
chiels ”Marche Tartare” och Brahms ”Ungersk dans”. Kungl. Dramatiska Teaterns Pro-
gram 22/2 1908. – 14/4 1910. Uppsättningen gick betydligt längre tid än tidigare Revisorer 
med 43 föreställningar 8/1 1910-29/1 1911.
553 DN 9/1 1910. Se även NDA och StD 9/1 1910, samt PT och SD 10/1 1910.
554 Kalmar 14/1 1910.
555 StT 10/1 1910. Se även AT 10/1 1910.
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kommer i uppsättningens mottagande, men samtidigt omtalas verkets 
satiriskt universella giltighet: ”Serviliteten uppåt och brutaliteten neråt 
är ett lika outtvättbart märke på alla tiders underhuggare som ränderna 
på zebran”.556 Vid Dramatens uppsättning 1932 relateras Revisorn nästan 
uteslutande till politiska företeelser i den svenska samtiden.557 Koppling-
arna är aldrig explicita, men man påminner sig den nyligen utbrutna 
skandalen kring Ivar Kreugers hemlighållna bistånd till statsminister 
C. G. Ekman, samt de liberala demokratiernas övergripande kris i Eu-
ropa. Att de nya tolkningarna hänger samman med att nya mentala hie-
rarkier etablerats i Väst efter första världskrigets katastrofer och mel-
lankrigstidens turbulens blir tydligt i följande citat:

I Carlssons skolgeografi fingo vi en gång i världen lära oss att korruption 
var någonting som alldeles speciellt utmärkte den ryska ämbetsmanna kåren 
och att Ryssland också härigenom skilde sig från alla andra civiliserade län-
der – sedan dess ha förhållandena som bekant gestaltat sig helt annorlunda, 
och inte minst inpå våra egna knutar ha vi ju mer och mer blivit vittnen 
till vilken fruktansvärd roll korruptionen i de mest skilda former spelar 
för f örruttnelseprocessen inom den borgerlighet, vars débâcle vi betrakta 
som en hotande dödsfara för hela vår västerländska kultur. Gogols Revisorn 
kunde vara rolig så länge dess lustigheter hade en exotisk klang för oss, men 
den är minsann inte lika rolig när vi ha osnyggheten alldeles inpå oss […].558

Nya litteraturhistoriska perspektiv efter 1945

Efter 1945 stärks de samhällskritiska och realistiska tolkningarna på tre 
sätt: genom nya litteraturhistoriska perspektiv, genom inflytande från 

556 GP 31/1 1927. Se även Lorensbergsteaterns program 1926/27. DN, GT och StT 30/1 1927, 
GHT 31/1 1927. – Pjäsen gick som radioteater redan 1928 och 1935, då i Ömans respektive 
Nordenströms översättningar, men oklart med vilket mottagande.
557 SD och SvD 19/8 1932, StT 19/8 1932. Se även GP 19/8 1932, Ny Dag och SDSD 20/8 1932. 
Kungl. Dramatiska Teaterns Program 1932-1933. Av recensionerna att döma har det varit 
en munter och bullrande tillställning som utnyttjat den rullande vridscenens möjligheter 
till ökad scenrörlighet, med färgsprakande kostymer och glatt stiliserad dekor. I GHT 19/8 
1932 jämförs scenografin med Mejerchol’ds uppsättningar av pjäsen i Moskva. Mejerchol’d 
uppmärksammades i Sverige, och Alf Sjöberg besökte Sovjetunionen 1935 för att studera 
landets vitala teaterscen. Sverker R. Ek, Spelplatsens magi. Alf Sjöbergs regikonst 19301957. 
Hedemora: Gidlunds, 1988, s.118-127. 
558 NDA 19/8 1932. 
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den officiella sovjetiska Gogol ‘kritiken och genom vissa nu väletable-
rade klichéer om författarskapet.

Från litteraturhistoriskt håll kom de nya tolkningsimpulserna framför-
allt från Nils Åke Nilsson, vars Gogol’forskning snart skulle vinna inter-
nationell ryktbarhet.559 Utvecklingen i Nilssons syn på författaren speglas 
i de förord han skrev till sin översättning Petersburgsnoveller där de första 
två utgåvorna av samlingen (1946, 1948) har ett annat förord än de senare. 
Båda texterna fokuserar på motsättningen mellan ideal och verklighet 
i Gogol’s liv och verk: författaren slits mellan sina drömmar om en fri 
och skön människa och den bistra, grymma verklighet som hos Nilsson 
osvikligen bär epitetet ”rysk”. (Återkommande är essentialistiska fraser 
av typen ”den ryska människan” och ”äkta rysk humor”.) 1946 års förord 
framställer Gogol’ som en medveten social kritiker och hans verk karak-
teriseras som realistiska, rika på autentiska detaljer och präglade av för-
fattarens medlidande med ”den lilla människan”. De fantastiska inslagen 
i Gogol’s prosa konstateras, men utan att preciseras. I det senare förordet 
ges litteraturhistoriska och kulturhistoriska faktorer större utrymme och 
Nilsson gör en tydligare åtskillnad mellan författaren och de samhällskri-
tiska tolkningarna av författarskapet.560 Gogol’s verk karakteriseras sti-
listiskt som en blandning av romantik och realism, influerade av interna-
tionella författare (främst Dickens och Balzac) och särpräglade genom en 
unik grotesk stilisering av verkligheten. Återkommande i båda förorden 
är att Nilsson hävdar Gogol’s djupa kunskaper om den ryska landsbygden 
– det framstår rentav som om han skulle ha varit insatt i jordbruksekono-
miska frågor.561 Också på andra håll argumenterade Nilsson för realistiska 
tolkningar: i en recension 1948 beskriver han exempelvis Döda själar som 
en skildring av ”livegenskapens ryska samhälle” och påtalar att många 
forskare ”fallit för frestelsen” att kalla den en modern moralitet, men av-
visar sådana läsningar och menar att verket främst bör förstås som en 

559 Detta skedde med en bok och en uppsats 1954: Gogol et Pétersbourg. Stockholm, 1954, 
och ”Zur Entstehungsgeschichte des Gogolschen Mantels”, i Scando-Slavica 1954, s. 116-
133. Nilsson undersöker här verken i förhållande till deras tillkomstmiljö.
560 Nils Åke Nilsson, förord till Nikolaj Gogol’, Petersburgsnoveller. Stockholm: Tiden, 1954, 
s. 9f.
561 Nilsson spekulerar i Gogol’s samhällsekonomiska åsikter och menar att författaren um-
gicks med idéer om ”ett slags kompromiss mellan modern företagaranda och gammaldags 
kultur”. Gogol’ (1954), s. 11. 
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Rysslandsskildring ”med en saftig realism och befriande humor”, trots 
att han samtidigt och ganska ingående beskriver hur romanen kan för-
stås som ett universellt giltigt uttryck för författarens psykologiska splitt-
ring.562 Samtliga recensenter av Petersburgsnoveller kommenterar utifrån 
Nilsson verkens blandning av romantik och realism; ”allt det inskränkta 
och självupptagna hos den ryske ämbetsmannen” uppfattas fortfarande 
som ett huvudsakligt tema i författarskapet, och särskilt tidningarna på 
den politiska vänsterkanten betonar novellernas samhällskritiska rea-
lism.563 Liknande tolkningar förekommer flitigt också i efterkrigstidens 
många encyklopedier och litteraturhistoriska uppslagsverk.564 Nilsson 
själv skulle emellertid med tiden omvärdera sin syn på författaren och 
tona ner just dessa drag.565

Sovjetisk påverkan på receptionen

Sovjetstaten anammade tidigt Gogol’ i propagandasyfte. Liksom för 
många andra klassiker begränsades de möjliga tolkningarna och bring-
ades i överensstämmelse med ideologin inom de övergripande kultur-
politiska ramarna.566 De radikala kritikerna från tsartiden kom i detta 

562 EXP 14/5 1948. Se även EXP 24/1 1967, där Nilsson diskuterar Eigil Steffensens avhand-
ling Idé og virkelighed i Gogol’s kunst. En analyse af forfatterskabets centrale problematik. 
Köpenhamn: Gyldendal, 1967.
563 MT 31/7 1947. Se även ArB 23/12 1946, HdN 31/12 1946, VLT 1/2 1947, SvD 21/7 1947 samt 
Adam 3:1947. Flera skribenter hävdar att detta är första gången som novellerna översätts, 
trots att ”Kappan” hade översatts två gånger tidigare, något som bara en skribent (DN 7/12 
1946) känner till. I stort var mottagandet tämligen kyligt, i synnerhet vad gäller ”Nevskij 
Prospekt”. Som framgått fick verken ändå en påtaglig publik framgång, åtminstone sett 
till antal utgåvor.
564 Se t.ex. ”Döda själar”, i Björn Julén (red.), Berömda böcker. En litterär uppslagsbok som 
kortfattat återberättar innehållet i 705 romaner, noveller, skådespel och epos. Stockholm: 
Forum. Flera utgåvor 1963-2004; Kurt Friedländer, Mästerverk inom berättarkonsten från 
Cervantes till Selma. Stockholm: Prisma, 1963, s. 78-85. Övers. fr. ty. Frida Hellstedt; Kurt 
Friedländer (1966, s. 128, 142); Muchnic (1968), s. 100; Rosemary Goring och Hans och 
Marianne Levander, Vem är vem i världslitteraturen. Författarlexikon från A till Ö. Stock-
holm: Rabén Prisma, 1998, s. 130. Flera uppl. Se även Astrid Baecklund, ”Naturskildringen 
hos Gogol” i Ord & Bild 60 (1951), s. 124-126.
565 Se t.ex. Nils Åke Nilsson, Poeter, profeter och tidsvittnen. Kåserier om rysk litteratur från 
Pusjkin till Pasternak. Stockholm: Tiden, 1989, s. 39-50, eller SvD 7/5 1990.
566 Jag utgår i det följande från Seidel-Dreffke, s. 14-29, 36ff, 131-150; Maguire (1974), s. 31-
38; Moeller-Sally, s. 143-165. I synnerhet efter 1945 och kring 100-årsdagen av författarens 
död 1952 märktes ett ökat sovjetiskt intresse för Gogol’.
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att fungera som en kanonisk utgångspunkt. Viktig var den linjära be-
skrivningen av den litteraturhistoriska utvecklingen, vilken tänktes 
framskrida progressivt från romantik via realism och naturalism till so-
cialistisk realism. Till den litteraturhistoriska processens etapper knöts 
skilda steg i den ekonomisk-historiska utvecklingen: romantiken var i 
grunden aristokratisk och förkapitalistisk, realismen hörde till den bor-
gerliga kapitalismen. Ett splittrat författarskap som Gogol’s var svårt att 
inrangera i denna ordning, och i den radikala försovjetiska kritikens 
efterföljd var lösningen att blunda för det som inte stämde med de egna 
önskemålen och att starkare betona allt som gjorde det. Den sovjetiska 
berättelsen om Gogol’ tog följaktligen fasta på författaren som realis-
tisk föregångare och på allt som litteraturhistoriskt pekade framåt; de 
realistiska dragen överbetonades, medan romantiska, metafysiska eller 
bara motsägelsefulla drag slätades över. Företeelser som lätt kunde åter-
föras på den socioekonomiska eller fysiska verkligheten – ”skildringar” 
av social ojämlikhet, naturskildringar – framhävdes särskilt starkt. 
Čičikov förstods som en kapitalistisk affärsman som bryter in i det feo-
dala samhället och Gogol’ sades ha förutsett kapitalismens uppgång och 
fall i Ryssland. Porträttet av författaren var uppbyggligt och skydde de 
bisarra dragen i biografin. Gogol’s kunskaper om och närhet till ”det 
ryska folket” överdrevs, liksom hans förment demokratiska tendenser. 
Den sovjetiska Gogol’bilden skulle få genomslag i Sverige vid mitten av 
1940-talet, något som bör ses i ljuset av den överlag positiva inställning-
en till Sovjet och den höga acceptansen för ideologiskt tillrättalagd sov-
jetlitteratur i Sverige efter krigsslutet. Precis som under 1880-talet nådde 
dessa tolkningsimpulser det svenska litterära systemet under en period 
då detta uppvisade ett tydligt intresse för källitteratur med realistiska 
anspråk.567

Ett exempel ger förordet till 1946 års Taras Bulba – Den förfärliga 
hämnden, där Carl Elof Svennings förord presenterar ett endimensio-
nellt författarporträtt utan komplexa och mörka drag. Svenning menar 
att Gogol’ i sin ungdom erhöll en gedigen utbildning – till och med hans 
genanta försök som historielektor vänder Svenning till något positivt, 
som en period då Gogol’ kunde inhämta fakta till sin kosackroman. 

567 Ett genomslag för den sovjetiska Gogol’bilden märks också i Frankrike vid samma tid, 
främst hos kritiker på den politiska vänsterkanten. Stolze s. 104ff.
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 Taras Bulba beskrivs i ljuset av Röda arméns insatser under världskriget: 
”en hjältedikt, en glödande och hänförd skildring av en fri och obändig 
folkstams strider mot förtryckare och erövrare”; och Gogol’s kosacker 
sägs präglade av samma heroism och offervilja som de sovjetryska sol-
daterna.568 Författaren är här en realistisk föregångare och Döda själar 
karakteriseras som ”en med skärpa och ironi genomförd satir över den 
ryska livegenskapen i 1820-talets Ryssland”.569

Realistiska och samhällskritiska tolkningar inramar också den första 
välspridda svenska versionen av Döda själar (1948). Översättare var Sö-
ren Rydström, en av många svenskar som genom sitt engagemang i den 
svenska kommunistiska rörelsen kom att tillbringa tid i och arbeta för 
Sovjetunionen.570 I ett osignerat förord, som också finns med i senare 
utgåvor och som möjligen författats av Johannes Edfelt, förklaras att 
Gogol’s samtid ”så gott som uteslutande [tog] fasta på de realistiska och 
samhällskritiska dragen” medan skribentens egen tid ”mer uppmärk-
sammat de groteskt komiska, de fantastiska och subjektivt romantiska 
inslagen”; men den senare tolkningslinjen förklaras inte och de exempel 
som anförs styrker en realistisk och samhällskritisk tolkning. Belinskijs 
”istina žizni” ekar i formuleringar av typen: ”Med all sin subjektivitet, 
sin fantastik och sin benägenhet för karikatyrmässiga överdrifter fast-
ställde Gogol den ryska verklighetens sanna innehåll säkrare än de 
flesta”.571 Författaren porträtteras även här utan bisarra anekdoter. Ut-

568 Svenning i Nikolaj Gogol’ (1946:II), s. 8.
569 Ibid., s. 5. Svennings översättning utsattes tidigt för kritik, se t.ex. ArB 2/4 1947 och DN 
7/12 1948. Bara MT 31/7 1947 var oreserverat välvillig (”Helgjutet tecknas kosacken i sin 
översvallande livsenergi, i sitt bärsärkarraseri och i sitt barnsliga lättsinne”) och beskriver 
med Svenning Gogol’s akademiska karriär som någonting positivt, som för att försäkra 
läsaren om att författaren visste vad han skrev om.
570 Staffan Skott, ”Några ord från översättaren”, i Vladimir Nabokov, Nikolaj Gogol. Stock-
holm: Natur & Kultur, 1997, s. 163. Rydström satt i styrelsen för Sveriges Kommunistiska 
Ungdomsförbund på 1920-talet; se Tom Glans, Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbunds 
organisation 19211928. http://hem.bredband.net/marxforum/artiklar/0009.htm Läsda-
tum: 120419. Han var senare verksam vid den svenskspråkiga editionen av det sovjetiska 
propagandaorganet Nyheter från Sovjetunionen. Rydström författade en kort text om en 
dramatisering av Döda själar i Moskva till jubiléet 1952, ”Med Thespis kärra och Tjitjikovs 
trilla till Gogols dagar. En afton i Konstnärliga Teatern”, i Nyheter från Sovjetunionen 
8:1952, s. 12f. Numret innehåller även flera kortare, ideologiskt tillrättalagda texter om 
Gogol’ av sovjetiska författare.
571 Bland annat menar skribenten att det inte går att ”bortförklara de drag av skarp verk-
lighetsobservation och drabbande samhällssatir som [Gogol’s] verk rymmer”. Edfelts for-
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gåvan recenserades allmänt och flera skribenter upprepade förordets 
tolkningar.572

Edfelt hade redan i Rysk realism (1938) beskrivit Gogol’ som realist, 
men då utan den uppbyggliga dimensionen hos Belinskij. Döda själar 
sägs här utgöra ”en uppskakande bild av de förträlade böndernas till-
varo” och Revisorn beskrivs som en komisk skildring av ”korruptionen, 
hyckleriet, dumheten i de ryska städernas ämbetsmannakretsar”.573 I 
antologin Berömda berättare (1948), som innehöll David Belins första-
gångsöversättning av ”Kaleschen”, fanns en anonym författarpresenta-
tion som sannolikt också var skriven av Edfelt och som berättar att Go-
gol’ skulle ha besuttit ”nästan etnografiskt exakta kunskaper om land 
och folk”, samt att han likt en geografisk upptäcktsresande skulle ha 
”kartlagt” sitt land ”bit för bit”.574 Liknande tolkningar framför Edfeldt 
också i antologin Ryska berättare (1949), innehållande Asta Wickmans 
förstagångsöversättning av ”Porträttet”.575 Samtidigt som Edfelts sanno-
likt inflytelserika formuleringar äger viss stilistisk skärpa, har de något 
osjälvständigt och refererande över sig. Gogol’ tycks inte heller haft nå-
gon större personlig betydelse för Edfelt, som sannolikt har utfört dessa 
skrivuppdrag utan särskilt engagemang, vilket bäddat för hans följsam-
het mot den tolkningsriktning som låg i tiden.576

Klichéernas tröghet och den samhällskritiska och realistiska 
tolkningstraditionen

Edfelts formuleringar kan tas som exempel på en företeelse som re-
dan påtalats, nämligen att författarskapets vanligen perifera ställning 
i det svenska litterära systemet och den bristande kunskapen om det 

muleringar är likartade i förordet till ”Porträttet” i Johannes Edfelt (red.), Ryska berättare 
i urval. Stockholm: Bonnier, 1949.
572 DN 20/4 1948, KuT 21/4 1948, GP 28/4 1948, EXP 14/5 1948.
573 Johannes Edfelt, Rysk realism. Stockholm: Verdandis småskrifter, 1938, s. 25.
574 Ivar Öhman (red.), Berömda berättare. Stockholm: Folket i Bild, 1948, förord, opag. 
Edfelt har hjälpt till vid urvalet till antologin och har sannolikt skrivit presentationen av 
Gogol’. 
575 Edfelt (1949), s. 11, 20, 53f. I Nils Åke Nilssons förord beskrivs Gogol’ som en före-
gångare till senare realister, inte själv som en fullfjädrad realist. I Edfelts introduktion till 
novellen har dessa nyanser till stor del fallit bort.
576 Ingen av de skrifter om Edfelt som konsulterats nämner Gogol’.
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gör att utsagorna om Gogol’ ofta präglas av en oreflekterad reproduk-
tion av vissa standardfraser. Hit hör ständiga upprepningar av några 
obligatoriska anekdoter – Dostoevskijs förmenta uttalande om att ”vi 
har alla krupit fram ur Gogol’s kappa”, Nikolaj I:s närvaro vid Revi
sorns urpremiär, Gogol’s idé om ”ett skratt genom tårar” etc.577 Mer 
problematiskt är det slentrianmässiga återgivandet av vissa grundele-
ment i de etablerade tolkningstraditionerna, vilket i sin tur kan leda 
till innehållsmässigt diffusa utsagor eller ett staplande av plattityder.578 
Peritextens förord och förlagspresentationer har stor betydelse för vad 
som okritiskt repeteras i press och till och med uppslagsverk; men det 
märks också en motsatt påverkan, så att peritexten på ett osamman-
hängande sätt repeterar utsagor hos etablerade auktoriteter eller att 
standardfraserna fortplantar sig utanför de fysiska böckerna, exem-
pelvis från en tidningsartikel till ett uppslagsverk.579 Dessa klichéer 
äger en tröghet, en motståndskraft mot att lösas upp av nya perspektiv, 
som gjort dem synnerligen långlivade, och de har utgjort en viktig del 
av det svenska traderandet av berättelsen om Gogol’. Särskilt har de 
samhällskritiska och realistiska tolkningarna gynnats. Nedan anförs 
några exempel:

(i) I en tidningstext från 1987 står att En galnings dagbok ”gycklar den 
ryska tsarens byråkrati genom en fattig tjänstemans vansinniga ögon”.580 
Utsagan är rimlig, givet verkets innehåll. Samtidigt måste man fråga sig 
om en kritik av den tsaristiska byråkratin på 1830-talet verkligen hade 

577 Exempel ges i recensionerna av Nikolaj Gogol’, RevisornFrieriet. Stockholm: Forum, 
1953. Övers. Hjalmar Dahl. Dessa upprepar nästan undantagslöst de anekdoter om Revi
sorn som översättaren återberättat i sitt förord; se ND 31/8 1953, SDb 26/11 1953, Upsala 5/12 
1953, NA 23/12 1953, ArT 21/4 1954, KLT odat. rec., Bonnierarkiven. Ett äldre exempel kan 
hämtas i NDA 9/1 1910, där skribenten upprepar ett felaktigt påstående om att Nikolaj I 
skulle ha utnämnt Gogol’ till professor i historia i Petersburg som tack för Revisorn. Idén 
har inhämtats i F. A. Dahlgren, Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms 
theatrar 17371863 och Kongl. theatrarnes personal 17731863 med flera anteckningar. Stock-
holm: Norstedt, 1866, s. 632.
578 Exempelvis: ”Självklart är Revisorn en levande klassiker. Om den komiska och tröstlösa 
sanningen om människonaturen i byråkrater handlar den.”, i FK 17/9 1980.
579 Så t.ex. en anonym artikel i Bra böckers lexikon. Höganäs: Bra böcker, 1993. Huvudtex-
ten beskriver Gogol’ som medveten samhällskritiker, medan författarporträttets bildtext 
citerar nästan ordagrant (och utan angivelse) ur en artikel av Hans Levander (SvD 12/3 
1979) och beskriver Gogol’ som en konservativ romantiker utan samhällskritiska ambitio-
ner. En oinitierad läsare kan knappast få utsagorna att gå ihop.
580 ArB 22/9 1987.
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så akut intresse för svenska läsare 1987. Att ämnet alls förs på tal (det 
utvecklas inte) beror på att Gogol’ kommit att sammankopplas med en 
idé om samhällskritik och i synnerhet kritik mot det tsaristiska tjäns-
temannaväldet. På 1980-talet fanns helt andra etablerade sätt att förstå 
författaren. Ändå återkommer dessa standardfraser långt fram i tiden 
och med en ständigt minskande aktualitet.

(ii) Under efterkrigstiden är det vanligt att den information som läggs 
fram antyder flera tolkningsmöjligheter men bara beskriver en. Till ex-
empel i förlagspresentationen av ”Porträttet” – och andra noveller (1984) 
omnämns två grupper i den ryska kritikens bemötande av Döda själar 
då romanen först gavs ut: det samhällskritiska lägret och ”de som för-
dömde boken”.581 Den senare gruppen lämnas utan förklaring, men lä-
saren förstår antydningsvis att de hade fel. Den enda läsinstruktion som 
texten egentligen ger är den samhällskritiska.582

(iii) I förordet till Ellen Rydelius översättning Ukrainska noveller 
(1949) omnämns, som så ofta, ”Hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj 
blev oense” som en särskilt realistisk berättelse. Att förordet framhåller 
just detta och inte alla de absurditeter som utmärker novellen ur just re-
alistisk synpunkt, framstår som ett slentrianmässigt upprepande av en 
sedan länge etablerad karakterisering av novellen. Den moderne läsaren 
lämnas att ifrågasätta påståendet eller att försöka tvinga in novellens ab-
surditeter i en förståelse av verket som en realistisk verklighetsskildring, 
det vill säga att påföra källkulturen något mått av vardagsabsurditet.

Den här sortens traderande av klichéer förekommer särskilt ofta i 
dagspressen, men ytterligare exempel ges i vissa encyklopediska verk 
och läroböcker, där de förekommer än idag.583 En faktor bakom tolk-
ningstraditionens genomslag hos dessa kommentatorer är att berättel-
sen om Gogol’ som samhällskritiker och realist har en tydligare drama-
turgi (en författare som gisslar ett korrupt despotsystem) än berättelser 

581 Nikolaj Gogol’, ”Porträttet” – och andra noveller. Höganäs: Bra Böcker, 1984, fliktext. 
Övers. Asta Wickman.
582 Se även Boel Smedmark (red.), Ryska noveller. Ett urval av den klassiska litteraturen. 
Stockholm: Svenska bokförlaget, 1961, s. 8f. Flera uppl.
583 Se t.ex. Erik Fälts lärobok Tre ryska klassiker. Uppsala: Scripta, 1993, s. 65. Ny uppl. 
2010. Här beskrivs Döda själar som en skildring av ”Rysslands utveckling från förfallet 
och utarmat agrarsamhälle till ett modernt land präglat av ett rationellt utnyttjande av 
tidens tekniska landvinningar och en högre grad av socialt ansvarstagande”.
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som betonar det estetiskt och psykologiskt mångtydiga. Detta torde 
ha varit av särskild betydelse med tanke på Gogol’s perifera ställning i 
Sverige och den länge påtagliga bristen på kunskap om författaren. De 
okritiskt traderade realistiska tolkningarna torde också ha främjats av 
den tydliga kopplingen mellan källitteraturen och realismen som gjor-
des under de viktiga översättningsfaserna på 1880-talet och efter andra 
världskriget. Före 1917 erbjöd dessutom författarskapet goda möjlighe-
ter för svenska skribenter att komma med slagord mot det ryska äm-
betsmannaväldet, något som speglade den tidens antitsarism både i den 
svenska opinionen och i det källitterära urvalet. Något av detta lever 
alltså kvar ända in i efterkrigstiden. Efterhand etableras emellertid en 
betydligt mer balanserad Gogol’bild, i synnerhet i uppslagsverken, där 
författaren vanligen nämns som stilbildare för en realistisk skola utan 
att själv framställas som realist.584

Gogol’ som utgångspunkt för målkulturell samhällskritik

Den samhällskritiska och realistiska traditionen färgade tydligt tolk-
ningarna av Revisorn vid Dramatens uppsättning 1952 och i recensio-
ner av Hjalmar Dahls nyöversättning av pjäsen året därpå.585 Stycket 
förklarades i båda fall intressant främst som en skildring av den his-
toriska källkulturen, som en satir ”över mutkolvarna bland den ryska 
tjänstemannaklassen”.586 Vid uppsättningar under 1960-talet domine-
rade istället de psykologiskt inriktade tolkningarna och styckets all-

584 För mer balanserade encyklopediska artiklar om Gogol’, se t.ex. Stora Focus. Stock-
holm: Esselte Focus, 1987-1990, eller Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böcker, 1992 
(författare Nils Åke Nilsson). Klichéer har starkare genomslag exempelvis i Focus Upp-
slagsbok. Stockholm: Esselte Focus uppslagsböcker, 1972.
585 Liksom Dramatens uppsättning hade Dahls översättning kommit till med anledning av 
hundraårsminnet av författarens död och satts upp i Helsingfors 1952.
586 NA 23/12 1953. Se även KLT, ND och ospec. rec. Bonnierarkiven 31/8 1953, SDb 26/11 
1953, Upsala 5/12 1953, ArT 21/4 1954. Kritik mot Dahls översättning framfördes återkom-
mande under de följande åren. Efter Göteborgs Stadsteaters uppsättning 1964 menar ex-
empelvis en kritiker att Dahls översättning förvisso inte är ”sämre än många andra över-
sättningar från ryskan, men den har samma fel som många andra: att likt en okänslig 
gipsavgjutning återge allt väsentligt, men samtidigt släta ut en mängd små karaktäristiska 
detaljer […] som så att säga är diktarens tumavtryck”. GHT 17/10 1964. Om uppsättningen 
1952 i Kungl. Dramatiska Teaterns Program 1952-53, samt ArB, DN, EXP, MT, SvD 12/9 
1952, UNT och Upsala 16/9 1952.
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mänmänskliga värden framhävdes.587 Men under 1970-talet stärks på 
nytt den realistiska och samhällskritiska tolkningstraditionen, exem-
pelvis vid Norrköping-Linköpings Stadsteaters uppsättning 1971, där 
programbladet presenterar en god portion historisk bakgrundsinfor-
mation, bland annat statistiska beskrivningar av befolkningsstruktu-
ren i 1830-talets Ryssland.588 Det är dock inte alltid Revisorn tillskrivs 
en så snäv, enbart historisk giltighet. Snarare märks under 1970-talet 
och i synnerhet efter ca 1990 en tydlig återkomst för det under mel-
lankrigstiden vanliga relaterandet av pjäsen till samtida målkulturella 
företeelser. Detta gäller även andra verk och innebär att det realis-
tiska inslaget efterhand försvinner ur den samhällskritiskt-realistiska 
tolkningslinjen, så att författarskapet allt mindre och till slut inte alls 
diskuteras utifrån företeelser i den historiska källkulturen men ändå 
tolkas utifrån utomtextuella faktorer, till sist enbart i den samtida 
målkulturen. Tolkningarna frikopplas med andra ord alltmer från de 
historiska omständigheterna kring verkens tillkomst. Detta sker un-
der påverkan från de psykologiska och metafysiska tolkningar som 
får starkt genomslag under 1960-talet och 1980-talet (se 4.5) och som 
hävdar universella värden i författarskapet, men viktigt var förmod-
ligen också att frågan om huruvida Gogol’ var en tillförlitlig kritiker 
av tsardömet slutligen torde ha förlorat sitt aktuella politiska intresse 
en tid efter andra världskriget och förvandlats till ett framförallt lit-
teraturhistoriskt spörsmål.

Tidiga tecken på omsvängningen mot mer universalistiska och 
målkulturspräglade tolkningar märks i en teveuppsättning av Revi
sorn från 1973, då regissören Ernst Günther har förvandlat småsta-
dens köpmän till en historiskt och kulturellt opreciserad proletär 

587 Skiftet märktes redan efter en uppsättning på Uppsala-Gävle Stadsteater 1958, då en 
recensent (DN 6/9 1958) påpekar att mindre ”teaterrysk exotism” skulle ge rättvisa åt 
styckets ”kvickhet och åt det brett allmängiltiga i dess typskildring” – det vill säga ett 
överbetonande av historiska klichéer om källkulturen ansågs stå i konflikt med styckets 
allmänmänskliga värden. ”Karikatyren ligger ju färdig i rollerna” och att särskilt markera 
dem ”tjänar ju bara till att öka distansen [och] bryta udden av satiren”. Se även UNT 6/6 
1958, SvD 5/9 1958, Upsala 6/9 1958.
588 Norrköpings-Linköpings Stadsteaters Programblad, Revisorn, 1971. Tidsandans marx-
istiska orientering märks också i hur programbladet tolkar bipersoners agerande utifrån 
deras förmodade socioekonomiska ställning. Se även NT-ÖT och SvD 12/11 1971.
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folkhop.589 Denna aktualisering av verket som en satir över mer all-
mänmänskliga politiska förhållanden skulle under de efterföljande 
åren sammansmälta med det tidigare intresset för pjäsens existen-
tiella och psykologiska innehåll, så att Revisorn kom att fungera som 
projektionsyta för en existentialistiskt präglad kritik av målkulturens 
samhällssystem.590 Motsvarande märks också i mottagandet av vissa 
prosaverk efter den ekonomiska krisen omkring 1990; om Döda själar 
kan det exempelvis heta: ”Långa stycken förefaller huvudpersonens 
vidlyftiga affärer med avlidna livegna illustrera 1980-talets luftaffärer 
och vilda spekulation.”591 Några år in på 1990-talet beskrivs Revisorn 
vanligen som en humoristisk, allmängiltig korruptionsskildring och 
relateras framförallt till samtida företeelser i målkulturen, men ib-
land också i källkulturen. Så till exempel när Regionteatern i Kal-
mar sätter upp pjäsen 1997, sägs den utgöra ”[en burlesk] skrattspegel 
av alla fiffelskandaler och av alla giriga och egennyttiga figurer som 
avslöjats på löpande band de senaste åren”; och enligt recensionerna 
kunde pjäsen ”lika gärna ha handlat om dagens Ryssland med ut-
bredd organiserad brottslighet eller om Sverige med kontokortsfiffel 
och fallskärmsmoral”; ”bilder från Motalas och Gävles kommunhus 
dyker upp” och tanken går ”förstås till sjukhemmet Polhemsgården i 
Solna där gamlingarna vanvårdas i lönsamhetens namn”.592

I jämförelse med det mycket seriösa sätt på vilket Gogol’ diskuteras 
under 1980-talet (se 4.5), är inställningen avsevärt mer uppsluppen un-
der 1990-talet och i synnerhet efter millennieskiftet. I Malmö Drama-
tiska Teaters uppsättning 2001 har handlingen förlagts till en dekadent 

589 SDS och SvD 11/9 1973, NA 12/9 1973. Liknande tankegångar har spelat in vid Uppsala-
Gävle Stadsteaters uppsättning av pjäsen 1972. ArbBl, DN och SvD 13/4 1972.
590 Se 4.5. – Efter ca 1970 märks en viss påverkan från de svenska tidningarnas övergri-
pande politiska hållning på inställningen till Gogol’. Detta gäller framförallt vänsterpres-
sen, och de politiska influenserna kan leda till både positiva och negativa utlåtanden om 
författaren, som bedöms antingen utifrån det officiella sovjetiska förhållningssättet eller 
mer fördömande utifrån det konservativa ”avfallet”. Se t.ex. ArB 15/8 1974, NF 11/12 1985, 
ArB 22/9 1987, SD 18/5 1989, Flamman 2/4 2009. De svenska dagstidningarnas politiska 
hållning i övrigt har endast undantagsvis färgat av sig på mottagandet.
591 BTJ-tidningen (odat. pressklipp om nyutgåva av Rydström), Bonnierarkivet: Forum-
arkivet. Se även FT 24/2 1990.
592 Programblad och Informationsblad till Revisorn, Regionteatern Blekinge/Kronoberg, 
1997; resp. Barometern 13/10 1997 och NS 14/11 1997. Se även SP 4/10 1997, DN 9/10 1997, 
ÖS 11/10 1997, SvD 26/10 1997, KBL 5/12 1997.
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rövarkapitalistisk miljö med anspelningar på den samtida situationen 
i både Ryssland och Sverige; recensenterna berömmer uppsättningens 
slagkraftiga humor och ingen efterfrågar något allvarligare existenti-
ellt eller samhällskritiskt grepp.593 En uppsättning på Borås Stadsteater 
samma år drar åt farsen, vilket bland annat märks när borgmästaren 
”i grällgul kostym rör sig förtjust till Mambo number five”.594 Vid en 
uppsättning på Chinateatern i Stockholm 2002 besätts de viktigaste 
rollerna av komiker som Robert Gustafsson, Claes Månsson och Claes 
Malmberg och ingen recensent efterfrågar några djupsinnigheter.595 Inte 
sällan sammansmälter ett lättsamt anslag i regin med ett lättsamt anslag 
i den samhällskritik som formuleras i paratexten, som i programbladet 
till Ystads stående teatersällskaps uppsättning 2005: ”Det började med 
SSU:s medlemsregister, bostadsstiftelser både här och där, Percy Nils-
son, men persongalleriet blev allt brokigare. Kändisadvokater, stiftelse-
direktörer, politiska förbundsordföranden, systembolagschefer, justitie-
råd – man kan inte räkna dem alla...”596 Ännu en farsartad omarbetning 
ges av Teater Järva 2008 under titeln FNinspektören, en ”nyskrivning” 
gjord av den brittiske dramatikern David Farr, översatt av komikern 
Adde Malmberg och med handlingen förlagd till en korrumperad före 
detta Sovjetrepublik. När Karlbergsteatern i Piteå 2009 sätter upp Re
visorn som sommarteater och ”folklustspel”, menar regissören Tho-
mas Krantz likafullt att pjäsen har ”en tydlig koppling till verkligheten 
idag, med optioner och bonusar”.597 År 2011, slutligen, sätter Stockholms 

593 EXP 23/9 2001, AB 24/9 2001.
594 SvD 25/9 2001. I BT 24/9 2001 har dock recensenten stört sig på att pjäsens allmän-
mänskliga budskap gått förlorat. I GP 28/9 2001 anses pjäsen vara passé som allvarlig 
samhällskritik.
595 DN och SvD 21/9 2002.
596 Ystads stående teatersällskap, programblad, Revisorn, 2005. Se även DN 5/7 2005, SvD 
9/7 2005, AB 12/7 2005.
597 PT-Nöje 16/6 2009. Se även NK 19/6 2009. Stycket utspelas i en icke namngiven små-
stad i norra Sverige, där ryktet går att en inspektör från Stockholm skickats upp för att 
granska de fifflande lokalpolitikerna. En liknande målkulturell regionalisering av pjäsen 
hade gjorts också i Ystad 2005, där Revisorn framfördes på bred skånska, och på Wasa 
Teater 2002, med en Chlestakov som talade rikssvenska medan stadsborna talade öster-
bottnisk dialekt. Den pjäs som hundrafemtio år tidigare omnämns som en realistisk po-
litisk-satirisk skildring av källkulturella förhållanden, framstår här inte bara som en giltig 
spegel av företeelser i den samtida målkulturen, utan har dessutom blivit regionaliserad 
och skildrar klassiska motsättningar mellan målkulturens centrum och periferier. HBL 
19/1 och 28/1 2002. 
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Stadsteater upp en farsartad Revisorn som utspelar sig i en svårplace-
rad och exotiserad sibirisk (?) 1930-talsmiljö. En recensent påminner om 
pjäsens satiriska giltighet för samtida förhållanden i målkulturen: ”Så 
känns pjäsens härva av maktmissbruk, korruption, mutor, småstads-
mentalitet och sociala komplex på kommunalpolitisk nivå också igen på 
de flesta håll i Sverige.”598

4.5 Gogol’ som psykologiskt, metafysiskt och estetiskt 
intressant författare
I Ryssland hade bilden av Gogol’ som realistisk samhällskritiker el-
ler förebildlig episk moralist och nationalskald luckrats upp redan i 
Černyševskijs skrifter om författaren och mer definitivt genom en rad 
psykologiskt inriktade biografier ca 1890-1920 (Vladimir Šenrok, Dmi-
trij Ovsjaniko-Kulikovskij, Vladimir Čiž’ med flera). De många bisarra 
anekdoter som nu framkom om författaren lade grunden för en mer 
oroande berättelse om Gogol’ än den som etablerats av konservativa 
kretsar, samtidigt som skrifter (och anföranden) av bland andra Vasilij 
Rozanov, Valerij Brjusov och Semen Vengerov gjorde att Gogol’s poli-
tiska medvetenhet och kunskaper om den ryska landsbygden – grunden 
till den realistiska tolkningen – kom att ifrågasättas. Också de andliga 
och existentiella dimensionerna i författarskapet, inte minst den kristet 
präglade livssyn som uttrycks i hans sista verk, Valda stycken ur brev 
till vänner, uppmärksammades av skriftställare som Merežkovskij och 
Rozanov.599 Efter sekelskiftet kom en rad forskare och skribenter med 
mer eller mindre tydlig formalistisk inriktning – från Jurij Tynjanov till 
Andrej Belyj – att uppmärksamma Gogol’s stilistiska särdrag. Både den 
samhällskritiska och den konservativa tolkningslinjen ifrågasattes av 
skrifter som Boris Ėjchenbaums välkända essä ”Hur Gogols ’Kappan’ är 
gjord”, där författarens skapelseprocess framstår som styrd av språkliga 
faktorer och han tycks sakna all ambition att samhällskritiskt skildra 

598 SvD 24/9 2011. Den källkulturella lokaliseringen uppfattas som mindre lyckad i DN 
26/9 2011 eftersom greppet ”tar udden av det allmängiltiga i Gogols samhällskritik”.
599 Bibichin, s. 391ff, 404f. Maguire (1974), s. 13-54. Seidel-Dreffke, s. 33-58. Moeller-Sally, 
s. 44-54.
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verkligheten eller att sammanställa någon morallära.600 Företrädare för 
dessa tolkningsinriktningar skulle efter 1920-talets slut få allt svårare 
att verka i hemlandet, men som nämnts fick idéerna senare spridning i 
Väst.

Psykologiskt och metafysiskt intresse mellan sekelskifte och världskrig

Att ett ökat psykologiskt och metafysiskt intresse för Gogol’ går hand 
i hand med en vidgning av den giltighet som verken tillskrivs, märks 
redan i några av de artiklar som i svensk press behandlade det stor-
slagna ryska högtidlighållandet 1902 av 50-årsdagen av författarens 
död.601 Nästa jubileumsår, hundraårsfirandet 1909, utkom Dmitrij 
Merežkovskijs essäbok Gogol och djäfvulen i översättning av Ellen We-
er.602 För Merežkovskij, den förste som på allvar uppmärksammade för-
fattarens religiösa världsbild, var Gogol’ den store skildraren av ond-
skan och av människans kamp med Djävulen. Chlestakov och Čičikov 
deltar här inte i satiriska avslöjanden av det ryska samhället, utan är 
symboler för ett abstraktare ämne: i sin småskurna egoism och livlöshet 
är de inkarnationer av Djävulen i människan, han som visar sig i det 
infantiliserade, förslappade, självgoda, enfaldiga och taffliga – allt det 
som innefattas i det ryska begreppet ”pošlost’”. Merežkovskij betrak-
tar Gogol’s intellektuella utveckling som en vandring mot Gud: från 
de tidiga, hedniskt ”ukrainska” inslagen, mot det alltmer förandligade 
innehållet i Döda själar och Valda ställen ur brev till vänner. Det senare 
verket uppfattas här som en kulmen i hans andliga utveckling, en punkt 
där poesin upphör och religionen börjar. Gogol’, menar Merežkovskij, 
kunde inte som Puškin kontemplativt betrakta och återge världen; inte 
heller kunde han nöja sig med att enbart skriva om det moraliska och 
existentiella fördärv han såg omkring sig – han måste också leva sin 

600 Maguire (1974), s. 42-51. Seidel-Dreffke, s. 40ff.
601 Se Jensen (1902:I) och StD 3/4 1902, där litteraturhistorikern Sven Erik Söderman ger 
en initierad skiss över författarens liv.
602 Dmitrij Merežkovskij, Gogol och djäfvulen. Stockholm: Geber, 1909. Geber lät sannolikt 
översätta verket, inte så mycket med tanke på Gogol’s namn som på Merežkovskijs. Enligt 
en senare kommentator (VLT 1/2 1947) ska Erik Axel Karlfeldt ha sagt att Gogol och djäf
vulen var huvudskälet till att Merežkovskij omtalades som en möjlig Nobelpriskandidat. 
Mer om Merežkovskij och Nobelpriset hos Marčenko, s. 110-195.
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moral. 603 Med sin beskrivning av Gogol’ som en moralisk maximalist 
hade Merežkovskij brutit mark för en ny tolkningstradition, som skulle 
leda fram till de existentialistiska tolkningar som fick starkt genomslag 
i Sverige efter andra världskriget.604 

Gogol och djäfvulen recenserades åtminstone i den konservativa 
svenska pressen, där innehållet refererades utförligt.605 En återkom-
mande åsikt var att verket rymde många intressanta och hisnande tan-
kesprång, men att Merežkovskij också hemfallit åt billig mysticism och 
innehållslöst paradoxmakeri – en dragning som ansågs typiskt rysk. 
Just den kulturtypiska etiketteringen av författarens tankevärld gjorde 
emellertid att skribenterna kunde proklamera det obegripliga hos ho-
nom som följdenligt, och deras eget oförstående förklaras då som en 
given följd av att tankegods importerats från en främmande kultur: ”I 
Meresjkovskijs tolkning blir Gogol icke klarare för oss men oerhördt 
dunkel och just därför riktigare placerad.”606

En svensk författare som uppfattade Gogol’ i linje med Merežkovskij 
var Vilhelm Ekelund. Bosatt i Tyskland, där de psykologiska och meta-
fysiska tolkningarna hade ett starkare genomslag än i Sverige, hade Eke-
lund omkring 1909 intensivt sysselsatt sig med den ryska litteraturen 
och blivit introducerad till Gogol’ av emigrantförfattaren Michail Feo-
fanov – ett möte som också öppnade för senare Dostoevskijstudier.607 År 
1909 författade Ekelund en kortare essä om Gogol’, ”Författarbikten”, 
som äger tydliga likheter med Merežkovskijs föreställning om författa-
ren som subjektiv konstnär, siare och skildrare av ”pošlost’”.608 Ekelund 
avvisar alla idéer om Gogol’ som realist och beskriver honom snarare 
som en mystisk expressionist: ”Den store människoskildraren skapar ej 
sina verk ur nykter iakttagelse af lifvet. […] Tschitschikov, Gogols enda 

603 Maguire (1974), s. 29ff, 55f. Moeller-Sally, s. 50ff. 
604 Seidel-Dreffke, s. 54ff, 63f, 82-93. 
605 StD 4/5 1909, AB 24/5 1909, NDS 27/5 1909.
606 StD 4/5 1909. Se även Nils Erdmanns artikel i NDS 27/5 1909. Jmfr Brandes inställning 
till Döda själar i avsnittet ”Gogol i ljuset av de realistiska efterföljarna”.
607 Kirsten, s. 50ff. Morščiner/Požarskij, s. 8f. Stolze, s. 74-83. Werin, s. 68f. Vilhelm Eke-
lund, Brev 18961916. Lund: Gleerups, 1968, s. 243. Agenda. Dagbok 13/6 191312/6 1914. 
Stockholm: Bonnier, 1966, s. 60f. Ur en scholaris’ verkstad. Studier och kommentarier. 
Lund: Gleerup, 1974, s. 241f. Veri similia. Stockholm: Bonnier, 1963, s. 34f.
608 Vilhelm Ekelund, ”Författarbikten”, i Böcker och vandringar. Malmö: Framtiden, 1910, 
s. 34ff.
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stora skapelse, denne plebej och halfmänniska – han är tagen ur Gogols 
eget hjärta. Ty Gogol – och hvarje människa – har ett stort stycke Tschit-
schikov i sig själf”.609 Gogol’ blir här en projektionsyta för Ekelunds 
nietzscheanskt färgade existentialism och tankar om det sant mänsk-
liga, en tolkningsriktning som också påminner om Rozanovs och Lev 
Šestovs uppfattning om författaren: ”Gogol gick under i den sjukdom 
som alla människor af hans rang fått genomkämpa, i lidandet inför det 
meningslösa.”610

Psykologiska och metafysiska tolkningar under mellankrigstiden

Vid mellankrigstidens uppsättningar av Revisorn stärktes som framgått 
tendensen att betrakta pjäsen som en giltig satir över målkulturella poli-
tiska företeelser. Ett återkommande mönster – nu och under 1900-talets 
senare hälft – är att detta sker parallellt med att existentiellt präglade 
tolkningar blir vanligare. Så heter det t.ex. vid 1932 års Dramatenupp-
sättning att personerna i Revisorn ”ännu i sina skämtsamma öden och 
komiska förvecklingar [har] något av ångest och ängslan över sig” och 
att ”[man] känner en domedag bryta in över syndarna, vilka friköpt sig 
fast på orätt håll”.611 En ökad känslighet för författarskapets existentiella 
dimensioner märks även i mellankrigstidens referensverk, med ett fort-
satt genomslag för Merežkovskijs föreställning om Gogol’ som en skild-
rare av ”pošlost’”. Exempelvis i Alexander de Roubetz översiktsverk 
Rysslands nuvarande litteratur (1929) beskrivs Gogol’ som en skald som 
”visade hela fasan av ’det döda ryska riket’, människornas nattsvarta 
egoism och lågheten i de småborgerliga ideal, som vägledde dem i deras 
vardagsliv”.612 

609 Ibid.
610 Ibid., s. 39. Seidel-Dreffke, s. 37ff. Lev Šestov, Na vesach Iova. Stranstvovanie po dušam. 
Paris: Sovremennye zapiski, 1929, s. 50f. För Šestov är Gogol’ en förtvivlad människa som 
krossas av sina insikter om tillvarons intighet. Med Rozanov uppfattar Šestov författaren 
som djupt subjektiv i sitt skapande: ingenting i hans verk rör den ryska verkligheten, allt 
är endast groteska uttryck för hans ångest. 
611 Kungl. Dramatiska Teaterns Program 1932-1933, respektive FDP 19/8 1932.
612 Alexander de Roubetz, Rysslands nuvarande litteratur. Stockholm: Norstedt, 1929,  s. 10.  
Roubetz betonar samtidigt författarens förmenta politiska medvetenhet. I artiklar av 
slavisterna Anton Karlgren och Sigurd Agrell i Nordisk familjebok (3:e uppl.) respektive 
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En påverkan från Merežkovskij är tydlig också i Fredrik Bööks 
Bonniers illustrerade litteraturhistoria (1935). Böök hävdar med emfas 
att de realistiska tolkningarna grundar sig på ett missförstånd hos 
Belinskij och framställer Gogol’ som en ytterligt subjektiv konstnär, 
vars verk inte bör sättas i relation till verkligheten utan ses som själv-
ständiga helheter: ”[Gogol’] var icke naturalist, utan en subjektiv, 
visionär romantiker, han var icke heller en liberal kritiker av sam-
hällstillstånden, utan en mystiker, en kristen moralist och politiskt 
sett en reaktionär. Men när han släppte sin inbillning fri, när han i  
E. T. A. Hoffmans anda återgav de spöklika gestalter, som rörde sig 
för hans inre syn, så brukade han så många djärvt gripna verklighets-
fragment, och han fogade dem samman till en så rörlig, åskådlig, i all 
sin besatthet övertygande värld, att hans läsare trodde på dess reala 
existens.”613 Revisorn och Döda själar är för Böök ”stora inbillnings-
fresker, monumentala karikatyrer, där Gogol förstorar mänskliga las-
ter och dårskaper, sådana de levde i hans själs camera obscura [och] 
projicerade dem på den vita duken med en sådan brio, att de blevo 
tagna för fotografiska verklighetskopior”.614 Den Gogol’ som porträtt-
teras här känner inte till den ryska verkligheten och intresserar sig 
inte för den. I linje med Merežkovskij hävdar Böök en högre sanning 
som motivet för Gogol’s skildringar: ”Gogols fantasi såg verkligheten 
i ögonen mera beslutsamt och hänsynslöst än de andras nyktra kritik, 
och kanhända avslöjade just den hämningslösa drömmen djärvare 
och naknare än vad det fullt vakna tillståndet kunde ha vågat”.615

Svensk uppslagsbok. Malmö: Baltiska förl., 1929-37, porträtteras Gogol’ utan att någon sär-
skild tolkningslinje förespråkas; han är här både realist och sedelärande moralist och hans 
verk är giltiga som historiska källkulturskildringar, men också allmängiltiga som sociala 
satirer och skildringar av urartade själstillstånd. Artiklarna fanns med också i några av 
efterkrigstidens utgåvor av respektive uppslagsverk. Agrell utgår från flera ryska källor, 
däribland Merežkovskij och Šenrok. – En motsvarande nyansering av Gogol’bilden följde 
i den angloamerikanska världen vid mitten av seklet, ofta under påverkan från tanke-
gångar hos ryska emigranter, i verk av bland annat Janko Lavrin, Vladimir Nabokov och 
Donald Davie. Se France, s. 589.
613 Fredrik Böök, Bonniers illustrerade litteraturhistoria. Band 7. Stockholm: Bonnier, 1935, 
s. 256ff.
614 Ibid., s. 257.
615 Ibid., s. 258.
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Det existentialistiska och psykologiska Gogol’intresset under tidig 
efterkrigstid

Under efterkrigstidens första tio-femton år dominerar de realistiska 
och samhällskritiska tolkningarna, men samtidigt märks ett stadigt 
växande intresse för författarens biografi och författarskapets existen-
tiella och psykologiska dimensioner. Nu placeras Gogol’ allt oftare i en 
internationell kanon med moderna författarskap som Beckett, Camus, 
Dagerman, Faulkner och inte minst Kafka; också Freud nämns ofta med 
anledning av Gogol’s modernitet.616 Periodens ökande intresse för för-
fattaren kan på så vis ses som ett led i samma idéhistoriska förlopp som 
ledde till de svenska modernisternas ”upptäckt” av Kafka och introduk-
tionen av de franska skönlitterära existentialisterna.617 Detta ringar in 
karaktären på den nyläsning av Gogol’ som nu gjordes, med främling-
skap, metafysisk nihilism och existentiell protest som grundteman. Det 
tydliggör också att författarskapet har blivit giltigt för någonting internt 
i den svenska och västerländska kulturen och inte i första hand ses som 
en exponent för någonting typiskt ryskt.

Parallellt med detta får som nämnts Petersburgsnovellerna och Döda 
själar en ökad betydelse. När de många färska översättningarna av dessa 
verk behandlas i pressen under de första efterkrigsåren återkommer de 
psykologiska och existentialistiska perspektiven, ofta i form av protes-
ter mot realistiskt eller samhällskritiskt präglade tolkningar. Så till ex-
empel i mottagandet av Petersburgsnoveller (1946) beskriver de flesta 
recensenterna verken i enlighet med Nils Åke Nilssons förord som en 
blandform av romantiska och realistiska element, men litteraturchefen 
på SvD, Karl Ragnar Gierow, ger snarare eko av Böök och påpekar att 
Döda själar och Revisorn ”voro egentligen inte alls frukten av en gran-
skares iakttagelser utan av vad en suverän fabeldiktare hittade på vid 

616 Se t.ex. ArB 2/4 1947, SvD 21/7 1947, MT 31/7 1947, NT 4/1 1948, Tito Colliander, ”Några 
anteckningar kring Gogols tragiska dilemma”, i Nya Argus, Helsingfors, 5:1952; DN 4/3 
1952 och 23/12 1953; Sigurd Hoel (red.), Sällsamma berättelser från hela världen. Stock-
holm: Bonnier, 1959; Bengt Holmqvist (red.), Världens bästa noveller i urval. Stockholm: 
Natur & Kultur, 1961; Veijo Meri, ”Gogol”, i Horisont 5/6:1968; Läsbiten, 8:1975. Jmfr även 
Alberto Lattuadas filmatisering Överrocken, där handlingen förlagts till 1930-talets Italien. 
Filmen visades i Stockholm 1953. AT 28/3 1953.
617 Fyhr, s. 188f. Stenström, s. 146ff.
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de yttersta gränserna”.618 Mot den annars enhälligt upprepade beskriv-
ningen av Döda själar (1948) som ett realistiskt verk argumenterade 
LO-ägda Aftontidningens skribent Per Meurling, som beskrev roma-
nen som en moralitet med absurdistiska drag.619 Även bland periodens 
referensverk märks att de motstridiga tolkningslinjerna existerar sida 
vid sida och emellanåt uttryckligen ställs mot varandra, det vill säga att 
Gogol’bilden gradvis nyanseras och kompliceras.620

Ett annat exempel på det nya förhållningssättet till Gogol’ var Hil-
ding Rosenbergs opera Porträttet (1956), tillkommen efter en idé från 
den ryskfödde dirigenten Issay Dobrowen. Librettot var skrivet av Bertil 
Malmberg och återger huvuddragen i originalnovellen, men både musi-
ken och librettot har tydligare tagit fasta på den existentiella fasan som 
grundtema.621 Bland andra vidarebearbetningar av teman hos Gogol’ 
kan nämnas Tomas Tranströmers dikt ”Gogol” i debutsamlingen 17 dik
ter (1954).622

618 SvD 21/7 1947. Gierow skriver också: ”Han var inte realist som Zola utan som Almqvist. 
[...] I noveller som ”Kappan” och ”Nevskij Prospekt” råkade ämnet bli verklighetstroget, 
men sådant är i grunden oväsentligt. Den dåraktigt lössläppta [”Näsan”] är berättad med 
precis samma realism i varje detalj.”
619 AT 15/8 1948. Anmärkningsvärt är att Meurling fram till denna tid var sovjettrogen 
kommunist. – I mottagandet av Gogol’ (1948:II) protesterar skribenter i NSS 7/9 1949 och 
BLM, okt 1949 mot den realistiska tolkningen av ”Berättelsen om hur Ivan Ivanovitj och 
Ivan Nikiforovitj blev ovänner” och beskriver istället novellen som värdefull främst tack 
vare sin absurdism och psykologiskt oroande djupinsikt. Se även Knut Jaensson, Varje
handa. Stockholm: Bonnier, 1950, s. 13ff. Nämnvärd är också en artikel om författaren av 
Juri Semjonow, som argumenterar mot den realistiska tolkningslinjen i UNT 2/4 1959.
620 Se t.ex. Lennart Breitholz (red.), Västerlandets litteraturhistoria. 2. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell, 1964, s. 428ff; eller Hingley, s. 34ff, 138ff. Ett oöversatt verk som användes vid 
svenska lärosäten var D. S. Mirsky, A History of Russian Literature. Här framstår Gogol’s 
texter inte som skildringar av den yttre verkligheten, utan som symbolvärldar som reflek-
terar författarens upplevelse av världen. Se Mirsky, s. 143-155. Ett annat referensverk som 
användes som unvervisningsmaterial var Adolf Stender-Petersens Den russiske litteraturs 
historie. Bnd 2. Köpenhamn: Gyldendal, 1952, s. 212-227. Här betonas Gogol’s groteska, 
fantastiska och romantiska drag.
621 Bertil Malmberg, ”Porträttet”, i Svenska Radiopjäser 1956. Stockholm: Radiotjänst, 1956. 
Hilding Rosenberg, Toner från min örtagård. Stockholm: Natur & Kultur, 1978, s. 169f. I 
operan figurerar en blomsterflicka, Sonja, som inte finns med i novellen. En annan skill-
nad är att Malmbergs Tjartkov blir mer depraverad än Gogol’s Čartkov.
622 Magnus Ringgren, ”De två ensamheterna. Kring en linje i Tomas Tranströmers lyrik”, 
i Tidskrift 8, 4:1977, s. 25–30. Dikten beskrivs här som en poetisk bearbetning av för-
fattarbiografin, ett expressionistiskt porträtt av en förfrämligad, självmordsbenägen och 
udda människa. Jmfr Kjell Espmark, Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi. 
Stockholm, 1983; och Magdalena Slyk, “Vem är jag?”. Det lyriska subjektet och dess för
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Biografiskt och psykologiskt intresse

År 1950 trycker Bibliofila klubben en exklusiv (460 exemplar) utgåva 
av En galnings dagbok i översättning av Greta Hjelm.623 Efterordet, skri-
vet av Lisa Matthias, samlar en rad uppsluppna och bisarra anekdoter 
om Gogol’s liv och psykiska instabilitet och utgör en tidig exponent 
för ett begynnande intresse för författarens biografi. Utvecklingen blir 
tydligare efter Hans Levanders biografi Nikolaj Gogol (1960).624 Bio-
grafin utgör den första samlade svenska källan till Gogol’s liv, den är 
full av citat ur författarens och samtida iakttagares brev och återger de 
många underliga dragen i Gogol’s psykologi. I Nils Åke Nilssons efter-
följd försöker Levander att redogöra för och balansera mellan de mot-
stridiga tolkningstraditionerna. Hans värdering av Gogol’s verklista 
motsvarar den hos Brandes och skulle snart slå igenom i utgivnings-
tendenserna; de ”ukrainska” novellerna beskrivs som tämligen likgil-
tiga, medan Revisorn, Döda själar och i synnerhet ”Kappan” framhålls 
som särskilt värdefulla.625 I bokens breda och positiva mottagande blir 
det tydligt att Gogol’s biografi varit i princip okänd tidigare. Även om 
”alla har sett hans gestalter på scenen eller mött dem via radion” och 
”många har läst hans Petersburgsnoveller, ukrainska noveller och hans 
roman” sägs författarens liv vara ”i det närmaste okänt även för en bil-
dad svensk publik”.626 Flera recensioner tar fasta på hans inre splittring, 
sexualproblematik, ensamhet och patologiska nedstämdhet, och Go-
gol’ framtonar stundtals som ett i första hand psykologiskt intressant 
fenomen, en sjuklig och manisk visionär.627 Detta går ofta hand i hand 

klädnader i Tomas Tranströmers författarskap. Uppsala univ., 2010, s. 188ff. Se även Lars 
Huldéns dikt ”Fritt efter Gogol”, i Nya Argus, 20-21:1961.
623 Nikolaj Gogol’, En galnings dagbok. Stockholm: Bibliofila klubben 1950. Övers. Greta 
Hjelm. Jmfr även författarporträttet i Radiotjänsts Teaterbrev, nr. 1, Stockholm, Esselte, 1946.
624 Hans Levander, Nikolaj Gogol. Stockholm: Natur & Kultur, 1960. Levander skulle med 
tiden skriva flera populärt hållna biografier, bland annat över Dostoevskij och Čechov; 
han behärskade inte ryska och var hänvisad till främst engelskspråkiga källor, däribland 
Janko Lavrin, David Magarshack, D. S. Mirsky och Marc Slonim, men också Henri Troyat 
och Nils Åke Nilsson. Levander behandlar författaren även i Bonniers lexikon. Stockholm: 
Nordiska uppslagsböcker, 1961-1967, samt i DN 16/7 1971, SvD 12/5 1979, 16/4 1989 och 
25/4 1989.
625 Levander (1960), s. 21f, 26ff, 64ff.
626 SvD 21/1 1961.
627 NT-ÖD 17/1 1961, ArN 13/2 1961 , NSD 23/2 1961 (även i LTÖ 23/3 1961), SF 17/3 1961, 
NT-ÖD 27/4 1961.
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med en beskrivning av hans verk som överraskande moderna och med 
tendensen att tolka författaren genom hans verk, som när en skribent 
menar att man ”kunde säga om Gogol att han är målaren [Piskarev i 
”Nevskij Prospekt”], tillvarons utlänning, som lever så länge han kan 
avbilda löjtnanten, tillvarons bredbente inföding”.628 Utifrån Levander 
påpekar samtliga recensenter frånvaron av en medveten samhällskritik 
hos Gogol’ och underkänner honom som tänkare. Härifrån och ända in 
på 1990-talet utgör berättelsen om författarens liv en central del av det 
intresse som riktas mot författarskapet.

En ökad uppmärksamhet för författarskapets existentiella och psyko-
logiska dimensioner märktes också i tidens teateruppsättningar. Redan 
1948, när Hälsingborgs Stadsteater satte upp Revisorn, beskrev en recen-
sent pjäsens tema som ”det sjuka samvetets för alla tider lika giltiga och 
påfrestande situation – skräcken för domaren, rädslan för revisionen och 
benägenheten att vädra anklagare där inga anklagare finns”.629 Det är 
detta intresse för Revisorns psykologiska innehåll som återkommer under 
1960-talet. När Göteborgs Stadsteater sätter upp pjäsen 1964 är recensen-
terna eniga i sitt framhävande av verkets universella värden. Revisorn be-
skrivs nu som en gestaltning av ”människans bisarra lust till självbedrä-
geri och hennes outrotliga behov av att klä sin ångest i narrkåpa”, av ”det 
sociala djurets vilja att duperas, de dåliga samvetenas eviga önskan att slä-
pas upp på schavotten.”630 Efter Stockholms Stadsteaters uppsättning 1967 
märks tolkningsstriden kring Revisorns giltighet tydligt.631 Scenografen 
Ingvar Danielsson har iordningställt en scen dominerad av mörker och 

628 SvD 21/1 1961.
629 AB 14/10 1948. Se även AB, DN, SvD och StT 14/10 1948. Teaterchefen och regissören 
Lars Levi Læstadius beskrev huvudpersonen Chlestakov som en positiv figur: en enkel 
drömmare som i sublimt lättsinne kan höja sig över småstadens moraliska ruiner, en 
tolkning som alltså närmast gör en förebildlig gestalt av huvudpersonen. Recensenterna 
instämmer i regissörens universalistiska bestämning av verket, men Læstadius säregna 
tolkning av huvudpersonen går dem förbi. Manuskript använt vid Hälsingborgs Stads-
teater, 1948. Teatermuseum. Hälsingborgs Stadsteaters programblad, säsongen 1948/49. 
Læstadius återkom till pjäsen 1955, då han satte upp den på Malmö Stadsteater.
630 ST 17/10 respektive ArbT 17/10 1964. Se även GHT 17/10 1964. SvD 17/10 1964 beskriver 
pjäsen som en ren ämbetsmannasatir med giltighet främst för den svenska samtiden.
631 Det var dramatikern Gottfrid Grafström som tillsammans med författaren Björn Lind-
roth hade författat en svensk text utifrån Charles Appletons engelska översättning. Char-
les Leonard Appleton föddes år 1900 i Kisjinjov som Chaim Leb Eppelboim, emigrerade 
till USA och var verksam i Hollywood som manusförfattare och publicist.
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tomma ytor och i programbladet beskrivs Gogol’ som en tidig surrealist 
och (efter Merežkovskij) som en skildrare av världen som ett fantasmago-
riskt drömspel där människorna dansar i Djävulens trådar.632 En skribent 
berömmer regissörens betoning av det mardrömslikt ångestladdade och 
universella och kritiserar bara uppsättningen i den mån den påverkats av 
”den gamla vanliga åsikten att det rör sig om en samhällssatir över kor-
ruptionen i godsägarnas Ryssland”.633 Expressens Per Olov Enquist skri-
ver: ”Att det hela inte handlar om missförhållanden på rysk landsbygd un-
der 1800-talet, det är väl uppenbart för alla”. Enquist kallar Revisorn ”en 
metafysisk tragedi om skuld, som konkretiserats på ett så olyckligt sätt att 
vi än i dag tror stycket handlar om några småfifflande ryska ämbetsmäns 
dåliga samveten”. 634 Andra skribenter protesterar mot programbladets 
avskrivning av den samhällskritiska tolkningen; bland annat Aftonbla-
dets Allan Fagerström menar att regissören Hans Abramson ”förläst sig 
på Gogols historia” och på konstruerad väg fått för sig att pjäsen är ”en 
anklagelse, t o m lite metafysisk”.635

Ett dramatiskt verk som skulle bli allt viktigare och som stärkte den 
existentiella tolkningslinjen var En galnings dagbok, introducerad på 
svenska scener med en uppmärksammad föreställning från Teveteatern 
1966. Den text som användes var Carl-Olof Gierows svenska bearbet-
ning av den franske regissören Roger Coggios Le Journal d’un fou.636 
Den enda rollen, tjänstemannen Popriščin, spelades av Ernst Hugo Järe-
gård, och föreställningen försiggick i scener som delades in efter dagar-
na i Popriščins dagbok, vilka till en början följde i ordning men sedan 
alltmer kaotiskt i takt med huvudpersonens mentala förfall. Även om 
verket av många skribenter främst uppmärksammades som ett trovär-
digt medicinhistoriskt vittnesmål eller som en sannfärdig skildring av 

632 Stockholms Stadsteaters programblad 1967, SvD 9/12 1969.
633 SvD 9/12 1969.
634 EXP 9/12 1969.
635 AB 9/12 1969. I DN 9/12 1969 beskriver Bengt Jahnsson Gogol’ som en ung rebell i 
protest mot den tsaristiska övermakten och efterlyser mer ungdomsprotest och mer av 
”den rejält handfasta komik som finns hos den ryska originaltexten i Hjalmar Dahls ver-
sion [sic!]”. – Tolkningsstriden fortsätter under 1970-talet, då annars de samhällskritiskt 
inriktade uppsättningarna dominerar. Mot detta protesterar exempelvis Lars Linder i EXP 
17/4 1972.
636 Nikolaj Gogol’, En galnings dagbok. Stockholm: Sveriges Radio, 1966, 28 bl. Övers. Carl-
Olof Gierow. Texten sattes även upp på Teater 23 i Malmö senare samma år.
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den historiska källkulturen, märktes också röster som beskrev det som 
ett existentiellt drama om främlingskap, ensamhet och människans 
svårigheter att överblicka sitt liv.637

Den senmoderna nyläsningen av Gogol’

Omkring 1980 trängs för första gången den realistiska och samhällskri-
tiska tolkningslinjen tydligt undan av det metafysiska och psykologiska 
intresset, men också av en ny känslighet för författarens stilistiska sär-
prägel.638 Det senare ämnet hade dessförinnan bara berörts sporadiskt, 
och i den mån Gogol’s stil omtalats hade skribenterna oftast uppfattat 
honom som oslipad och klumpig.639 Inte ens efter att en bred och till-
gänglig svensk repertoar för första gången etablerats efter andra världs-
kriget ägnas Gogol’s stil någon särskild uppmärksamhet, vilket bland 
annat torde hänga samman med att de flesta nya översättningarna var 
genomförda utan större känslighet för verkens stilistiska värden.640 Det 
tydligare intresset för sådant under den senare efterkrigstiden är för-
knippat med en ny förståelse för författarens kreativa process och psy-
kologiska särdrag och följer dels på nya tolkningsimpulser, dels på en 
rad nyöversättningar av centrala verk, inte minst Döda själar (övers. 
Kerstin Olofsson, 1984, och Staffan Skott, 1989). Svenska skribenter 
använde nu Gogol’ som utgångspunkt för en diskussion av samtidigt 
existentiell och samhällsrelaterad karaktär, med centrala teman som 
identitetsproblem, alienation och byråkratism, men också för att dis-
kutera språkfilosofiska och estetiska idéer om språkets och berättandets 

637 DN, GP, SDS och SvD 15/3 1966.
638 Den svenska utvecklingen ca 1960-1995 följer mönstret i den ryska gogolistiken ca 
1890-1920, med en fas av ökat intresse för författarens biografi som föregår ett stegrat 
intresse för författarens psykologi och de metafysiska dimensionerna i hans verk, följt av 
ett ökat intresse för Gogol’ som stilist.
639 Dessa negativa omnämnanden förekommer framförallt i Finland, se t.ex. HfT 6/7 1850, 
eller E. W. Palander, Uebersicht der neueren russischen Literatur. Tavastehus: Filial der 
Druckerei der Finnischen Literatur-Gesellschaft zu Helsingfors, 1880, s. 43-51. En mer 
positiv analys av Gogol’ som stilist återfinns hos Jensen (1902:II), som refererar innehål-
let i Iosif Mandel’štams O charaktere gogolevskogo stilja. Helsingfors, 1902. Mandel’štam 
följer Gogol’s stilistiska utveckling och beskriver den som en blandform av vissa formellt 
fastställbara stilelement.
640 Tidiga undantag är ovan nämnda arikel av Semjonow samt en artikel av Knut Jaensson 
om författaren i DN 4/3 1952, där bland annat Ėjchenbaums karakteristik berörs.



200

villkor. Som framgått försvinner samtidigt det realistiska elementet ur 
de samhällskritiska tolkningarna, så att Gogol’s verk nästan uteslutande 
relateras till universella problemställningar eller till den målkulturella 
samtiden. Den metafysiska tolkningslinjen från 1900-talets början kom 
nu tydligt – i synnerhet under 1980-talet – att sammanstråla med den 
samhällskritiska linjen under teman som kretsade kring ett alienerat 
svenskt byråkratsamhälle.641 I detta fick svenska aktörer en uppsättning 
stabila och gemensamma ingångar till författarskapet, vilka gjorde det 
möjligt att uppnå en någorlunda enhetlig bild av Gogol’ och att på ett 
likartat sätt relatera hans verk till företeelser i det egna samhället.

Förändringen sker samtidigt med den utgivningsfas som jag kall-
lat den andra Rysslandsvurmen, men försiggår inte isolerat i Sverige. 
Tvärtom utlöses den som nämnts av impulser utifrån. Ett särskilt ge-
nomslag märks för Donald Fangers The Creation of Nicolai Gogol (1979), 
Vladimir Nabokovs biografi Nikolai Gogol (på engelska 1944, på svenska 
1997) och Andrej Sinjavskijs V teni Gogolja (på ryska 1975, på franska 
1978). Viktig var också översättningen (1971) av Boris Ėjchenbaums essä 
”Hur Gogols ’Kappan’ är gjord”.642 

Nedan anförs några exempel på hur de senmoderna nyläsningarna av 
Gogol’ kunde te sig.

I Torsten Ekboms essä ”Den tröstlösa sanningen om människonatu-
ren” (1980) avfärdas föreställningen om författaren som realist och sam-
hällskritiker: ”Gogol var egentligen inte någon satiriker, knappast heller 

641 Författaren Petter Bergman beskriver sin väg till Gogol’ på följande sätt: ”Dagerman 
hade öppnat vägen till Kafka, Kafka till Dostojevskij och Dostojevskij till Gogol. Och allt 
detta upplevde jag som samtida litteratur, som information om den värld jag levde i. […] 
Tidens ryska klassiker försåg mig med både Dostojevskij och Gogol: och utan att ha släppt 
min ambition, att veta mer om den värld jag levde i, hade jag hunnit till 1830-talet.” AB 
22/7 1984
642 Det internationella Gogol’symposiet i Venedig 1976 var viktigt för den västliga nyläs-
ningen av författaren. Alberto Moravia uppträdde med ett slagkraftigt anförande som 
definierade Gogol’s moderna drag på ett sätt som var talande också för det svenska sam-
manhanget: Gogol’, menade Moravia, hade blivit giltig i det senmoderna samhället efter-
som hans texter undersöker det komplexa och motsägelsefulla i tillvaron för en människa 
som framlever sitt liv utan absoluta värden och som finner sig utlämnad åt den makt som 
utövas av ett ansiktslöst kapital och ett anonymt byråkratvälde. Sochrjakov, 91ff. Nämnas 
ska också Marshall Bermans Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. Lund: 
Arkiv, 1987. Övers. Gunnar Sandin. ”Nevskij Prospekt” undersöks här som exempel på ett 
förpostmodernt förhållande mellan författare och text, där Gogol’ gömmer sig för läsarna 
i lager på lager av berättaridentiteter.
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någon samhällstillvänd författare. Det som upptog honom som diktare 
var vissa grundläggande frågor kring den mänskliga naturen […] Han 
är en existentiell diktare”.643 Ekbom är tydligt influerad av traditionen 
från Merežkovskij, en påverkan som skett genom läsning av Andrej 
Sinjavskijs bok, som presenteras utförligt. Särskilt har Ekbom tagit fasta 
på beskrivningen av Gogol’ som en utpräglat subjektiv konstnär, absur-
dist och skildrare av ”pošlost’”. ”Berättelsen om hur Ivan Ivanovitj och 
Ivan Nikiforovitj blev ovänner” ges stort utrymme, inte som en realis-
tisk Ukrainaskildring, utan som ett uttryck för existentiell förtvivlan: 
”Bakom den tidstypiska draperingen, den stilistiska snickarglädjen och 
de hoffmanska spökerierna, finner man en världsbild lika nattsvart eller 
ångestriden som Kafkas eller Becketts”.

År 1988 översätts den mexikanske författaren Carlos Fuentes essä 
”Gogol”.644 Fuentes har närmat sig Gogol’ utifrån Michail Bachtin, Hen-
ri Troyat och framförallt Donald Fanger, och uppehåller sig vid driv-
kraften hos människan och konstnären Gogol’ att undvika att fixeras 
i en viss identitet.645 Genom att i liv och verk ständigt växla mellan va-
rierande identiteter och oavbrutet linda in sig i lögner, flyr Gogol’ den 
kritik, självinsikt och dödsskräck som han enligt Fuentes förknippar 
med det fixerade varat och den bestämda identiteten. I centrum för hans 
skapande och liv finns ett oroligt kretsande kring tomheten, en ständig 
rörelse bort, framtvingad av avsaknaden av en egentlig identitet. Med 
Fanger uppmärksammar Fuentes flera likheter mellan författaren och 
karaktärer i hans verk. De många absurditeterna i Gogol’s liv och verk 
uppstår som en följd av författarens drift att gömma sitt ansikte för värl-
den, av skräck och i medvetande om att allt den förgängliga världen kan 
orsaka är smärta. På botten ligger en total existentiell nihilism, en upp-
levelse av fullständig metafysisk tomhet, mot vilken hela identitetsflyk-
ten är en reaktion: ”[Där] Camus kan se ett förnuftigt uppror och Kafka 
en lika klarsynt leda, skulle Gogol ha funnit förnuftet i avsaknaden”.646

643 DN 10/8 1980. Även i Torsten Ekbom, Klassiker i livet. Litteratur, musik, konst. Stock-
holm: Marieberg, 1981.
644 Carlos Fuentes, ”Gogol”, i Jag och andra. Essäer i urval. Uddevalla: Stenströms, 1988, 
s.105-144. Övers. Elisabeth Helms.
645 Fanger hade berörts också av Hans Levander i en artikel i SvD 12/5 1979.
646 Fuentes, s. 109. Fuentes och Fangers Gogol’bild uppmärksammades bland annat vid 
uppsättningar av Revisorn; se EXP 21/8 1989.
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År 1989, då författaren fyllde 180, framstår som höjdpunkten för det 
nya Gogol’intresset, vilket markeras av Staffan Skotts nyöversättning 
av Döda själar och Kjell Johanssons uppmärksammade roman Gogols 
ansikte, som påverkats av bland annat Fanger.647 Romanen är typisk för 
hur Gogol’ nu aktualiseras inom ramarna för samtidigt universellt exis-
tentiella och målkulturellt samhällskritiska teman. Johansson kallar sin 
roman en delvis dold självbiografi och de problem han identifierat hos 
Gogol’ är till del sådana som han själv brottats med.648 Romanens huvud-
person porträtteras som en underlig, psykiskt instabil, sjukligt ängslig, 
hypokondrisk och ständigt missriktad konstnär, anfrätt av tvivel och 
tärd av en uppblåst självbild, på flykt undan sig själv och oavbrutet upp-
tagen med att försöka bli accepterad av omgivningen. I recensionerna av 
romanen relateras porträttet återkommande till en bild av det samtida 
Sverige som ett överreglerat, ångestladdat och instängt samhälle.649

Gogol’ som en skildrare av hur ett hårt reglerat byråkratsamhälle 
avindividualiserar sina medborgare var ett tema också i norrmannen 
Peter Normann Waages bok Ryssland är annorlunda (översatt 1992). Här 
presenteras en läsning av Döda själar som ligger nära de tankar som 
Gogol’s verk utlöser hos svenska skribenter under 1980-talet:

[...] i viss mening är ’döda själar’ en mycket exakt benämning på människor som 
lever och andas i en byråkrati. Både deras personlighet och människovärde för-
intas. Att byråkraten inte själv tar på sig något ansvar utan skjuter det uppåt gör 
honom till en omyndig person och förintar hans eget människovärde. Att alla 
är utlämnade åt byråkratens godtycke, utvecklar en krypande hållning som 
ödelägger ’kundens’ människovärde. I stället uppstår en människouppfattning 
och livsinställning som inte grundas på värdighet och respekt, utan på förakt. 
Det grundas på godtycke och egoism. Systemet uppmanar och uppfostrar till 
att man ser om sitt eget hus och uteslutande tar hänsyn till sina egna sympatier 
och intressen, också när det gäller att sköta andras angelägenheter. 650

647 Romanen belönades med Tidningen VI:s litteraturpris och Litteraturfrämjandets 
stora romanpris, nominerades till Augustpriset och översattes till tyska, franska och 
ryska. Johansson hade studerat bland andra Fanger, Magarshack, Merežkovskij och Na-
bokov. Hans särskilda intresse för Gogol’ hade väckts av Levanders biografi. Brevväxling 
med Kjell Johansson. Se även Johanssons recension av Döda själar i DN 19/10 1989.
648 Brevväxling med Kjell Johansson. Se även DN 21/6 1987.
649 Se t.ex. EXP 21/8 1989. Se även AB, DN, GP och SvD 21/8 1989, samt Vår lösen 2-3:1990.
650 Peter Normann Waage, Ryssland är annorlunda. En kulturhistorisk bruksanvisning. 
Stockholm: Forum, 1992, s. 47. Övers. Hans Dahlberg. Orig. 1990.
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För Waage är Gogol’ en estetisk absurdist och etisk maximalist: ”Hans 
fråga inför tillvaron rör sig alltid kring Guds existens och ’det godas 
rättfärdiggörelse’”.651 Inställningen återkommer även i andra skrifter 
under dessa år.652

Teateruppsättningar under sen efterkrigstid

De svenska teaterscenernas intresse för författaren ökar markant vid 
1970-talets slut. Omslaget från en frejdig till en ångestriden Gogol’ 
tydliggörs av att Frieriet, som introducerats under den första efter-
krigstiden, nu försvinner ur den dramatiska repertoaren samtidigt 
som dramatiseringar av En dåres anteckningar spelas allt flitigare. No-
vellen nyöversattes av Bengt Jangfeldt för samlingen En dåres anteck
ningar och andra berättelser (1978, 1983), men fick sin största betydelse 
i omarbetningar för teaterscener.653 Detta märktes i synnerhet våren 
1982, då två uppsättningar hade premiär samtidigt i Stockholm: för 
Riksteatern satte Bernt Callenbo upp Gierows översättning med Börje 
Ahlstedt i den enda rollen och på Pistolteatern regisserade Jan Qvist 
en Popriščin spelad av Gert Fylking. I recensionerna av Pistolteaterns 
överlag mer lovordade uppsättning beskrivs huvudpersonens sinnes-
sjukdom som en motståndshandling, en revolt mot en meningslös, 
överreglerad tillvaro: ”en flykt som Gogol möjligen menade var enda 
räddningen undan ett omänskligt affärs- och ämbetsmannavälde”.654 

Popriščin framställs som en närmast förebildlig gestalt, kontrasteras 
mot ett oöverskådligt byråkratiskt statsbygge och sätts in i en diskus-

651 Ibid., s. 143.
652 Se t.ex. Hans Hertel och Kurt Johannesson (red.), Litteraturens historia. Stockholm: 
Norstedt, 1989. Övers. Jan Stolpe; och Örjan Torell, ”Vad hade de ryska realisterna egent-
ligen med sig ur Kappan? Ett förslag till postsovjetisk läsning av ryska klassiker”, i Artes 
4:1995, s. 46-61.
653 Nikolaj Gogol’, En dåres anteckningar och andra berättelser. Stockholm: W&W, 1978. 
Nyöversättningen nämns i SvD 12/5 1979 och AB 22/7 1984. Tabell 24. Efter teveteaterns 
nämnda uppsättning 1966 följde en scenbearbetning av dockteatergruppen Totem i Upp-
sala 1975, där den enda rollen spelades av Vojo Stankovskij, på scenen omgiven av dockor. 
En recensent (DN 12/1 1975) beskrev hur föreställningen förmedlat en känsla av ensamhet 
och främlingskap i tillvaron, en tröstlös längtan efter kärlek och medkänsla.
654 DN 16/3 1982. Se även SvD 17/3 1982 och EXP 19/4 1982. Föreställningarna jämfördes 
med varandra i pressen, vanligen till Pistolteaterns fördel. Riksteaterns uppsättning ges 
som teveföreställning 1983, även då utan att övertyga; se DN 12/1 1983, NA och EXP 13/1 
1983.
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sion om alienation som samhällsproblem i Sverige.655 Tolkningen un-
derlättas av att Pistolteaterns scenografi framställer en välpolerad och 
till synes fungerande yta utan tecken på ekonomisk misär:

Den väl inbodda miljön är en förutsättning för att vi ska förstå tjänsteman-
nens ensamhet. I brist på mänsklig kontakt talar han med tingen. [...] Gert 
Fylkings monolog har [...] blivit en bild av ett samhällstillstånd; de männis-
kor och det system som bestämmer tjänstemannens liv blir här lika verkliga 
som han själv. […] Men som varje människa vill han inte bli förväxlad med 
sin roll. […] Systemet har honom i rävsaxen. Den lösning som återstår är en 
egen logik – en galnings dagbok.656

Tolkningarna av Revisorn följer liknande mönster. I karakteriseringar av 
pjäsen tonas komiken nu ner avsevärt. Staffan Skotts nyöversättning In
spektionen (1980) beskrivs signifikativt som ”en grotesk studie i mänskligt 
förfall”, och när Riksteaterns uppsättning samma år har inslag av musik 
och sång efterfrågar de flesta recensenter ett större allvar utifrån åsikten att 
stycket främst bör behandlas som en allmänmänsklig studie i självbedrä-
geri och korruption.657 Att recensenterna inte nog kan efterfråga ett större 
allvar och en nertoning av pjäsens humoristiska sidor blir under ett par år 
ett stående inslag då nya uppsättningar behandlas i pressen. År 1985 pre-
senterar Dramaten den sannolikt mest påkostade svenska uppsättningen 
någonsin, här Riksrevisorn, nyöversatt av Lennart Westerberg.658 Flera 
kommentatorer har tydliga förväntningar på att pjäsen ska användas för 
att formulera en existentiellt präglad kritik av det egna samhället, att regin 

655 Se t.ex. SvD 6/4 1982. Uppfattningar av Popriščins vansinne som en existentialistisk 
protesthandling märks också när Kristin Svensson sätter upp Jangfeldts översättning på 
Sommarteatern och Boulevardteatern i Södertälje 1986. Se SvD 12/8 1986, Vid uppsätt-
ningarna 1986, liksom vid uppsättningar på Teater 23 i Malmö 1987 och Brunnsgatan 4 i 
Stockholm 1990, märks ett ökat ifrågasättande av Popriščin som existentiell hjälte och han 
beskrivs gradvis allt mer som en sinnebild för storhetsvansinne och oförmågan att förena 
ideal och verklighet. EXP 20/8 1986, HD 22/9 1987, SDS 1/10 1987, DN 31/1 1990.
656 DN 6/4 1982.
657 Nikolaj Gogol’, Inspektionen. Stockholm: Gidlund, 1980, baksida. – DN och SvD 13/9 
1980, NA 23/9 1980, SuT 15/10 1980. Skribenten i EXP 13/9 1980 uppskattar ”den klämmiga 
musiken” och beskriver pjäsen som en härlig musikal.
658 Kungl. Dramatiska Teaterns Program 1985/1986, Riksrevisorn; SDb 6/12 1985 och NA 
7/12 1985. Titelvalet hänger samman med att Riksrevisionen nyligen förlorat sin obekvä-
ma generaldirektör; se Lars Löfgren, Teaterchefen bakom maskerna. Stockholm: Bonnier, 
1997, s. 41ff.
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borde ta fasta på pjäsens psykologiska och metafysiska mörker och på dess 
skildring av individers förfall i konformistiska byråkratstater, men invän-
der häftigt mot uppsättningens mer lättsamma inslag.659 Vid Norrbotten-
teaterns uppsättning 1989 beskriver en recensent det ”nattsvarta sug från 
tomma intet som hela tiden slår upp ur Gogols text” och i linje med Donald 
Fanger framställs pjäsen som en skildring av en mänsklig rädsla att avslö-
jas och identifieras, ”en tillvaro där människorna tyr sig till illusionen och 
skenet som den enda tryggheten”.660 Vid Boulevardteaterns Revisorn (1990) 
presenterar scenografin ett slags skräckkabinett av groteska figurer med 
frisyrer tuperade in absurdum och ”underbart och fasansfullt fula” kosty-
mer.661 Föreställningen blir en stor framgång, inte minst tack vare Johan 
Ulvesons Chlestakov, men de flesta recensenter invänder mot att regin har 
betonat humorn framför de psykologiska och samtidskritiska vinklingar-
na. Några efterlyser kopplingar till den pågående konstitutionella och eko-
nomiska krisen i Sverige, andra vill se mer av Gogol’s metafysiska ångest: 
”Gogols ’Revisorn’ är den svartaste av komedier: dygden förblir inte bara 
obelönad, den syns över huvud taget inte till. […] Intigheten med I vis-
kar bak de fläckiga tapeterna, själva golvdraget slår upp ur en tomhet utan 
botten”.662 I mottagandet av en uppsättning i Göteborg 1993 tillskrivs ver-
ket universella värden som en skildring av metafysiska ångesttillstånd och 
psykologisk vilsenhet, drag som anges vara särskilt giltiga för den samtida 
målkulturella verkligheten. I den senare punkten konvergerar återigen de 
samhällskritiska och metafysiska tolkningstraditionerna:

Det som håller ihop denne Chlestakov är, paradoxalt nog, att ingenting hål-
ler ihop honom. Han är en totalt kameleontisk karaktär. […] Det är omgiv-
ningen som färgar och formar honom […] i sina förväntningar, sin skräck, 
sina drömmar. Chlestakov anpassar sig bara till situationen, och utnyttjar 
den givetvis. […] Går det så går det – ungefär så resonerar han och länsar 
plånböckerna. / Och plötsligt är vi inte bara i 1830-talets Ryssland. Detta 
kunde lika gärna vara 1980-talets svenska klippekonomi.663

659 DN, EXP, GP, SDb och ST 6/12 1985, AB och NA 7/12 1985. Titeln ger flera recensenter 
anledning att komma med gliringar till den svenska ämbetsmannakåren.
660 EXP 1/3 1989 resp. GP 17/3 1989. Se även DN 1/3 1989.
661 DN 26/2 1990.
662 EXP 26/2 1990. Se även AB 25/2 1990, DN och SvD 26/2 1990, UNT 27/2 1990.
663 GP 23/1 1993. Se även SvD 23/1 1993 och AB 26/1 1993. Programblad, Revisorn, Göte-
borgs Stadsteater, 1993.
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Prosautgivningen under sen efterkrigstid

Dominansen för Döda själar och Petersburgsnoveller i prosareper-
toaren blir allt starkare under den senare efterkrigstiden. Novellerna 
trycks om flera gånger i Nils Åke Nilssons översättningar, och både 
”Näsan” och ”Överrocken” utkommer flera gånger i Sture Nilssons 
nyöversättningar (1985-2001).664 Verken beskrivs vanligen som univer-
sellt giltiga absurdistiska skildringar av psykologiskt eller existentiellt 
utsatta tillstånd.665 Att de haft stor betydelse för den sena efterkrigsti-
dens nytolkningar antyds i en krönika av Bosse Sjögren (1984): ”När 
jag läste dessa berättelser från byråkratin i tsartidens Ryssland, för-
stod jag att det inte har förändrat sig mycket inom den byråkratiska 
apparaten under alla dessa år. […] Och inte nog med det, den byråkra-
tiska organisationsformen påverkar och deformerar alla som hamnar 
i dess sakta malande kvarnar [och] får oss att klamra oss fast vid de 
positioner vi har i hierarkin.”666 Novellernas betydelse märks också i 
de många scenbearbetningar som följer från mitten av 1980-talet och 
ända in på 2000-talet och som är viktiga både som nytillskott i förfat-
tarens dramatiska repertoar och för befästandet av den existentiella 
tolkningslinjen.667

664 Nils Åke Nilssons översättningar trycktes en sista gång 1986. Samma år hade 
Malmö Konsthall en utställning av Chagalls illustrationer till Döda själar, se Mark 
Chagall, Ingvar Claeson, Björn Springfeldt (red.), Döda själar. Malmö konsthall 14 
juni17 augusti 1986. Malmö konsthall, 1986. Se även ”Nils Åke Nilsson” i Svenskt över
sättarlexikon.
665 Se t.ex. DN 12/11 1983, SvD 7/12 1983 eller förlagspresentationen av verket i Nikolaj 
Gogol’, Näsan. Örebro: Samspråk, 1985. Övers. Sture Nilsson. – I prosautgivningen märks 
det begynnande tolkningsskiftet redan i 1974 års nyutgåva av Ukrainska noveller, där för-
lagstexterna inte längre betonar den ukrainska frejdigheten; om exempelvis ”Kaleschen” 
heter det istället att den ”andas bävan för att bli avslöjad, få status raserad, socialt ansikte 
bortslitet”. Jmfr EK 9/8 1976.
666 AB 25/6 1984. 
667 När exempelvis en scenbearbetning av Kappan sätts upp på Unga Konstnärliga Tea-
tern i Malmö med mellanstadieelever som målgrupp, så har inte det hindrat regissören 
från att förmedla ”en tydlig känsla av utanförskap och av existentiell ängslan”. SDS 20/10 
1992. Se även Tabell 24. För den första svenska uppsättningen av Dmitrij Šostakovičs 
opera Näsan (Ystadsoperan, 1985), se Richard Bark, ”Näsa i tre versioner – Gogols, 
Sjostakovitjs och Ystadoperans”, i Bernt Olsson m.fl. (red.), I musernas sällskap. Konst
arter och deras relationer. En vänbok till UllaBritta Lagerroth. Stockholm: Symposion, 
1993, s. 320-351.
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Staffan Skotts översättningar och intresset för Gogol’ som stilist

Den nämnda översättningen av Ėjchenbaums essä 1971 markerar början 
för det nya intresset för Gogol’ som stilist.668 Det var dock framförallt 
genom Staffan Skotts översättningar som författarens stilistiska sär-
prägel för första gången kom att diskuteras mer utförligt i den svenska 
paratexten, inte minst tack vare att Skott själv kommenterade sina och 
äldre översättningar offentligt. Viktig för Skotts syn på författaren var 
Vladimir Nabokovs bok Nikolaj Gogol, som han översatte 1997. Boken 
hade uppmärksammats av bland andra Nils Åke Nilsson och Hans Le-
vander redan omkring 1960 och hade då givit uppslag till ett par tid-
ningsartiklar som ventilerade nya synsätt på Gogol vilka ifrågasatte den 
realistiska tolkningslinjen.669 Nabokovs verk utgör nämligen en fortsätt-
ning på och popularisering både av den existentiella nyläsningen av Go-
gol’ från tidigt 1900-tal (framförallt Merežkovskij) och av den formalis-
tiska skolans, kanske tydligast Ėjchenbaums inställning till författaren. 
Grundläggande här är Gogol’s personliga ton: det är inte handlingen 
eller författarsyftet som ger texten dess struktur och värde, utan språk-
liga mekanismer som börjar verka först under arbetsprocessen. För 
Ėjchenbaum och Nabokov struktureras Gogol’s text av den s.k. ”skazen”, 
av berättarrösten och dess mimiska logik. Ordens semantiska innehåll 
har en underordnad betydelse i förhållande till deras akustiska och as-
sociativa värden. Det humoristiska och groteska hos Gogol’ uppstår då 
han i sitt växelvisa härmande av humorns och gråtens mimik överger 
kravet på logisk stringens och istället sammanfogar en oegentlig men 
ändå skenbar logik. Förhållandet mellan Gogol’s texter och verklighe-
ten är till ytterlighet förvrängt: element som vanligen hänger samman 
frikopplas från varandra, förstoras eller förminskas och sätts samman i 
nya kombinationer alltefter den logik som det mimiska berättandet krä-

668 Den översättningsproblematik som Gogol’s stilistiska särart ger upphov till kommen-
teras i det peritextuella sammanhanget mot slutet av 1970-talet, till exempel vid utgåvan 
av Gogol’ (1977), där baksidan uppehåller sig vid Asta Wickmans översättningsprinciper. 
Recensioner i EK 25/4 1977 och SvD 28/7 1977. Ėjchenbaums essä refereras i Jangfeldts 
efterord till Gogol’ (1978) och i översättaren Stefan Lindgrens förord i Nikolaj Gogol’, Kap
pan. Stockholm: Fabel, 1994.
669 Originalets titel: Vladimir Nabokov, Nicolai Gogol. Norfolk, Conn.: New directions 
books, cop. 1944. Nabokovs verk hade tidigare berörts i DN 20/4 1959, EXP 23/6 1959 och 
SvD 4/1 1960.
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ver. I detta uppstår en textvärld som kan förstås bara i sig själv – varje 
relation till världen utanför är oegentlig. I Ėjchenbaums efterföljd in-
tar Nabokov en extremformalistisk position och angriper hätskt varje 
försök att sammanbinda det inomtextliga med det utomtextliga, men 
betonar samtidigt i Merežkovskijs efterföljd begreppet ”pošlost’” starkt.

Skotts första Gogol’översättning, Inspektionen (1980), är försedd med 
utförliga anmärkningar, där översättningsprinciperna framträder som 
tydligt målkultursanpassade; bland annat har Skott försvenskat person-
namnen (exempelvis kommissarie Uchovjortov får heta kommissarie 
Öronvred) – ett grepp som skulle återkomma i senare översättningar.670 
Målsättningen tycks ha varit att åstadkomma en vig och fyndig text 
som ger sken av att vara avfattad på målspråket, som ska vara läsbar 
och användbar på scener genom ett modernt och ändå originellt tilltal. 
Samma ambition framträder än tydligare i Skotts översättning av Döda 
själar (1989).671 Genom denna och Kerstin Olofssons version (1984) av 
samma roman fick svenska läsare för första gången en chans att bekanta 
sig med detta verk som stilistiskt konstverk.672 Skotts version väckte be-
tydligt större uppmärksamhet, inte minst tack vare att översättaren of-
fentligt diskuterade verkets och författarskapets stilistiska särdrag och 
lyckades beskriva Döda själars relevans i ett modernt sammanhang.673 

670 Se vidare i översättarens kommentarer i Gogol’ (1980). Skott låg också bakom en udda 
utgåva av Överrocken (1988), ämnad för personer med lässvårigheter. Översättaren fort-
sätter här att försvenska de ryska personnamnen så att Akakij Akakievič Bašmačkin för-
vandlas till Akakij Toffelman. Tanken med utgåvan var att lässvårigheter inte skulle stå i 
vägen för ”läsupplevelser av även konstnärligt slag” (BT 18/8 1988), en idé som ifrågasattes 
av recensenter som menade att målgruppen snarare tycktes vara barn (barnboksillustratö-
ren Fibben Hald har illustrerat utgåvan) eller personer med förståndshandikapp och som 
undrade vad som återstod av originalets särprägel när bara handlingen förmedlats: ”Det 
är som att ge sig in med en slaktarkniv i en operationssal, ty det är ju inte handlingen i 
sig, utan språket och den konstnärliga fulländningen, som bär upp dessa noveller och gör 
dem till vad de är.” HD 5/12 1988. Se även Arbt 16/10 1988.
671 Textens språkliga vighet och frejdiga tonfall uppmärksammas i recensionerna och en 
skribent menar att textens försvenskning innebär ett nödvändigt fjärmande från textens till-
komstmiljö, ”ett nära nog oundvikligt pris för odödligheten”. ArbBl 19/8 1981. Möjligen har 
den personliga färgningen förkortat översättningens livslängd – vid en uppsättning 2001 
menar en kommentator (AB 24/9 2001) att ingenting ”åldras så snabbt som samtiden, och 
Staffan Skotts översättning till extremt talspråk är rolig, men känns redan lite post festum”.
672 Nikolaj Gogol’, Döda själar. Uddevalla: Niloe, 1984. Övers. Kerstin Olofsson. Döda sjä
lar. Stockholm: AWE/Geber, 1989. Övers. Staffan Skott. Se vidare i 5.6.
673 Staffan Skott, efterord och kommentarer till Gogol’ (1989) och Nabokov (1997), samt i 
SvD 16/4 och 30/4 1989.
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En annan företeelse som väckte uppmärksamhet var de försvenskade 
namnformerna hos Skott – exempelvis Sobakevič heter här Hunde-
vitj, Beguškin – Fnattin etc. Utgåvan recenserades allmänt och i stort 
uppslagna artiklar. Många skribenter talar om Gogol’s modernitet och 
nästan samtliga följer Skotts tolkning av författaren som absurdist och 
språkkonstnär.674 De försvenskade personnamnen väcker dock nästan 
genomgående missnöje. I en annars positiv recension i Svenska Dagbla-
det menar exempelvis Hans Levander att Skotts hybridnamn är märkli-
ga och stilistiskt inte motsvarar originalets ordlekar, samt att de tidigare 
namnformerna skulle vara alltför etablerade för att kunna ersättas.675 
Skott försvarar sig i samma tidning och hämtar då legitimitet från sin 
större kännedom om källspråket och källkulturen.676 I förhållande till 
de äldre översättningarna, förklarar Skott, har han velat åstadkomma 
en organiskt mer sammanhållen svensk motsvarighet till originalet, en 
text där en ”ryss skulle känna igen sig” och där originalens egennamn 
får samma verkan på svenska läsare som de haft på hans ryska infor-
manter: den oklara känslan att de betyder något som inte går att preci-
sera. Levander replikerar: ”Sobakevitj, Manilov och de andra godsägar-
kufarna är tillräckligt färgstarka, levande och ’klassiska’ för att kunna 
få behålla sina namn. […] Språkligt ljuder former som Krusov, Snytov 
och Hundevitj stötande för mina öron: det är konstiga rysk-svenska hy-
brider. / Vi svenska översättare skall väl ändå inte ge oss till att döpa 
om exempelvis Oidipus till Svällfot, Candide till monsieur Naiv, Sancho 
Panza till Isterbuk eller gossen Pinocchio till Tallfrö?”677

674 GD 20/3 1989, HD 9/5 1989, NWT 22/7 1989. Fuentes essä citeras i EXP 1/4 1989 och 
ArbT 2/6 1989 för att vederlägga föreställningen om Gogol’ som en stor verklighetsskild-
rare. Den ende som nu beskriver Döda själar som en renodlad verklighetsskildring av 
1830-talets Ryssland är Sven-Eric Liedman i SDS 7/5 1989. Flera recensenter uttrycker lik-
som Skott en föreställning om Gogol’ som särskilt svåröversatt och många upprepar hans 
kritik av Rydström; se ArbT 2/6 1989, UNT 3/6 1989. Se även SvD 17/3 1982, UNT 26/1 
1983, GD 20/3 1989, HD 9/5 1989.
675 SvD 16/4 1989.
676 SvD 25/4 1989.
677 Ibid. I SvD 30/4 publiceras Skotts essä ”Konsten att översätta Gogol”, där översättaren 
ger exempel på sin egen texts företräden framför Rydströms. Debatten mellan Levander 
och Skott kommenterades i flera recensioner och i likhet med Levander vänder sig de 
flesta skribenter mot de försvenskade namnen. EXP 1/4 1989, SDS 7/5 1989, HD 9/5 1989, 
NA 30/12 1989.
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Nya biografier

Gogol’s levnadsöde ägnades nu stor uppmärksamhet. I tidskriften Fenix 
utkom 1987 ”Nikolaj Gogol. Ett porträtt i citat”, en utförlig citatsamling 
baserad på Vikentij Veresaevs Gogol’ v žizni (1933) i översättning av Eva 
Jönsson.678 Året därpå gjordes ett nytryck av Levanders biografi, utgiven 
med hans biografier över Dostoevskij och Čechov under samlingstiteln 
Tre ryssar. I recensionerna refereras Gogol’s levandsförlopp och psykolo-
giska karakteristika inte alls lika uttömmande som vid 1960 års utgåva, 
ett tecken på att den biografiska informationen nu etablerats i målkultu-
ren.679 Ändå fick den norske slavisten Geir Kjetsaas omfattande biografi 
Gogol stor uppmärksamhet när den gavs ut 1994. Kjetsaa presenterar 
här ett rikt biografiskt material utifrån nyligen öppnade ryska arkiv och 
ägnar särskilt utrymme åt att syna de otaliga myterna om författaren. 
Recensionerna tog särskilt fasta på de många bisarra anekdoterna ur 
Gogol’s liv och diskuterar bland annat hans kontrollbehov och rädsla 
för förändring.680 Vissa skribenter menade kritiskt att dessa myter är 
en viktig ingrediens i hela författarskapet och att Kjetsaas granskning 
inte nödvändigtvis skulle främja Gogol’läsningen.681 Tre år senare ut-
kom Staffan Skotts översättning av Vladimir Nabokovs Nikolaj Gogol, 
vilken mottogs lika mycket som ett verk av Nabokov som en biografi 
över Gogol’. De flesta kritiker upprepar Nabokovs och Skotts kritik av 
en realistisk läsning, beskrivningen av Gogol’ som en språkvirtuos och 
diskuterar begreppet ”pošlost’”.682 Någon skribent ger utifrån Nabokov 
och Skott uttryck för föreställningen att det egentligen inte går att förstå 
Gogol’ på något annat språk än ryska.683 Denna originalbeundran leder 

678 Vikentij Veresaev, ”Nikolaj Gogol. Ett porträtt i citat”, i Fenix. Tidskrift för humanism, 
1/2:1987, s. 127-270. Övers. och urval Eva Jönsson.
679 Hans Levander, Tre ryssar. Stockholm: Carlsson, 1988. Jämfört med utgåvan 1960 har det 
skett en viss uppdatering av det litteraturvetenskapliga referensmaterialet, bland annat med 
Sinjavskij, Karlinsky och Richard Peace. I ett nytillkommet förord karakteriseras Gogol’s 
författarskap som ”en sann existentialism i litterärt unik form”. AB 25/8 1988, NWT 5/9 1988, 
SvD 15/11 1988, SDS 18/11 1988, ÖC 2/12 1988, BT 16/1 1989, SDS 7/2 1989, GP 7/4 1989.
680 HD 3/5 1994.
681 NWT 14/7 1994. Se även SDS 20/1 1994, GP 21/4 1994, ArB 24/4 1994, AB 2/5 1994, ÖC 
4/5 1994, Barometern 14/7 1994.
682 Se t.ex. NA 24/4 1997 och SDb 6/5 1997. Bara Gert-Ove Fridlund i Signum 23:1997 
ifrågasätter Nabokov och tycker att det ”sticker ut” när denne inte vill kännas vid någon 
verklighetsbakgrund till Döda själar.
683 NA 24/4 1997.
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hos andra till irritation: ”Vi har hört det förr, och vi får höra det igen. 
Det ryska språket är suveränt, det är oslagbart när det gäller nyanser, 
glidningar och underliggande meningar, och tar man inte hänsyn till 
detta i översättningen går hela meningen förlorad”, skriver exempelvis 
Gabriella Håkansson.684

Det existentiella och stilistiska intresset i det postsovjetiska 
sammanhanget

Existentiella teman hos Gogol’ har diskuterats avsevärt mindre i den 
svenska paratexten efter 1990-talets mitt, samtidigt som förlagens ut-
givning har minskat och uppsättningar av Revisorn tydligare tagit fasta 
på styckets humoristiska sidor. Omslaget markeras också av att Frieriet 
1996 sätts upp för första gången på nästan ett kvartssekel.685 Ett verk som 
fortsättningsvis lockar fram både existentiella och samhällskritiskt mål-
kultursinriktade tolkningar är dock En dåres anteckningar. Exempelvis i 
en presentationstext till en uppsättning 2009 av Teater Eksem på Aman-
das teater i Göteborg anges att berättelsen fungerar som ”en tragikomisk 
betraktelse över det moderna samhällets avsaknad av gemenskap; runt 
omkring oss finns människor som, likt Aksentij, kan komma att ta sin 
tillflykt i en annan, ’bättre’ verklighet”.686 En annan scen där existentiella 
teman hos Gogol’ framhävdes var Teaterstudio Lederman i Stockholm, 
som gav musikaliska uppsättningar av En galen tjänstemans anteckningar 
(1998) och Rocken (2002), vilka fick recensenter att diskutera teman som 
”Galenskap som förtvivlat uppror mot livet” och ”[ett] byråkratiskt för-

684 ST 2/5 1997. Se även ArB 27/4 1997, SDS 12/5 1997, ArBl 6/8 1997.
685 Tabell 24. När Frieriet sattes upp under tidig efterkrigstid var det utan samhällskritiska 
eller existentiella tolkningar.
686 www.teatereksem.se/index.php?sida=produktioner/daren. Läsdatum: 120423. – När 
Uppsala Stadsteater sätter upp En dåres dagbok i Museum Gustavianums obduktionssal 
2001 betonar presskommentarerna verkets existentiella teman och beskriver det bland 
annat som ”en studie i den lilla människans predikament i en omänsklig tillvaro”. DN 
18/3 2001, UNT 19/3 2001. Efter en uppsättning på Stockholms Stadsteaters Backstagescen 
2001 beskriver pressen Popriščin snarare som en förlorare och hans vansinne ses som en 
kompensation för orimliga drömmar som inte gått i uppfyllelse. EXP 23/9 2001, AB och 
SvD 25/9 2001, DN 26/9 2001. Se även GP 1/4 2009. En finskspråkig uppsättning i Hel-
singfors 2004 har en tydligare dragning åt den tokroliga samtidssatiren: Popriščin är här 
en filmredaktör som lever på socialbidrag och har erotiska fantasier om den finländska 
kulturministern. Hbl 11/10 2004.
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tryck i statsmaktens tjänst”.687 Också intresset för författaren som stilist 
har på senare år mattats av, även om ämnet har behandlats i några essäer 
i dagstidningar.688 Gogol’ omnämns fortfarande som en litterär föregång-
are, men inte längre till Turgenev och Tolstoj, utan till Dostoevskij, Belyj, 
Bulgakov och Charms.689 Ett förnyat intresse för författarskapets kultur-
historiska bakgrund märks i skrifter av Per-Arne Bodin, som särskilt tagit 
fasta på den sene Gogol’s omdömen om de egna verken och framställer 
författarskapet som sammanhållet av en kristen och apokalyptisk grund-
stämning, förstådd som typisk för den ryskortodoxa traditionen. Här 
märks fortfarande Merežkovskijs inflytande i beskrivningar av Chlesta-
kov som en Antikrist ”som regerar staden i de yttersta tiderna”.690

4.6 Avslutande kommentarer

Det har nu gått drygt 160 år sedan Nikolaj Gogol’ först översattes till 
svenska. Som framgått hamnade han tidigt i skuggan av sina efterföljare 
och det tog lång tid innan han kom ut i ljuset och mottogs i sin egen rätt. 
Det dröjde också innan hans verk ansågs som värdefulla annat än som 

687 SvD 12/4 1998, DN 12/10 2002. Se även DN 9/4 1998, EXP 6/10 2002, SvD 12/10 2002, 
AB 22/10 2002 och UNT 15/11 2002. Scandiascenen i Uppsala gav 1988 ”Kappan – en musi-
kalisk clownföreställning” med manus av den ryskbördige clownen Andrej Rodikov, som 
också spelade huvudpersonen. Mitt på scenen fanns en jättekappa med ärmar som rutsch-
kanor och huvudpersonens lilla kyffe infällt i ena sidan. UNT 26/2 1998.
688 I DN 30/9 1998 behandlar Sven Lindner växlingen mellan ”en allvetande berättare” och 
”en fingerad kommentator” i ”Näsan”. I DN 17/9 2003 har Eva Adolfsson läst om ”Kappan” 
och Ėjchenbaums essä och resonerar utifrån den om Gogol’s berättarteknik. Se även en 
text om författaren av Magnus Ljunggren i SvD 1/4 2009.
689 SvD 12/5 2009, SDb, 28/5 2009, NT 20/7 2009, HBL 13/10 2010, HD 14/11 2010. Det 
författas också vetenskapliga artiklar om Gogol’ av svenska slavister: Caisa Alfredson, 
”Struktur och variation i Gogol’s Večera na chutore bliz Dikan’ki”, i Carl Fredrik Gildea 
(red.), Slavisk filologi. Studier i språk, litteratur och kultur tillägnade Bengt A. Lundberg. 
Göteborg: Inst. för slaviska språk, 1999, s. 52-56. Magnus Ljunggren, ”Gogol’s Strašnaja 
mest’ and Belyj’s Peterburg”, i Per Ambrosiani m.fl. (red.), Explorare necesse est. Hyllnings
skrift till Barbro Nilsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2002, s.149-158.
690 Per-Arne Bodin, Ryssland. Idéer och identiteter. Skellefteå: Norma, 2000, s. 195f. Se 
även Bodin, Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
Skellefteå: Artos, 1987, s. 100-113, och Eternity and Time. Studies in Russian Literature and 
the Orthodox Tradition. Stockholm: Stockholms universitet, 2007, s. 123-132. Bodins för-
hållningssätt ekar även i Torell (1995) och i Sven-Olov Stalfelt, Litterära vägar. Litteratur
historia. Stockholm: Natur & Kultur, 1999, s. 160.
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skildringar av den källkulturella samtiden eller historien. Det kognitiva 
drag som länge var framträdande på urvalsnivån har med andra ord 
motsvarigheter också på den författarspecifika receptionsnivån. Under 
1900-talet tillskrevs Gogol’s verk en alltmer vidgad giltighet, en process 
som gradvis gick från det utomtextuella och kognitivt präglade mot det 
utomtextuella och universella eller målkultursinriktade, men också mot 
ett inomtextuellt, estetiskt intresse för författaren som stilist. Även den-
na rörelse är parallell med de huvudsakliga tendenserna på urvalsnivån, 
liksom den tydliga betoningen av underhållning i uppsättningarna av 
Revisorn efter 1990-talets mitt.

En sak som hör ihop med den realistiska tolkningslinjens genomslag 
före 1900-talets mitt är negativa referenser till källkulturen. En realistisk 
tolkning av inte minst Revisorn skapade tidigt utrymme för såväl anti-
tsaristiska kommentarer som kulturessentialistiska utsagor om ”Ryss-
lands natur”. Detta var inte unikt för den svenska receptionen, även om 
just Revisorn möjligen har en mer framskjuten roll i Sverige jämfört 
med exempelvis Frankrike och Tyskland, vilket kan ses mot bakgrund 
av den framträdande svenska antitsarismen. Att de samhällskritiska 
och realistiska tolkningarna har föredragits så länge hänger dock inte 
enbart samman med svenska uppfattningar om källkulturen, utan har 
också visat sig ha andra, mer pragmatiskt präglade förklaringar som 
tolkningslinjens enkla dramaturgi, författarskapets perifera ställning, 
att viktiga översättningsfaser sammanfallit med perioder då kopplingen 
mellan källitteraturen och realismen varit stark, samt prosarepertoa-
rens begränsningar i bredd och översättningskvalitet.

Det märks också ett tydligt samband mellan den giltighet som ver-
ken har tillskrivits och hur pass djupt svenska skribenter har tillägnat 
sig Gogol’s verk. En beskrivning av exempelvis Döda själar som ett rea-
listiskt verk har gjort att de budskap som uttytts ur texten har relate-
ras till specifika omständigheter i den historiska källkulturen och att 
verkets giltighet har beskurits. Detta har ibland gått hand i hand med 
att författarskapet har beskrivits med hjälp av en uppsättning klichéer 
som antyder att skribenten ifråga inte tillägnat sig författarskapet med 
något större djup. En beskrivning av Gogol’s verk som kulturellt ospeci-
ficerade gestaltningar av psykologiska tillstånd eller metafysiska fråge-
ställningar har däremot ofta sammanfallit med att skribenterna i högre 
grad har gjort sina uttydningar utifrån sig själva och sitt eget samman-
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hang.691 Inte minst Revisorns mottagande visar hur ett verk som i under-
sökningsperiodens början tillskrevs en giltighet enbart som skildring av 
källkulturen, mot periodens slut nästan enbart uppfattas som intressant 
i relation till företeelser i den samtida målkulturen, en process som mot-
svarar Stolzes diskussion om den ryske författarens väg från den ryska 
nationallitteraturen till världslitteraturen. Att författarskapet lösgör sig 
från sitt historiska sammanhang blir alltså ett centralt led, om inte i dess 
etablering i en målkulturell kanon – exemplet Gogol’ visar väl snarare 
att det är fullt möjligt att ett utländskt författarskap uppnår ett slags 
ytlig kanonicitet helt utan att det finns någon egentlig förståelse av det 
i målkulturen – så desto mer för att målkulturen på djupet ska kunna 
tillägna sig författarskapet. En omständighet av vikt har sannolikt varit 
att de historiska omständigheterna som många av Gogol’s verk länge 
förknippades med (det jovialiska ”Ukraina”, ”tsarernas Ryssland”) ef-
ter 1900-talets mitt tedde sig allt mindre relevanta som utgångspunkter 
för att tolka verken. Moeller-Sally har beskrivit en elasticitet hos Gogol’ 
som gjort det möjligt för skilda tider och ideologiska läger att läsa in 
teman i hans verk utifrån sina skiftande behov, en bredd i de möjliga 
tolkningarna som förlängt verkens livslängd och gjort dem ”ständigt 
aktuella”.692 Gogol’s klassikerblivande i Sverige har möjliggjorts av den-
na elasticitet, utan vilken rörelsen från det kognitiva till det universella 
vid någon tidpunkt sannolikt hade stannat upp eftersom författarskapet 
blivit ideologiskt besvärande eller ointressant.693

691 På så vis bekräftas Bachtins och Klebergs modell för kulturutbyten: mötet med den 
Andre (den ryska litteraturen, Gogol’) har bidragit till den egna gruppens självinsikt, men 
impulsen till att söka efter någon form av fördjupning hos den Andre har uppstått i den 
egna gruppen.
692 Moeller-Sally, s. 3-12. Se även Per-Arne Bodin, ”Revisorn går hem i alla läger”, SvD 23/9 
2011.
693 Jmfr utgivningen av den tsarkritiska litteraturen efter 1917, av Maksim Gor’kij efter 
1970-talet eller av de sensovjetiska författarna efter ca 1995.
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5. Döda själar – en 
översättningsanalys

Gogol’s roman Döda själar har hittills fått fem svenska översättning-
ar: Olga Aspelins föga spridda version, utgiven i Helsingfors 1895; Erik 
Nordenströms, också den föga spridd och utgiven i två band 1910-14; 
 Sören Rydströms välspridda översättning (sex utgåvor 1948-99); samt 
Kerstin Olofssons och Staffan Skotts ungefär samtidiga översätt-
ningar (1984 respektive 1989, 2011).694 I det följande ställs frågan: Vad 
är det egentligen som har förts vidare när Döda själar har återskapats 
på svenska? Eller om man skiftar perspektiv: Vilka romaner verkar de 
svenska versionerna av Döda själar vara; vilka representationer av origi-
nalet utgör dessa ”covers” och varför ser de ut som de gör? Mer formellt 
uttryckt vill jag här rekonstruera några av de initiala och operationella 
översättningsnormer som påverkat de fem översättningarnas tillkomst-
processer, ringa in de drag i originaltexten som översättarna prioriterat 
eller tonat ner och vilka egna stilistiska böjelser de givit utlopp för. På 
så vis vill jag karakterisera översättningarna, ge en bild av översättar-
nas inställning till uppgiften och till verket och relatera detta till den 
övergripande situationen för källitteraturen och författarskapet i mål-
kulturen. 

Jag fokuserar på ett begränsat område, som dock har genomgripande 
betydelse för texternas karaktär: hur översättarna hanterat originalets 
särpräglade syntaktiska och semantiska uppbyggnad eller segmen-
tering, det som jag här kommer att kalla originalets matris.695 Detta 

694 Alfred Jensen översatte också ett utdrag i Jensen (1912).
695 Toury (1995) (s. 58) beskriver matrisen som “the modes of distributing linguistic mate-
rial”. Här används det alltså som en samlingsbenämning för den syntaktiska och seman-
tiska organiseringen eller segmenteringen av en text.
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skapar öppningar till andra stilistiska nivåer, inte minst till frågan om 
hur romanens berättarröst har bevarats och i vilken mån ”översätta-
rens röst” – de stildrag som utmärkt översättarna som författare till 
de svenska texterna – har konkurrerat med Gogol’s berättarröst, vilka 
konsekvenser detta fått, och hur detta förhåller sig till de övergripande 
tolkningsmönstren för författarskapet och källitteraturen.696 Undersök-
ningen omfattar ett begränsat antal excerpter, men så vitt jag kan be-
döma har utdragen god bäring också på helheterna.697 Efter en teoretisk 
orientering och en karakterisering av de viktigaste stilistiska inslagen 
i romanen, presenteras översättningsanalyserna i kronologisk ordning 
från Aspelin till Skott. Avslutningsvis följer en diskussion om relatio-
nen mellan de tillämpade översättningsstrategierna och de preliminära 
normskikten.

5.1 Översättningsteoretisk orientering

Initiala översättningsnormer

Det som undersöks här är de delar av översättningsprocessen som rör 
själva textproduktionen och dess förhållande till det som Toury kallat 
initiala och operationella översättningsnormer.698 Den initiala norm-
nivån rör den klassiska principfrågan om att ”föra läsaren till verket eller 
verket till läsaren”; eller annorlunda uttryckt: förhållandet mellan å ena 
sidan källtexten, betraktad som uttryck för både författarens stilistiska 
särprägel och de källspråkliga och källkulturella normer som påverkat 
källtextens tillkomst, och å den andra sidan de normer som påverkat 
litteraturproduktionen i målkulturen eller de segment av målkulturen 

696 Gullin (2002), s. 7ff.
697 Följande excerpter undersöks: kapitel 1 (ca 14 s.); kapitel 2 från inledningen till och med 
Zamanilovka-dialogen (ca 4 s.); ett utdrag ur kapitel 4 från ”Zdes’ Nozdrev zachochotal 
tem zvonkim smechom [...]” till ”Gosti vorotilis’ toju že gadkoju dorogoju [...]” (ca 10 s.); 
samt det avslutande partiet i romanens första del, från ”Sekretar’, kak vidno, umel govo-
rit’ i v rifmu.” till slutet (ca 11 s.). Utdragen ger exempel på berättande text, på dialogtät 
text och på hur Gogol’s berättarröst griper in i framställningen. Även om dessa stycken 
undersöks särskilt ingående, tas givetvis också hänsyn till översättningarna som helheter.
698 Med textproduktion avses här i första hand översättarens arbete, men också andra ak-
törers – framförallt eventuella redaktörers – påverkan på måltextens utformning.
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som översättaren verkat i.699 Hur översättaren balanserat mellan påver-
kan från källtexten och från sin omgivning kan som framgått beskrivas 
i termer av adekvansinriktade och acceptansinriktade översättnings-
strategier. Begreppen kommer här att relateras till en viss förståelse av 
källtexten, nämligen den tolkningslinje som utgår från de ryska for-
malisterna, i synnerhet Ėjchenbaum, utifrån vilken man kan beskriva 
Gogol’s verk som uppbyggt kring författarens mimiskt-artikulatoriska 
berättarröst (se 4.5). Denna centrala kompositionsprincip eller dominant 
tas alltså som utgångspunkt för rekonstruktionen av de översättnings-
strategier som tillämpats.700 Med en adekvansinriktad översättning för-
stås utifrån detta en variant som utgått från en tydlig medvetenhet om 
romanens stilistiska särdrag och som på målspråket skapat en text som 
på ett eller annat sätt motsvarar dess mimiskt-artikulatoriska berättar-
struktur. Med en acceptansinriktad översättningslösning avses en vari-
ant där översättaren tydligt frångått denna struktur och anpassat den 
till någon annan textnorm.

Det ska påminnas om att den formalistiska tolkningslinjen egentligen 
inte fick spridning i Sverige förrän under senare efterkrigstid. De äldre 
översättarna – Aspelin, Nordenström och Rydström – hade sannolikt 
inte kommit i kontakt med den sortens tolkningsinstruktioner (om än 
med reservationer för Aspelin), medan Olofsson och Skott översatte un-
der en period då tolkningslinjen hade ett tydligt genomslag. Detta utgör 
en potentiellt viktig förutsättning som skiljer de äldre översättningarna 
från de yngre. När den formalistiska tolkningslinjen tas som utgångs-
punkt för bedömningen av de äldre översättningarna sker det inte för 
att peka ut dessa som ”feltolkningar”, utan för att det åskådliggör över-
sättningarnas karaktär och dessutom visar just på tolkningstraditioner-
nas betydelse för översättningarnas utformning. Jag kommer emellertid 

699 Friedrich Schleiermacher talar om ”att föra läsaren till författaren eller att föra förfat-
taren till läsaren”, Lawrence Venuti om motstånd och domesticering, Levý om en reprodu-
cerande och en konstnärlig översättningsnorm, en fordran på ”trohet” respektive ”skön-
het”. Tankarna antyds också i motsättningen mellan källkultur och målkultur, i synnerhet 
när det är tal om exempelvis en ”källkultursanpassad/målkultursanpassad” översättning. 
F. Schleiermacher, ”Om de olika metoderna att översätta”, i Lars Kleberg (red.), Med andra 
ord. Stockholm: Natur & Kultur, 1998, s. 115-130. Levý, s. 72. Venuti (1995).
700 Om begreppet ”dominant” hos Ėjchenbaum och Tynjanov, se Victor Erlich, Russian 
Formalism. History – Doctrine. Haag: Mouton, 1980, s. 199f.
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också att väga in andra faktorer, framförallt sådant som rör måltexter-
nas tänkta syfte och funktion såsom detta formulerats hos textprodu-
centerna (utgivare och översättare). En del av detta har redan berörts i 
föregående kapitel men kommer att fördjupas i det följande.

Operationella normer

Medan de initiala normerna rör översättarens strategiska inställning till 
balansen mellan källtext och målkultur, aktiveras de operationella nor-
merna snarare i själva översättningsprocessen. De operationella normer-
na är som nämnts intimt förknippade med de initiala, som ibland också 
aktiveras först i det operationella arbetet. Toury skiljer på två former av 
operationella normer: Matrisnormer har att göra med måltextens formel-
la strukturering visavi källtexten; de påverkar översättarens förhållnings-
sätt till källtextens segmentering, sättet att återge källtextens syntaktiska 
och semantiska organisering, men också möjligheterna att göra stryk-
ningar. Somligt av detta går att åskådliggöra tämligen objektivt – exem-
pelvis hur en översättning förhållit sig till originalets styckeindelning eller 
interpunktion – och redovisas i tabell 25 och 26. Språkformsnormer har 
istället att göra med måltextens strukturering i förhållande till generella 
stilistiska normer i målspråket och till litterära normer i målkulturen. 
Dessa kan exempelvis vara genrespecifika, specifika för den översatta lit-
teraturen i stort eller för den översatta källitteraturen.701

Hur översättarna har förhållit sig till källtextens matris blir av särskilt 
intresse här eftersom den mimiskt-artikulatoriska dominanten har gi-
vit upphov till en särpräglad syntaktisk och semantisk organisering av 
texten. Att Gogol’s berättarröst i så hög grad har varit bestämmande för 
källtextens matris gör att måltextens utformning vad gäller vissa syn-
taktiska och semantiska parametrar i hög grad kommer att bestämma 
hur den artar sig på svenska, vilket påverkar hela måltextens karaktär. 
Två inslag i källtextens matris som har särskilt stor betydelse är inter-
punktionen och styckeindelningen. Att sådana syntaktiska nivåer kan 

701 Toury, s. 58ff. – Vad gäller språkformsnormerna saknas här utrymme för att beskriva 
översättningarna utifrån en grundlig genomgång av samtida språknormer och litterära 
normer i målkulturen, men ambitionen är att i möjligaste mån kommentera sådana fak-
torer då de framstått som relevanta.
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ha stor påverkan på andra stilskikt har visats av Rachel May, som be-
skriver en generell funktionsskillnad mellan långa och korta meningar 
i skönlitterära texter: där långa meningar bättre förmår rama in hela 
sammanhang sätter korta meningar nya företeelser i fokus; ett ökat an-
tal meningar ökar antalet huvudteman och försvagar sambandet mel-
lan textdelarna, en försvagning som blir särskilt problematisk om det är 
detta samband – berättarrösten – som utgör verkets dominant, vilket är 
fallet med Döda själar enligt det synsätt som är utgångspunkten här.702

Relationen mellan de preliminära, initiala och operationella 
normnivåerna

En fråga som ska undersökas här är på vilka sätt som de tillämpade över-
sättningsstrategierna har varit avhängiga de övergripande tolknings-
mönstren för författarskapet. Att en sådan påverkan har skett är förvis-
so inte självklar; åtminstone bör man hypotetiskt anta att en översättare 
kan motsätta sig en för tiden dominerande tolkning, vara okunnig om 
den eller oförmögen att uttrycka den i sitt praktiska översättningsar-
bete. Motsvarande gäller också för översättningarnas relation till de ge-
nerella urvalsmönstren: att de preliminära normer som påverkat dessa 
kan ha motsvarigheter i översättarens textarbete är möjligt men inte 
givet, och den sortens påverkan behöver inte heller vara uppenbar eller 
entydig – man måste också förutsätta möjligheten av en motsättning 
mellan översättarens kreativa process och de normativa signalerna från 
de ”övre” lagren i den litterära produktionskedjan.703 En av uppgifterna 
i detta kapitel är alltså att granska i vilken mån ”översättarnas röster” 
är typiska för målkulturens generella förhållande till källitteraturen el-
ler författarskapet, och om så inte är fallet – i vilken mån översättarens 
individuella stämma motverkat eller på andra sätt manipulerat denna 
preliminära normpåverkan.

702 May, s. 57f, 83ff, 119-139. Förenklingar av textmatrisen kan delvis förklaras med skill-
nader i litterära traditioner, med att målitteraturen skulle föredra andra (ofta enklare) 
textstrukturer än källitteraturen; men en lika viktig faktor, menar May, är att förenklingar 
uppstår som en följd av översättarens dragning åt att explicera måltexten, att göra den mer 
”läsbar”, för att få utöva sitt eget inflytande på texten.
703 Rachel May betonar särskilt översättarens personliga drivkraft att kontrollera sin text, 
med originalets berättare som konkurrent. May, s. 83f. Jmfr Gullin (2002), s. 42ff. 
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5.2 Döda själar – en kort stilistisk karakteristik

Utifrån den formalistiska tolkningslinje som följs här kan Döda själar 
knappast beskrivas som en handlingsdriven roman. Den har en finurlig 
grundidé, men intrig och dramatik är inte vad som står i centrum; ver-
kets viktigaste kompositionspunkt är inte berättelsen, utan berättandet. 
Denna mimiskt-artikulatoriska dominant ger som nämnts upphov till 
en komplicerad organisering av texten, med en semantisk väv av upprep-
ningar och särskilda signalord och en syntax som utmärks av långa styck-
en bestående av långa meningar, sammanhållna av ett flitigt användande 
av kolon, semikolon och tankstreck. Ur översättarens synvinkel blir den-
na formella grundstruktur – eller snarare någon form av återskapande 
av den – en förutsättning för att berättarrösten ska kunna återges någor-
lunda adekvat på målspråket. Stora förändringar av originalets formella 
struktur torde påverka översättningens karaktär på ett fundamentalt plan 
– sannolikt betydligt mer här än i de flesta översättningssituationer. Ett 
nära bevakande av källtextens formella struktur är i sig knappast tillräck-
ligt för ett någorlunda adekvat återskapande av verkets dominant i mål-
texten, men utgör en viktig förutsättning för detta.

Associationslinjer

En viktig faktor i samspelet mellan den formella strukturen och berät-
tarrösten i Döda själar återfinns på semantisk nivå, i det som jag vill 
kalla associationslinjer: långa textsjok som innehållsmässigt kan bestå 
av ganska disparata partier som fogats samman så att läsaren ändå följer 
med över skarvarna utan att uppfatta någon större friktion i texten. As-
sociationslinjerna ligger nära ett välkänt drag hos Gogol’, de så kallade 
digressionerna, de skenbart meningslösa utvikningar och ämnesbyten 
som författaren ofta ägnar sig åt med stor hängivenhet.704 Medan digres-
sionen betecknar någonting som rör textens innebörd (eller dess flykt 
undan en innebörd för att parafrasera Fanger och Fuentes), betecknar 
associationslinjen en både syntaktisk och semantisk helhetsstruktur, 
en formellt fastställbar segmentkedja som uppstått som en följd av be-

704 Om Gogol’s digressioner, se Cathy Popkin, The Pragmatics of Insignificance. Chechov, 
Zoshchenko, Gogol. Stanford U. P., 1993, s. 125ff.
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rättarröstens mimiskt-artikulatoriska krav och som genom en ständig 
förmedling och förskjutning av fokus leder läsarens uppmärksamhet 
vidare genom en stor mängd detaljer och sidospår.

Associationslinjerna hålls samman tack vare den komplexa syntaktis-
ka grundstrukturen, men också semantiskt, genom upprepningar och sig
nalord. Upprepningar av vissa ord eller uttryck kan förekomma genomgå-
ende i hela texten, men även lokalt och mera intensivt i begränsade textav-
snitt.705 Till de genomgående upprepningarna hör förstärkningsord som 
”očen’” (”mycket”), ”črezvyčajno” (”utomordentligt”) och ”ves’ma” (”sär-
deles”), vilka ofta är viktiga uttryck för berättarröstens högspända, ibland 
servila ton, och för det ironiska förhållningssätt till själva berättandet som 
genomsyrar hela romanen.706 Till andra genomgående upprepningar som 
är viktiga för att signalera berättarröstens närvaro och berättarperspek-
tivet hör uttryck som ”vpročem” (”för övrigt”, ”förresten”), ”kažetsja” 
(”det verkar/förefaller”), ”po-moemu” (”som jag ser det”), ”slovom” (”med 
ett ord”), liksom deiktiska ord av typen ”vot”, ”itak”, ”tam”.707 En min-
dre grupp nyckelord löper genom hela texten och laddas efterhand med en 
metadiskursiv innebörd, giltig endast inom romanen, ett kluster av bety-
delser som inte alltid behöver vara givna i det allmänna semantiska syste-
met.708 Det mest kända exemplet är ”russkie mužiki” (”ryska karlar/bön-
der”), en egentligen överflödig bestämning till substantivet som just tack 
vare sin tautologiska natur blir särskilt iögonfallande och förmår binda 
till sig associationer som i romanen rör relationen mellan det egna och det 
främmande. Motsvarande gäller också för epitet som ”naš” (”vår”) och 
”po našemu obyčaju” (”enligt vår sed”). Dessa nyckelord introduceras ofta 
i framskjuten position (i ett stycke eller en mening) eller genom intensiv 
upprepning, vilket drar till sig läsarens uppmärksamhet.709 Detsamma 
gäller även de lokala upprepningarna. Dessa är ibland av expressiv natur, 
som i avsnittet där Čičikov hetsar runt mellan olika samkväm och ordet 
”vizit” (”besök/visit”) upprepas som en spegling av huvudpersonens ma-
niska jakt på kontakter i den nya staden.710

705 Eremina, s. 52ff.
706 Ibid., s. 64ff, 98-113. 
707 Jmfr May, s. 66ff.
708 Eremina, s. 30ff.
709 Ibid. Maguire (1994), s. 215f. Mann (1996), s. 242ff.
710 Detta sker i kapitel 1; jmfr Gogol’ (1984), s. 12.
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Ett exempel på hur en associationslinje kan se ut ges i romanens in-
ledning, när Čičikov just tagit in på värdshuset:

Exempel 1

/Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в об
щую залу. Какие бывают эти общие залы - всякий проезжающий знает 
очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потем-
невшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами раз-
ных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы 
по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою 
известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая 
люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звене-
ли всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая 
бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как 
птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масля-
ными красками, - словом, все то же, что и везде; только и разницы, что 
на одной картине изображена была нимфа с такими огромными гру-
дями, какие читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра при-
роды, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвест-
но в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз 
даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в 
Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз 
и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую жена-
тым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными на-
ставлениями, как закутываться, а холостым - наверное не могу сказать, 
кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши 
косынку, господин велел … [→]711

/Medan tjänarna styrde och ställde, begav sig herrn till skänkrummet. Hu-
rudana dessa skänkrum brukar vara – det vet varje resande mycket väl: 
samma väggar målade med oljefärg, mörknade upptill av rök från samo-
varen och blankslitna nedtill av olika resandes ryggar och ännu mer av 
infödda köpmäns, ty på marknadsdagarna kom köpmännen hit i sällskap 
på sex och sju för att dricka ett par kannor te som vanligt; samma nedrökta 
tak; samma inrökta ljuskrona med en mängd hängande glasprismor, som 
hoppade och klingade varje gång uppassaren sprang över den nötta kork-

711 Citat vid inledning av stycke eller vid styckeslut markeras med snedstreck. Vid citat ini-
från ett stycke markeras den föregående texten med [←]. Om ursprungstexten fortsätter 
där citatet upphör markeras detta med [→].
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mattan mellan de nötta vaxdukarna, flinkt svängande med brickan, där 
det trängdes lika många tekoppar som det finns fåglar på havsstranden; 
samma tavlor som täckte hela väggen och var målade i oljefärg – kort sagt, 
allting var som det brukar vara överallt; den enda skillnaden var att en 
tavla föreställde en nymf med så väldiga bröst att läsaren nog aldrig sett 
maken. En liknande naturens lek möter man för övrigt på olika historiska 
tavlor, okänt när, varifrån och av vem införda till oss här i Ryssland, någon 
gång rent av genom våra magnater, konstälskare som köpt dem i Italien på 
vägvisares inrådan. Herrn kastade av sig skärmmössan och befriade hal-
sen från en yllehalsduk i alla regnbågens färger, en sådan som makan med 
egna händer förfärdigar åt de äkta männen och överlämnar tillsammans 
med passande förmaningar om hur den skall användas, men åt ungkar-
larna – med säkerhet kan jag inte säga vem som gör dem. Gud vet, jag har 
aldrig haft på mig sådana halsdukar. Efter att ha virat av sig halsduken sade 
herrn till [...] [→] (Olofsson)712

Associationslinjen löper här från den första meningens ”pokamest” 
(”medan”), vars tidsangivelse spänner över två långa meningar, och 
vidare till den andra meningen genom det upprepade ”obščaja zala” 
(”skänkrum”); ett tankstreck och ett kolon leder därifrån till en beskriv-
ning av en specifik och en typisk värdshusmatsal, sammanhållen av ett 
fem gånger upprepat demonstrativt pronomen som möjliggör ett par 
utvikningar i sidosituationer (köpmännen och fåglarna); via ett semiko-
lon leder det upprepade pronomenet vidare till beskrivningen av tavlan 
med nymfen, vilket binds till den efterföljande sidosituationen (de ryska 
konstälskarna och deras guide) med ett ”vpročem” och en upprepning 
av ”kartina” (”tavla”) – och först i den efterföljande meningen bryts as-
sociationslinjen. Allt som skett under detta utdragna ”pokamest” har 
karaktären av en utvikning, någonting som berättaren bara tillfälligtvis 
berättar medan Čičikov är på väg nerför trappan. Det väsentliga som 
läsaren väntar på genom alla sidosituationer visar sig emellertid vara 
föga mer än att Čičikov – sätter sig ner. Denna helt oansenliga händelse 
är inbäddad i så många sidosituationer och utvikningar att det hade va-
rit svårt att sortera det som rör det egentliga skeendet från alla stickspår 
om det inte varit för den oavvisliga förnimmelsen att det mesta inte är 
essentiellt, att det också är ”pokamest”, ”tills vidare”, och att berättaren 

712 Gogol’ (1984), s. 7f.
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förmodligen yttrar någonting väsentligt bara man lyssnar lite till. As-
sociationslinjen leder med andra ord inte bara framåt, utan också förbi 
och bort från all den kringinformation som berättaren strör omkring 
sig och aldrig återvänder till. Att fokus ständigt skiftar gör att kring-
informationen sällan blir betungande eller hamnar i centrum för läsa-
rens uppmärksamhet, och romanen övergår aldrig heller till att bli en 
utpräglat realistisk skildring, där det informativa är centralt. Den här 
typen av associationslinjer får åtminstone två följder för den översättare 
som eftersträvar att föra över källtextens mimiskt-artikulatoriska do-
minant på målspråket: för det första blir det av betydelse att bevaka den 
semantiska progressionen i källtexten eller ordens presentationsord-
ning; för det andra kan det bli angeläget att begränsa ordmängden, så att 
inte alltför omfattande tillskott bromsar upp associationskedjans flykt.

Berättarröstens personlighet

Det är också nödvändigt att kort karakterisera den berättarröst som 
källtextens formella struktur förutsätter och förutsätts av. Först bör man 
då konstatera att Döda själar har en mycket påträngande berättare, som 
helt färgar den värld som berättas. Berättaren håller sig inte dold i ett 
litteraturspråkligt register, utan framträder i en rad talspråkliga register 
som ofta drar åt det gälla eller pladdriga, med en stor mängd interjek-
tioner, upprepningar, parentetiska ord och stilblandningar, men också i 
höglitterära register och då ofta med tydlig ironi.713 Berättaren har i det 
närmaste obegränsad tillgång till händelserna och personernas tankar, 
och vänder sig ofta direkt till läsaren, ibland som huvudhandling. Be-
rättarröstens personlighet framträder inte minst i de många digressio-
nerna och i återkommande hyperboler som ibland drabbar berättarens 
egen position, då han ironiskt överdriver något av berättandets standard-
grepp och därigenom framstår som lika beskäftig som den värld han 
beskriver.714 Nabokov använder begreppet pošlost’ för att karakterisera 
såväl romanens huvudsakliga tema som berättarröstens personlighet: en 
struntviktig, tomt malande stämma som sällan når fram till det väsent-

713 Eremina, s. 11. 
714 Ibid., s. 64ff.
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liga som den hela tiden antyder att den ägnar sig åt.715 Ett inslag i detta är 
de alogismer eller sammanflätningar av logiskt oförenliga element som 
är vanligt förekommande i romanen och som understryker det uppblåst 
obetydliga hos själva berättaren.716 Ironin, överdrifterna och alogismerna 
orsakar tallösa komiska poänger, men har också mörkare inslag; även 
om berättaren glatt och gärna dras med av sitt fabulerande, slår glättig-
heten ofta över i en mer gäll eller uppgiven ton, som om han gör sig lustig 
över ett sätt att berätta som han vare sig kan förlika sig med eller låta bli 
att härma. Det är i detta växelspel mellan å ena sidan det ivrigt fabu-
lerande och ibland patosstarka, och å den andra sidan det ironiska och 
svartsynta som Gogol’s berättarröst får karaktär.717 Att återskapa detta 
är förstås inte enbart en fråga om att hålla sig nära en viss formell matris 
– här sätts också översättarens förmågor som läsare, skådespelare och 
skönlitterär författare på prov, något som snarare torde vara förbundet 
med de språkformsnormer som aktiverats i översättningsprocessen. Om 
matrisnormerna, liksom de initiala översättningsnormerna, påverkar 
förutsättningarna för om en översättning ska kunna återskapa källtex-
tens mimiskt-artikulatoriska dominant, torde språkformsnormerna allt-
så påverka vilka målspråkliga register som översättaren anlägger för att 
inom den formella strukturen återge berättarröstens personlighet.

5.3 Olga Aspelin (1895)

Matrisingrepp

Om Olga Aspelins översättning av Döda själar kan allmänt sägas att 
den i sin formella struktur uppvisar så stora avsteg från källtexten att 
den redan där förlorar det mesta av originalets mimiskt-artikulatoriska 
egenskaper. Aspelin genomför mycket omfattande strykningar, ofta 
saknas hela stycken, vilket förklarar varför hennes översättning är nå-

715 Nabokov, s. 64-74.
716 Eremina, s. 123ff.
717 Ibid., s. 7. Hans Günther karakteriserar Gogol’s stil som ”grotesk” och utgår bland annat 
från G. R. Tamarins beskrivning av det groteska som en kombination av tragiska, komiska 
och högstämda element. Hans Günther, Das Groteske bei N. V. Gogol’. Formen und Funk-
tionen. München: Verlag Otto Sagner, 1968, s. 22. 
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got kortare än originalet. Men trots att den alltså bara förhåller sig till 
en del av källtexten har översättningen omkring 20 % fler stycken och 
meningar än originalet. Mot slutet av måltexten blir Aspelin något mer 
noggrann med att bevara originalets styckeindelning, men gör också 
där omfattande strykningar och meningsdelningar. Även interpunk-
tionen är genomgående en helt annan, delvis som en följd av de många 
meningsdelningarna, men också på grund av vad som verkar vara en 
motvilja mot att återge originalets många kolon, tankstreck och fram-
förallt semikolon.718 Aspelin är obekymrad om den semantiska presen-
tationsordningen i originalet och stuvar gärna om för att få till en enk-
lare syntax. Hon tycks inte ha uppfattat Gogol’s upprepningar som ett 
medvetet stilgrepp, utan har tvärtom eftersträvat variation. Uttryck där 
berättarrösten gör sig tydligt påmind har inte sällan strukits eller slätats 
över, som om detta utgjort ett särskilt misshagligt inslag.719

Översättningen innehåller en stor mängd tillägg, i huvudsak av tre 
slag: Tillägg som följd av ändringarna i matrisen, vilka återkommer där 
Aspelin brutit upp originalets syntaktiska ordning och måste kompen-
sera detta genom att föra in tillbakarefererande satser i nytillkomna me-
ningar eller stycken.720 Tillägg där två svenska ord ersatt ett i originalet, 
vilket kan hänga samman med att översättaren varit osäker inför ett ut-
tryck i källtexten och kompenserat med två ord istället för ett, såvida hon 
inte uppfattat det som oproblematiskt att översätta ett ord med två.721 En 
närliggande förändring är när Aspelin emellanåt för in citationstecken 
vid uttryck som, får man förmoda, verkat underliga eller möjligen ko-
miska.722 Tillskott som tydliggör ett skeendes ordningsföljd, det vill säga 
tillägg av uttryck som ”började”, ”efter det att”, ”omsider”, vilka spaltar 
upp och åskådliggör händelsernas temporala följd.723 Dessa tillkommer 

718 Tabell 25. 
719 Tabell 26. 
720 Jmfr t.ex. originalet mot Gogol’ (1895), s. 5, från ”Där var trafiken lifligare [...]” till ” [...] 
uppträda på scenen.” 
721 T.ex. Gogol’ (1895) s. 2, där ”večnaja želtaja kraska” blir ”den välkända, evinnerliga gula 
färgen”. Vissa av dessa tillägg skulle kunna utgöra kompensationer för inslag i källtexten 
som av olika skäl försvunnit på andra håll, men det är högst tveksamt ifall sådana över-
väganden spelat in här. 
722 Gogol’ (1895), s. 5. – Aspelin har infogat ett begränsat antal egna anmärkningar i texten, 
främst för ryska realia; se exempelvis Gogol’ (1895), s. 186. 
723 T.ex. Gogol’ (1895), s. 5: ”Han gäspade några gånger och bad omsider att blifva följd till 
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ofta som en lösning på ryskans gerundier och participkonstruktioner, 
men följer också den förtydligande tendens som texten har präglats av på 
ett övergripande plan. Aspelin ger inte alltid akt på vad som händer med 
måltexten som helhet i och med tilläggen; exempelvis kan hon foga in ett 
”som sagdt” som saknar referenspunkt i den tidigare texten.724 

Aspelins förtydligande tendenser och den realistiska tolkningslinjen

Som redan antytts är Aspelins ingrepp i matrisen inte sällan präglade 
av en strävan att förtydliga händelseförlopp och miljöbeskrivningar, 
att skala undan det till synes överflödiga. Detta blir som mest iögonfal-
lande i de omfattande strykningar som gjorts och som med viss kon-
sekvens drabbar författarens digressioner, mera sällan miljöbeskriv-
ningar eller stycken som för handlingen framåt.725 Måltextens strävan 
mot ökad stilistisk och innehållsmässig enkelhet skulle kunna beskrivas 
som ett resultat av en acceptansinriktad översättningsstrategi, som en 
anpassning till en svensk textnorm, förstådd som en dragning åt kortare 
meningar och stycken. Men om syftet varit att förtydliga handlingen så 
har strategin haft motsatt verkan, eftersom information som är essen-
tiell för handlingen inte sällan gått förlorad.726 Strategin har dessutom 
orsakat en genomgående vaghet vad gäller textens karaktär på så vis att 
romanen har blivit stilistiskt otydlig, något som på samma gång gör den 
innehållsmässigt förvirrande och något trivial.727 Och det har knappast 

sitt rum, där han lade sig och sof i två runda timmar.” Gogol’ har: ”Tut načal on zevat’ i 
prikazal otvesti sebja v svoj numer, gde, prilegši, zasnul dva časa.” 
724 Gogol’ (1895), s. 15. 
725 Bara i exerpten i kapitel 4 märks strykningar på flera ställen, t.ex. vid brännvinsdiskus-
sionen (s. 66), i beskrivningen av Nozdrev (s. 71) och i uppräkningen av hundar (s. 72), 
som Aspelin kortat av med ett ”o.s.v.”. 
726 Exempelvis när Čičikov under sin första dag i staden studerar en teateraffisch, ute-
lämnar Aspelin flera detaljer om den information han tillvinner sig, vilket gör att läsaren 
går miste om både ett karaktärsdrag hos huvudpersonen (hans överdrivna noggrannhet i 
småsaker) och en ledtråd till hans hemliga ärende (kartläggningen av småstadssocieteten 
inför uppköpet av de döda själarna). Läsaren förstår knappast heller varför Čičikov så 
omsorgsfullt sparar affischen efteråt. Ett annat exempel ges i slutkapitlets förklaring av 
Čičikovs bakgrund och motiv, där stora partier utelämnats. 
727 Den genomgående vagheten förstärks av påfallande många lexikala missförstånd. Ex-
empelvis när Petruškas rock – hans herres avlagda exemplar – beskrivs som ”bekväm”, en 
översättning av ”prostornyj”, som snarare antyder att rocken är alldeles för stor. Gogol’ 
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funnits någon textnorm, inte ens en svensk, som prioriterat den sor-
tens otydlighet. Inte heller torde svenska och finländska läsare under 
1890-talet ha varit oförmögna att ta till sig texter som var annat än kort-
huggna och handlingsfokuserade.

Däremot kan den reducerande, handlingsfokuserade och explice-
rande översättningsstrategin vara följden av en annan sorts anpassning, 
nämligen till mer genrebundna textnormer som också rör källitteratu-
rens övergripande ställning i målkulturen och internationellt. Vid sidan 
av berättarröstens försvagning sker nämligen en viktig sak i och med 
de många ingreppen i matrisen: originalets associationslinjer bryts ner, 
vilket åstadkommer ett berättande som granskar detaljer snarare än 
sveper förbi dem:

Exempel 2

[←] Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была 
очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в 
темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погод-
ных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен 
вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками 
и баранками. [→]

/ Värdshusets yttre fasad motsvarade fullkomligt det inre af detsamma. 
Den var ovanligt lång, i två våningar, den undre orappad. De mörka tegel-
stenarna, smutsfärgade redan ifrån begynnelsen, hade mörknat ändå mera 
till följd af fukt, rägn och snö. Den öfre våningen var målad i den välkända, 
evinnerliga gula färgen. Den undre upptogs af små bodar, där man sålde rep, 
seldon och kringlor på band. / 728

Originalet är här ovanligt återhållsamt beskrivande; det enda ställe där 
berättarrösten möjligen ger sig till känna är i den av Aspelin missför-
stådda eller överslätade alogismen ”grjaznovatych uže samich po sebe” 
(”smutsfärgat redan i sig självt” hos Olofsson). Ändå sker en stor föränd-

(1895), s. 3. Att lexikala missförstånd förekommer i en översättning är i sig inte underligt 
och kommenteras här enbart för att de är påfallande många och av ett slag som antyder 
att översättaren och/eller textproducenterna inte varit särskilt angelägna om helheten eller 
brustit i kompetens. 
728 Gogol’ (1895), s. 2. 
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ring hos Aspelin genom att originalets enda mening har blivit till fem, nå-
got som tydligt stärker styckets drag av miljöbeskrivning. Helt enligt May 
ovan tillmäts detaljerna större betydelse hos Aspelin eftersom meningar-
na stympats. Ett annat exempel från samma scen visar hur den tillämpade 
strategin bryter ner originalets framåtriktande associationskedjor:

Exempel 3

/ Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным 
слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым 
и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, 
какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, - 
весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не 
на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина 
вверх по всей деревянной галерее показывать ниспосланный ему бо-
гом покой. Покой был известного рода, ибо […] [→]

/ När britschkan omsider svängde in på gården, emottogs den resande af 
en s.k. ”polowoj” – en allmän benämning för uppassare vid de ryska värds-
husen. Han hade ett så rörligt minspel, att det nästan var omöjligt att få en 
föreställning om huru han såg ut.

Med en serviett öfver armen, rusade han ut emot den ankommande. Själf 
lång och gänglig, var han iklädd en mycket lång, nästan fotsid rock, som 
likvisst var så kort i ryggen, att det såg ut, som hade hans rygg slutat uppe i 
nacken.

Skakande håret ur pannan, ledsagade han med synbar beredvillighet den 
resande genom det långa trägalleriet ända fram till det rum, som Gud be-
skärt denne. Detta var sådant […][→]729

Originalets första mening inleds i ett neutralt berättande register, men 
viker snabbt av och får en mer livaktigt fabulerande ton, vilket också blir 
bestämmande för den efterföljande meningen, där fokus ständigt flyttas 
vidare genom de verb och attribut som tillsammans utgör en staccato-
artad, mimisk beskrivning av uppassaren och hans rörelse över gården. 
Hos Aspelin får allting en mer konstaterande karaktär till följd av de 
många matrisingreppen. Skillnaden tydliggörs vid en jämförelse av den 

729 Ibid.
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funktion uppassarens servett fyller i respektive text: i originalet en signal 
om mannens iver; hos Aspelin, där servetten framförställts i en nytill-
kommen mening, är den snarare en detalj i en miljöbeskrivning. Den 
hos Gogol’ livaktigt inspirerade och genom sin pratsamhet till synes ovä
sentliga uppräkningen av attribut är hos Aspelin mera torrt registrerande 
och samtidigt upphöjd till någonting till synes väsentligt. Översättningen 
drar därigenom åt det realistiska, men med en uppsättning detaljer som 
inte ställts samman för att åstadkomma en realistisk skildring. Detta 
fenomen bidrar starkt till måltextens stilistiska vaghet och återkommer 
senare hos Nordenström och i synnerhet hos Rydström.

Som framgått översatte Aspelin romanen under en period då både 
den ryska litteraturen och Gogol’s författarskap starkt förknippades 
med realistiska eller rentav naturalistiska tendenser. Ryska realistiska 
verk hade ofta en avsevärt starkare berättarnärvaro än vad som var 
vanligt inom den västeuropeiska realismen, ett drag som ofta tonades 
ned då de översattes till västeuropeiska språk.730 Motsvarande påverkan 
kan ha skett också här, så att textproducenterna tagit intryck av stilnor-
mer som etablerats av västeuropeiska realister eller naturalister och av 
västeuropeiska tolkningar av ryska realister, något som kan ha påverkat 
dem i riktning mot att dämpa berättarröstens närvaro och att förstärka 
allt i romanen som rör handling och miljöbeskrivning.

Måltexten som förlagsprodukt

De peritextuella läsinstruktionerna för Aspelins utgåva beskrev Döda 
själar utifrån den konservativa traditionens vördnadsfulla inställning 
till författaren och uttryckte en förståelse för det fabulerande draget i 
Gogol’s prosa. Av denna inställning, som väl sannolikt formulerats av 
Aspelin eller någon på förlaget (Edlund), märks föga i den tillämpade 
översättningsstrategin, som ju snarare präglas av motsatsen, av en lik-
giltig eller okänslig inställning till källtextens stilistiska särprägel och 
en till synes medveten försvagning av berättarrösten. Som framgått 
uppvisar slutresultatet drag som överensstämmer med vissa samtida 
litterära trender av både transnationell och källkultursrelaterad natur, 
men detta ska inte förstås som en följd av några överlagda försök att 

730 May, kapitel 2 och 3.
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göra Gogol’ till en utvecklad realist – en så målmedveten manipulation 
är knappast trolig. Och då återstår frågan vad som egentligen har varit 
bestämmande i produktionen av denna text.

En förklaring till den motsägelsefullhet som präglar utgåvan – med 
dess vördnadsfulla inramning som uttrycker förståelse för verkets stilis-
tiska särart och dess närmast hänsynslösa översättningsstrategi – torde 
kunna ges av de praktiska omständigheterna kring textens tillkomst, om 
vilka dessvärre föga är känt. En inte orimlig hypotes är kanske att den 
stilnivellering som utmärker måltexten är en följd av en acceptansinrik-
tad redigering, snarare än av Aspelins översättarinsats. De motstridiga 
dragen ovan skulle då vara ett resultat av att måltextens producenter an-
tingen haft svårt att enas om en förståelse av verket eller att det saknats 
översättarkompetens att åstadkomma en måltext som motsvarar paratex-
tens beskrivning av källtexten, alternativt att dessa faktorer samverkat. 
Ett tänkbart scenario är att Aspelin kan ha lämnat ifrån sig en mer full-
ständig text, vars stilistiska egenheter mötts med ogillande eller oförstå-
ende hos en redaktör som bestämt sig för att radikalt göra något åt alla de 
tröttsamma uppräkningarna och digressionerna och att redaktionellt ge-
nomdriva den förtydligande strategin på den text Aspelin lämnat ifrån sig 
för att ”göra det bästa av situationen” och åstadkomma en mer säljbar text. 
Detta skulle kunna förklara både den övergripande stilistiska nivelle-
ringen, men också måltextens ”realistiska” dragning. För detta talar även 
dess ogenomarbetade karaktär, vilket bland annat visar sig i strykningar 
av essentiell information eller i tillbakarefererande tillägg utan referens-
punkter. Vad än orsaken har varit skapade översättningen knappast några 
förutsättningar för svenska läsare att förstå Döda själar vare sig som stilis-
tiskt konstverk eller som ”handling”, vilket de inte heller tycks ha gjort, att 
döma av översättningens mycket knappa genomslag.

5.4 Erik Gustaf Nordenström (1910)

Erik Gustaf Nordenströms översättning utkom 1910, den andra delen 
1914.731 Utgivare var Åhlén & Åkerlund (1910) och Hartelius bokhandel 

731 Den titel som av censurskäl användes i romanens första ryska utgåvor, där den egentliga 
titeln blev undertitel (Pochoždenija Čičikova ili Mertvye duši), har här sin enda svenska 
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(1914), men åtminstone i det senare fallet bekostades möjligen tryck-
ningen av översättaren själv.732 Det är tveksamt om Nordenström mottog 
någon redaktörshjälp. Även denna översättning hade av allt att döma en 
mycket begränsad spridning.

Matrisingrepp

Även om Nordenström avhåller sig från den sortens omfattande stryk-
ningar som märktes hos Aspelin är matrisingreppen mycket stora även 
här och skulle få långtgående konsekvenser, eftersom Sören Rydström i 
arbetet med sin välspridda översättning av allt att döma använde sig av 
Nordenström som förlaga (se 5.5). Vad gäller antalet stycken har Norden-
ström mer än 50 % fler än originalet och antalet meningar är ca 35 % fler. 
För dessa parametrar, i synnerhet styckeindelningen, närmar sig Norden-
ström källtexten längre fram i sin översättning så att den stilistiska nivån 
skiljer sig ganska markant mellan de inledande och de avslutande kapitlen. 
När det kommer till interpunktionen tycks inte originalet ha varit vägle-
dande överhuvudtaget. Att antalet utropstecken och tankstreck är betyd-
ligt högre här än i originalet är betecknande för det personligt fabulerande 
drag som utmärker måltexten och som behandlas längre ned. Originalets 
upprepningar har ofta varierats, antagligen för att Nordenström inte lagt 
märke till dem eller inte brytt sig om dem snarare än i ett ogillande av 
upprepningen som stilmedel.733 Översättningen har flera tillägg av ungefär 
samma slag som hos Aspelin: tillägg som följd av ändringar i textmatrisen, 
tillägg där två svenska ord ersatt ett i originalet (t.ex. ”en byrå eller kom-

översättning, men i omkastad ordning, så att romanen heter Döda själar eller Tschitschi
koffs äfventyr. Pochoždenija Čičikova som titel eller undertitel blev i Ryssland undanträngd 
först på 1900-talet. Originalets egentliga undertitel – ”poėma” – återfinns inte i någon av 
de fem svenska översättningarna.
732 Nordenström hade redan på 1890-talet helt eller delvis bekostat utgåvor av sina Turgenev-
översättningar; se domstolshandlingar rörande Nordenströms process mot N. J. Gumpert, 
Länsarkivet i Göteborg, Fört m hist 130/68, C0038:1. På 1914 års utgåva anger försättsbladet 
”W. Hartelius bokhandel. I distribution”. Då översättaren 1931 avled låg han lik i ett uthus 
ovanpå lårar fyllda med osålda exemplar av Döda själars andra band. Se Tord Nordenström, 
Anteckningar om Kapten Erik G. Nordenströms sista levnadsår och död. Handskrift.
733 Nordenström är emellanåt uppmärksam på den repetitiva strukturen hos Gogol’, i an-
dra fall inte. Några exempel ges i tabell 26.
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mod” för ”komod”) och tillägg som tydliggör ett skeendes ordningsföljd.734 
Nordenström är också energisk i sin användning av citationstecken och pa-
renteser som inte finns hos Gogol’ – det förra vanligen i försök att markera 
någon lustifikation, det senare för att spalta upp komplicerade meningar.735 
En annan vanlig tilläggsvariant hos Nordenström är olika former av obe-
fogade förkortningar som saknar motsvarigheter i originalet (”[Nozdrev] 
hade till och med panna att utropa: ’Hvilken nedrig människa ni är, som 
aldrig gläder mig med ett besök! o.s.v...’”).736 Det förekommer också flera 
förklarande tillägg, som när ”russkij traktir” återges med ”anspråkslösare 
ryskt värdshus”.737 Hit hör även de många anmärkningar som översättaren 
infogat och som främst gäller ryska realia (”zakuska”, ”balalajka”), men 
Nordenström är samtidigt den översättare som oftast återger ryska ord i 
transkription utan förklaring. Till textens formella nivå hör avslutningsvis 
en ganska stor mängd korrekturfel.

Gogol’s berättarröst och Nordenströms personliga stämma

Många av de ovanstående matrisingreppen hade sannolikt varit till-
räckliga för att Gogol’s berättarröst skulle försvagas betydligt. De får 
visserligen inte fullt lika genomgripande följder som hos Aspelin, ef-
tersom framförallt strykningarna inte alls är så omfattande. En annan 
viktig skillnad mot Aspelin och som snarare rör språkformen är att 
Nordenström trots allt har inspirerats av originalets humoristiska sidor 
och därigenom inte hamnat i samma nivellerade berättarregister. Dess-
värre blir Nordenström ofta alltför inspirerad, så att hans personliga 
fabulerande helt tar över texten. Enkelt uttryckt överröstas här källtex-
tens påträngande berättarröst av översättarens ännu mer påträngande 

734 Gogol’ (1910), s. 7.
735 Citationstecknen används ganska nyckfullt. Ibland tycks de uttrycka osäkerhet hos 
översättaren (t.ex. ” ’bytte om samtalsämne’ ” för ”sdelali koe-kakie zamečanija”; Gogol’ 
(1910) s. 5). Ibland markerar de en personlig lustifikation som Nordenström förmodligen 
funnit lyckad (t.ex. ” ’landsvägsriddare’ ” för ”raznych proezžajuščich”; Gogol’ (1910), s. 9). 
Parenteser tillkommer ofta i berättande text inskjuten i replikstycke; se t.ex. Gogol’ (1910), 
s. 410 och 411.
736 Gogol’ (1910), s. 115. Citatet i original: ”[on] daže govoril: ’Ved ty takoj podlec, nikogda 
ko mne ne zaedeš’.’’’
737 Gogol’ (1910), s. 6. Som framgår använder Nordenström den äldre stavning som gradvis 
började försvinna efter stavningsreformen 1906. 
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stämma. Nordenström framträder som en översättare med tydliga, men 
fullständigt otyglade författarambitioner, vilket ofta ger bisarra resultat. 
Nedan ger de markerade partierna exempel på den här sortens person
ligt präglade tillägg. Olofsson och Skott anförs som jämförelsepunkter.

Exempel 4

[←] Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трак-
тирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в по-
лицию. [→]

/ Sedan han sålunda tillgodosett sin stofthyddas kraf, skref han på den in-
trädande hotelluppassarens vördnadsfulla begäran sitt namn och sin full
ständiga titel på en papperslapp, som omhändertogs af uppassaren för att i 
enlighet med våra lagars stränga bud omederbarligen [sic!] öfverlämnas till 
polisen. [→] (Nordenström)

[←] Efter att ha vilat skrev han på begäran av krogbetjänten sin rang, för- och 
efternamn på en papperslapp att meddelas till vederbörlig instans, till poli-
sen. [→] (Skott)738

Liksom de syntaktiska ingreppen är de personligt präglade tilläggen 
vanligare i början av texten, medan de avslutande kapitlen är mer följ-
samma mot originalet. Detta väcker förstås frågor om översättarens 
professionalitet och arbetssätt.739 En mer erfaren eller tålmodig över-
sättare hade sannolikt gått tillbaka och reviderat de inledande, mycket 
spretiga kapitlen. Påpekas bör dock att de personliga tilläggen förekom-
mer också mot slutet av måltexten, precis som den övergripande stilis-
tiska nivån är fortsatt ojämn och nyckfull:740

Exempel 5

[←] - ”Да, шаловлив, шаловлив, - говорил обыкновенно на это отец, - да 

738 Gogol’ (1910), s. 12. Gogol’ (1984), s. 10.
739 En starkt personlig översättningsstrategi präglade också Nordenströms hårt kritiserade 
översättning av Revisorn (1908). Se Appendix B.
740 Bara i den korta berättelsen om Kifa Mokievič och Mokij Kifovič översätts ”obitatel’” med 
”inföding”, ”ne umel” med ”otänkbart” (när det som avses är ”ogörligt” eller ”omöjligt”), och 
det positivt avsedda ”dobraja duša” blir till ”menlös varelse”. Gogol’ (1910), s. 408f.
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ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в же-
стокости; а человек он честолюбивый, укори его при другом-третьем, 
он уймется, да ведь гласность-то - вот беда! город узнает, назовет его 
совсем собакой. [→]

/ ”Ja,” svarade fadern, ”nog är han en ’bråkstake’, men hvad vill jag göra? Att 
gifva honom ett kok stryk är för sent och skulle bara gifva anledning till prat 
– att jag är ’ett odjur till far’ o.s.v. För öfrigt är han mycket känslig och han 
har stor ambition. Ger jag honom i tredje mans närvaro en tillrättavisning, 
så tar han, förstås, sitt förnuft till fånga, men kommer det till offentligheten, 
är olyckan stor. Ty får man i staden nys härom, får han heta ’hund’ i alla sina 
da’r. / (Nordenström)

[←] ”Jo, han har upptåg för sig, det är sant”, brukade hans far svara på detta, 
”men vad ska jag göra: det är för sent för att klå honom, och förresten skulle 
jag bara få höra att jag var elak; men han är fåfäng av sig, så om man förebrår 
honom i andras närvaro så lugnar han nog ner sig, men tänk om det blir känt 
– det skulle vara ett elände! om hela staden får veta det och kallar honom för 
en riktig skurk. [→] (Skott)741

Nordenström tycks ha funnit en särskild resonansbotten för Gogol’s 
berättarröst i sin egen dragning åt det studentikosa eller skämttidnings-
humoristiska:

Exempel 6

/ Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на 
одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь 
история непременно происходила: или выведут его под руки из зала 
жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. 
Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего 
с другим никак не будет: или нарежется в буфете таким образом, что 
только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что на-
конец самому сделается совестно. [→]

/ Nozdrjeff var i så måtto en ”historisk” person, att hvar han än visade sig, 
aflöpte det aldrig utan en eller annan ”historia”. Antingen måste han af gen-
darmerna omhändertagas, eller nödgades hans vänner köra ut honom. Och 

741 Gogol’ (1910), s. 409f. Gogol’ (1989), s. 297.
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om han någon gång undgick dessa kalamiteter, så råkade han ut för något 
annat, föga mindre obehagligt, och som väl sällan händer en hyfsad män-
niska. Ibland söp han sig så pirum vid byffén, att han endast flinade och bar 
sig osmakligt åt, eller ock ljög han så, att han slutligen själf måste skämmas. 
[→] (Nordenström)

/ Nozdrev var i ett visst avseende en historisk person. Inte en enda samman-
komst där han var med avlöpte utan en historia av något slag. Någon historia 
blev det ovillkorligen: antingen fördes han ur salen under armarna av gendar-
mer eller så var hans egna vänner tvungna att knuffa ut honom. Och hände 
inte detta så inträffade likväl något som absolut ingen annan råkade ut för; an-
tingen blev han så på lyran i buffén att han bara skrattade eller också skarvade 
han så hårresande att han till slut själv fick dåligt samvete. [→] (Olofsson)742

Att döma av samtida vittnesmål var kapten Nordenström en yvig, smått 
kufisk och samtidigt driftig person som ofta hamnade i konflikter.743 
Möjligen är det dessa drag som går igen i den här sortens partier. I säll-
synta avsnitt, i synnerhet mot slutet av romanen, lyckas förvisso översät-
taren närma sig originalets berättarröst, men endast för korta stunder 
och utan ett övergripande enhetligt grepp, vilket gör texten påfallande 
oförutsägbar och nyckfull. 

Som ett sista exempel på hur Nordenström ger sig själv utrymme i 
måltexten kan anföras de tillfällen där hans starka antimilitaristiska 
engagemang har färgat av sig på måltexten.744 De patrioter som i ori-
ginalets slutmonolog kallas ”gorjačie” (”hetlevrade” hos Rydström) blir 
här både ”hetlefrade och oresonliga”, en negativ förstärkning som ges 
ytterligare emfas av de meningsbrytningar och styckesbrytningar som 
omgärdar tillägget.745 På ett annat ställe återges ”[kak] v prosveščennoj 
Evrope, tak i v prosveščennoj Rossii” med ”ej blott i vårt heliga Ryssland, 
utan äfven lite här och hvar i hela vårt civiliserade Europa”, ett i origi-
nalet omotiverat utskiljande av Ryssland från det ”civiliserade Europa”, 

742 Gogol’ (1910), s. 114. Gogol’ (1984), s. 86f. 
743 Se Tord Nordenström, samt de nämnda domstolshandlingarna rörande Nordenströms 
process mot N. J. Gumpert. 
744 Nordenström gav bland annat ut de nämnda antologierna Fria ord från tyranniets land 
III (1902-04).
745 Gogol’ (1910), s. 410. Redan i nästa stycke sätts ”patriotismen” inom citationstecken på 
ett ironiskt förlöjligande sätt. 
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men också en påminnelse om tsarismen.746 Genom sådana ingrepp har 
Nordenström stärkt möjligheterna att läsa in politiska budskap i texten. 
Förändringarna speglar dock knappast något medvetet försök att smyga 
in politiska ämnen i måltexten. Ämnena har uppenbarligen legat över-
sättaren om hjärtat i andra situationer och har här letat sig in i måltex-
ten eftersom Nordenström sannolikt inte uppfattat det som tillräckligt 
angeläget att skilja på originalet och sin egen person.

Sammanfattningsvis framstår alltså Nordenströms översättning 
som en ganska bisarr målspråklig version av källtexten, präglad av 
en yvig, bombastisk och oprofessionell översättares starka författar-
ambitioner och drastiskt humoristiska anda. Jämfört med Aspelin 
utgör den på ett sätt ett slags snubblande steg närmare originalet: ma-
trisen är mer intakt och berättarrösten framträder något tydligare i 
Nordenströms frejdighet. Men den stilistiska ojämnheten gör texten 
svårsmält, bitvis obegriplig, och omintetgör effekterna av den närhet 
till originalet som sporadiskt ändå uppstår. Trots viss påverkan från 
översättarens ideologiska övertygelser är det svårt att sätta resultatet 
i relation till några övergripande tendenser i tidens urval av rysk lit-
teratur eller i den svenska Gogol’receptionen. Den otyglade, men rikt-
ningslösa frihet som präglar översättarens förhållande till originalet 
gör att måltexten har blivit alltför personlig för att vara typisk för an-
nat än sig själv; ett av textens främsta syften tycks nästan ha varit att 
ge utlopp för översättarens fabuleringsglädje. På så vis åstadkom ändå 
Erik Nordenström en helt unik text. Som framgått led den just därför 
av tydliga kvalitetsbrister, vilket säkerligen bidrog till dess mycket be-
gränsade genomslag.

5.5 Sören Rydström (1948)

Sören Rydströms Döda själar utkom på Forum 1948, trycktes löpande 
om under hela efterkrigstiden och är sannolikt den översättning som 
representerat originalet för flest svenskar. Jämfört med de två äldsta 
översättningarna utgör den en betydligt mer genomarbetad text och har 

746 Gogol’ (1910), s. 10. 
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för många varit möjlig att läsa med stor behållning.747 Samtidigt av viker 
Rydström på så grundläggande plan från originalet att det knappast 
heller här går att påstå att svenska läsare fått en svenskspråkig repre-
sentation av den mimiskt-artikulatoriska berättare som Ėjchenbaum 
funnit hos Gogol’. En avgörande förklaring till detta står att finna i de 
likheter som uppdagats mellan Rydström och Nordenström. Likheterna 
väcker frågor om vilken text Rydström egentligen utgått ifrån, och jag 
vill nedan ägna utrymme åt att visa varför det är sannolikt att Rydström 
översatt från ryska men använt Nordenström som delförlaga.

Nordenströms påverkan på Rydström

Likheterna mellan Nordenström och Rydström blir påtagliga vid en jäm-
förelse av texternas formella struktur visavi originalet. Båda översätt-
ningarna har betydligt fler stycken än originalet och övriga översättning-
ar och styckeindelningen är ofta identisk, även om styckena är ännu fler 
hos Rydström, främst eftersom han till skillnad från Nordenström gärna 
har nytt stycke vid insprängda repliker i berättande text.748 Rydström går 
även längre i tendensen mot fler och kortare meningar. Strykningarna är 
få, men inte sällan identiska med Nordenströms.749 Ibland har översät-
tarna lagt till samma kvalificering av vissa anföringsverb, som när båda 
använder ”skrika” och ”jämra sig” där Gogol’ har ”skazat’” (”säga”) res-
pektive inget anföringsverb.750 Texterna kan också ha påfallande likar-
tade lösningar för vissa substantiv, som när ”tuzemnymi kupečeskimi” 
(”infödda köpmän” hos Olofsson) blir till ”stadens och ortens borgare och 

747 Förutom de många utgåvorna har Rydströms översättning gjort intryck på en rad för-
fattare, bland annat Kjell Johansson, Hans Levander och Tomas Tranströmer. Levander 
försvarar Rydströms översättning i SvD 16/4 1989. Jmfr även Johanssons recension av 
Skotts översättning i DN 19/10 1989. Brevväxling med Kjell Johansson. Magnus Ljunggren, 
”Felöversatt Gogol gjorde intryck på en ung Tranströmer”, i SvD 11/8 2011. 
748 Rydström bryter ibland också upp stycken inne i repliker så att en persons repliker 
hamnar efter varandra och det bli oklart vem som talar. Gogol’ (1948:I), s. 79f. 
749 T.ex. när originalets ”bančišku i dobruju butylku kakogo-nibud’ bonbona” (”ban-
que eller en hygglig flaska med lite bonbon i” hos Skott) blir till ”en flaska drickbart 
vin” (Nordenström) respektive ”en flaska gott vin” (Rydström). Här har båda utelämnat 
”bančišku” och valt att explicera ”vinet” i ”bonbon”. Gogol’ (1910), s. 107, Gogol’ (1948:I), 
s. 79, Gogol’ (1989), s. 84. 
750 Gogol’ (1910), s 112. Gogol’ (1948:1), s. 82.
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affärsmän” (Nordenström) respektive ”ortens borgare och affärsmän” 
(Rydström).751 Översättningarna skiljer sig förvisso åt på många sätt också 
i det formella. Efter flera identiska meningsbrytningar i ett och samma 
stycke kan Nordenström ha utelämnat en mening som återfinns hos Ryd-
ström, varpå denne presenterar en lösning på ett svåröversatt uttryck som 
skiljer sig markant från Nordenström.752 På andra ställen kan de ha myck-
et likartade översättningslösningar på svåröversatta uttryck, men olika 
syntaktiska lösningar eller styckeindelningar.753 Rydström har i  högre 
grad återgivit upprepningarna hos Gogol’ och gör det på ett sätt som an-
tyder att han uppfattat det som ett medvetet stilgrepp, även om han ofta 
varierar bort dem och effekten inte sällan förtas av de många syntaktiska 
ändringarna.754 Sådana skillnader motsäger dock inte att Rydström kan 
ha använt Nordenström som delförlaga.

De många syntaktiska och semantiska likheterna skulle kunna tyda 
på att översättarna har utgått från en annan text än den etablerade 1842 
års utgåva – antingen en översättning till något annat språk eller en an-
nan, mycket omarbetad utgåva på ryska. Något sådant ”alternativt ori-
ginal” har dock inte gått att finna och verkar inte heller rimligt med 
tanke på de många likartade semantiska lösningarna.755 Ändå kan det 
verka underligt att Rydström skulle ha sneglat på Nordenström, främst 
av två skäl: för det första med tanke på att Nordenströms text är så sär-
artad, för det andra eftersom Rydström ska ha behärskat ryska väl.756 
Vad gäller det senare är det förvisso inte så att en god kompetens i käll-
språket är en tillräcklig färdighet för en god litterär översättare. År 1948 
var dock Rydström någorlunda beprövad som översättare och hade på 
meritlistan verk av bland andra Gor’kij och El’mar Grin, de flesta i upp-

751 Gogol’ (1910), s. 9. Gogol’ (1948:I), s. 13.
752 Jmfr stycket i kapitel 4 som i original börjar med ”Belokuryj byl odin iz tech ljudej [...]”. 
Gogol’ (1910), s. 111. Gogol’ (1948:I), s. 81.
753 Jmfr stycket i kapitel 4 som börjar med ”No Nozdrev prodolžal chochotat’ [...]”, där 
båda översättarna har varianter på det utstickande ”att slå till ett gapskratt”, men förhåller 
sig olika till originalets meningslängd. Gogol’ (1910), s. 107. Gogol’ (1948:I), s. 78.
754 Redan 1949 kritiserade Gunnar Odhner Rydströms översättning, i synnerhet att upp-
repningarna inte tagits tillvara som stilgrepp. DN 4/5 1949. Se även DN 19/9 1948 och 
31/12 1948.
755 Jag har granskat ett flertal ryska utgåvor och översättningar till tyska, franska och eng-
elska.
756 Skott, i Nabokov (1997), s. 163.
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drag för Arbetarkultur.757 Han hade emellertid inte varit verksam som 
skönlitterär översättare särskilt länge, bara tre år, och efter 1948 övergav 
han dessutom det skönlitterära översättandet för en längre tid, något 
som kan tyda på att han uppfattade detta som en tillfällig syssla.758 En 
utförlig verklista är för övrigt inte heller någon garant för en skönlit-
terär översättares kvaliteter eller professionalitet, i synnerhet när det 
kommer till språkområden där bristen på översättarkompetens är tyd-
lig, något som var fallet med källspråket ryska i Sverige vid denna tid. 
Frågan om vilken sorts översättningskompetens Rydström besatt torde 
också hänga samman med frågan varför inte Nordenström verkat av-
skräckande som förlaga. Rydström anlägger nämligen en generellt ni-
vellerande översättningsstrategi, något som antyder att han inte varit 
särskilt intresserad av källtextens stilistiska egenskaper. Denna grund-
inställning kan i sin tur ha gjort det mindre främmande att använda en 
äldre översättning som förlaga.

Rydströms nivellerande och explicerande översättningsstrategi

Även om det alltså framstår som sannolikt att Rydström översatt från 
originalet med Nordenström som delförlaga, ska det understrykas att 
hans text har en fundamentalt annorlunda karaktär. Om Nordenström 
starkt påverkat Rydström på matrisnivån, har den yngre översättaren 
avlägsnat sig långt från den äldre på språkformsnivån, där Rydström är 
avsevärt mer återhållsam än inte bara Nordenström, utan också origina-
let. I nedanstående stycke visar det kursiverade uttrycket hur Rydström 
väljer ett mer neutralt uttryck än båda förlagorna, medan understryk-
ningarna visar på likheter mellan Nordenström och Rydström och det 
fetstilta antyder att Rydström haft tillgång till den ryska originaltexten.

Exempel 7

[←] Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему 
обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, ни-

757 Rydström hade översatt Vladimir Arsen’evs Vilt. Människor och djur i sibirisk urskog (1945), 
Elena Segals och M. Il’ins Hur människan blev en jätte III (1946, 1947), Maksim Gor’kijs 
Gumman Isergil och andra noveller (1947) och El’mar Grins Det blåser sunnan (1948).
758 Rydström översatte ytterligare två titlar efter ett längre uppehåll: Michail Šolochovs Ett 
människoöde (1958) och Ėmmanuil Kazakevičs Stjärnan (1961).
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зенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, ди-
кий вереск и тому подобный вздор. [→]

[←] Men knappt hade man lämnat staden bakom sig, förrän allt möjligt varsna
des på båda sidor af vägen: små jordkullar, granar, låga och glesa snår af tall-
buskar, gamla halfbrända trädstammar, ljungmark m.m. [→] (Nordenström)

[←] Knappt hade han lämnat staden bakom sig förrän naturen bjöd en om
växlande bild på båda sidor om vägen: tuvor, unggranar, låga och glesa tall-
buskar, halvt förkolnade trädstammar, ljunghedar m. m.[→] (Rydström)759

Rydström är den översättare som gått längst i att förenkla originalets 
syntaktiska struktur, och liksom hos Aspelin har denna strävan mot 
korta meningar och stycken inneburit att det mimiskt-artikulatoriska 
och framåtriktade berättandet har ersatts av en mer konstaterande stil 
som drar åt den litterära realismen.760 Fenomenet blir belyst i flera av 
följande exempel, där Rydström jämförs med Olofsson och Skott:

Exempel 8

[←] Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, 
стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; 
пол весь был обрызган белилами. [→]

[←] Mitt på matsalsgolvet stod två höga träbockar. Överst på dem stod ett 
par bondgubbar sysselsatta med att vitmena väggarna, varvid även golvet 
blev åtskilligt nedstänkt. Under arbetet gnolade de på en ändlös melodi. [→] 
(Rydström)

 [←] Mitt i matsalen stod träbockar, och stående på dem höll två karlar på att 
vitmena väggarna, medan de släpigt sjöng någon oändlig sång; golvet var 
alldeles nedstänkt av vit färg. [→] (Olofsson)761

Meningsdelningarna gör att Rydströms text framhäver detaljerna, som 
om författaren betonat miljöbeskrivningen betydligt mer än vad origi-

759 Gogol’ (1910), s. 30. Gogol’ (1948:I), s. 28. 
760 Följderna av Rydströms matrisingrepp är delvis giltiga också för Nordenström, men 
mindre tydliga där på grund av översättarens mer personligt påträngande stämma.
761 Gogol’ (1948:I), s. 84f. Gogol’ (1984), s. 88.
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nalet ger fog för. Denna förstärkning av måltextens realistiska karaktär 
dämpar samtidigt berättarrösten, något som närmast verkar ha varit en 
målsättning för Rydström. Ofta har han försvagat eller strukit uttryck 
som tydligt signalerar berättarröstens närvaro, såsom ”itak”, ”meždu 
tem”, ”vpročem” eller de många upprepningarna.762 På så vis märks en 
stilistiskt nivellerande tendens inte bara i syntaxen, utan också i Ryd-
ströms semantiska val:

Exempel 9

[←] Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного 
рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских горо-
дах, где за два рубля в сутки [...] [→}

[←] Rummet var av den vanliga typen för två rubler natten som våra lands-
ortshotell har att bjuda på [...] [→] (Rydström)

[←] Rummet var av ett välkänt slag, ty värdshuset var också av ett välkänt 
slag, nämligen precis så som värdshus brukar vara i guvernementsstäder, där 
gästerna för två rubel om dygnet [...] [→] (Skott)763

Vad gäller ordföljd och objektens presentationsordning stuvar Rydström 
ofta om – liksom Aspelin – sannolikt för att klargöra händelseförloppet.

Exempel 10

[←] И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, 
он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, 
которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как го-
ворится, ничего, и они ничего. /

[←] Kort därefter kunde han träffa samman med vännerna, som hade be-
handlat honom så omilt utan att man låtsades om det minsta vad som pas-
serat. Sådant kan bara hända i Ryssland. / (Rydström)

[←] Och underligast av allt, något som bara kan hända i Ryssland, efter nå-
gon tid träffade han återigen de vänner som klått upp honom, och det var 

762 Tabell 26. Jmfr Olof Erikssons analys av franska översättningar av Pär Lagerkvist.
763 Gogol’ (1948:I), s. 12. Gogol’ (1989), s. 10. Jmfr även översättningen ”Men om allt detta 
skall läsaren [...] kröner verket.”, Gogol’ (1948:I), s. 25.
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som om ingenting hade hänt, varken han eller de gjorde en min av något, 
som man säger. / (Olofsson)764 

Rydström är ofta angelägen om att explicera sådant som hos Gogol’ är 
outsagt. När exempelvis en bonde kallas ”byvšij poumnee” (”var för-
ståndigare” hos Skott), gör Rydström ett tillägg och skriver att bonden 
”av allt att döma var en aning mera snarfyndig”, vilket ersätter origina-
lets mer påträngande, värderande och lite raljanta berättare med en som 
mer neutralt beskriver händelserna utifrån.765 Rydströms nivellerande 
dragning riktar sig också mot innehållsmässigt avvikande företeelser. 
Exempelvis i originalets många dysfunktionella dialoger, i vilka perso-
nerna talar förbi varandra in absurdum (”razgovor gluchich” med Er-
emina), gör Rydström strykningar som slätar över det överdrivna, gro-
teska men också komiska i replikskiftet; motsvarande sker ofta även vid 
originalets många alogismer.766

Att Rydströms nivellerande översättningsstrategi så starkt dämpar 
den livaktigt fabulerande berättarrösten medför att hela romanen får 
en betydligt mindre livaktig och expressiv karaktär och istället drar 
åt en mer återhållsamt konstaterande realism. Rachel May har som 
nämnts kopplat samman liknande utslätningseffekter med en bris-
tande uppmärksamhet hos översättaren för originalets narrativa ni-
våer, något som tycks ha varit fallet här. Följande exempel är hämtat 
ur romanens slutmonolog, som även visar på skillnaderna gentemot 
den sannolika delförlagan Nordenström, där stilnivån är mer otyglat 
fabulerande:

Exempel 11

[←] И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен вин-
том, а наскоро живьем с одним топором да молотом снарядил и собрал 
тебя ярославский расторопный мужик. [→]

/ Utan listig beräkning, enkelt och konstlöst är du slöjdad. Du äger ej ens en 

764 Gogol’ (1948:I), s. 83. Gogol’ (1984), s. 86.
765 Gogol’ (1948:I), s. 28. 
766 Se Gogol’ (1948:I), s. 15 (strykningen av ”ibo” (”ty)), s. 28 (strykningen av meningen”Ona 
zovetsja tak [...].”), eller s. 82 (från ”Personer av Nozdrevs typ[...]” till ”[...] ofta få smörj.”). 
Eremina, s. 77.
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skruf af järn, hoptimrad, som du är, i all hast med yxa och mejsel af någon 
flink och händig muschik från Jaroslaff. [→] (Nordenström)

/ Du är ett ganska okomplicerat fortskaffningsmedel och hålls inte sam-
man av en enda järnskruv. Du är helt och hållet timrad i trä av någon 
händig bonde vars enda verktyg utgjorts av en yxa och ett stämjärn. [→] 
(Rydström)767

Jämförelsen visar också hur Nordenström, mot slutet av sin översätt-
ning, har upparbetat en betydligt större känslighet för berättarröstens 
stämningslägen än i inledningen. Vid en jämförelse håller Rydström en 
jämnare, mer professionell nivå genom hela arbetet, men har ett mindre 
inlevelsefullt, ibland direkt torftigt anslag.

Påverkan från litterära och icke litterära textnormer

Den nivellerande översättningsstrategin hos Rydström skulle kunna upp-
fattas som ett försök att vinna de svenska läsarnas acceptans, att göra tex-
ten mer tillgänglig genom att förenkla syntaxen och dämpa det stilistiskt 
avvikande i källtexten. Att detta dessutom ger texten en mer realistisk ka-
raktär stämmer väl överens med de generella tendenserna i urvalet och 
Gogol’receptionen under de första efterkrigsåren, liksom med Rydströms 
ideologiska (kommunistiska) utgångspunkter. Att göra just en realistisk 
författare av Gogol’ var dock knappast målet för den översättningsstra-
tegi som tillämpats. Precis som fallet troligen var med Aspelin tycks det 
strategiska valet snarare ha påverkats av en mindre skönlitterär norm, el-
ler kanske snarare en direkt icke-skönlitterär textnorm, som prioriterat 
stilistisk nivellering och formalisering, nedtoning av det innehållsmässigt 
särpräglade och explicering av det antydda. Staffan Skott menar i en pole-
misk text om översättningen att Rydström skulle ha påverkats av det jour-
nalistiska arbetssätt han lagt sig till med då han arbetat med att översätta 
propagandistiska sovjetiska tidningstexter, vilket framstår som en rimlig 
hypotes.768 En sådan inställning till originalet kan dock ha underlättats 

767 Gogol’ (1910), s. 414. Gogol’ (1948:I), s. 283. Jmfr även Gogol’ (1948:I), s. 78, översätt-
ningen ”Nu slog Nozdrev till ett gapskratt.” till ”[...] av pur förskräckelse.”; eller s. 81, över-
sättningen av ”Ja, varför inte [...] alldeles gratis.”
768 SvD 30/4 1989. Se även Skott, ”Några ord från översättaren” i Nabokov (1997), s. 162ff.
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av den första efterkrigstidens tydliga sammankopplande av rysk littera-
tur och Gogol’s författarskap med realistiska tendenser. Till skillnad mot 
Aspelins utgåva märks här ingen motsägelse mellan den paratextuella in-
ramningen och den tillämpade översättningsstrategin. 

Att Rydströms initiala strategiska val och operationella beslut har 
tydliga kopplingar till mönstren i det preliminära normskiktet märks 
inte minst i de fall där måltexten färgats av översättarens ideologiska 
utgångspunkter. Rydström använder exempelvis en del marxistiskt fär-
gade uttryck på ställen där dessa är mer eller mindre anakronistiska, 
som när ”gospoda srednej ruki” blir till ”herrar av medelklassen” (”her-
rar med begränsade resurser” hos Skott), eller när ”vysšie soslovii” blir 
till ”de högre klasserna” (”övre samhällslagren” hos Skott”).769 På andra 
håll påverkar de ideologiska utgångspunkterna Rydströms förståelse av 
särskilda begrepp, som i beskrivningen av godsägaren Nozdrev:

Exempel 12

[←] Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, 
что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые 
станут говорить так. [→]

[←] Någon säger kanske, att sådana typer tillhör en förgången tid, att det 
numera inte finns sådana människor, men tyvärr är det påståendet fel. [→]
(Rydström)

[←] Kanske kommer man att kalla honom en karaktär i utdöende och säg att 
det nu inte finns någon Nozdrev längre. Ack! De som säger så har orätt. [→]
(Olofsson)770

Att inställningen till författarskapet och översättningsuppgiften var på-
verkad av de sovjetiska ideologiska föreskrifterna märks inte minst i den 
inneboende realismdiskussionen om idealiserande och skärskådande 
författare som förs i början av kapitel sju:

769 Gogol’ (1948:I), s. 11, 72, 105. Gogol’ (1989), s. 9, 77, 110. I några av de anmärkningar 
som Rydström tillfogat lyser den ideologiska grundinställningen igenom, se t.ex. Go-
gol’ (1948:I), s. 181. Uttrycket ”herrar av medelklassen” kan emellertid vara ett lån från 
Nordenström; jmfr Gogol’ (1910), s. 5.
770 Gogol’ (1948:I), s. 84. Gogol’ (1984), s. 88.
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Exempel 13

[←] Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать 
наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные 
очи, - всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу 
жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных харак-
теров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная до-
рога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их 
выпукло и ярко на всенародные очи! [→]

/ Ett annat mottagande röner den författare som vågar skildra vad han 
dagligen ser, men som inte uppmärksammas av likgiltiga ögon – hela detta 
fruktansvärda gungfly av bagateller som trasslar till vårt liv och alla dessa 
känslolösa, splittrade, banala människor som vimlar omkring oss på vår 
ofta trista jordevandring. Av alla sina krafter mejslar han skoningslöst och 
djärvt fram en klar och realistisk bild för allmänhetens ögon! [→]

[←] Men icke sådant är ödet, nej, en annan är den lott som kommer den för-
fattare till del som dristar sig att locka fram allt det som ständigt finns fram-
för våra ögon och som likgiltiga ögon ändå inte ser – hela den fruktansvär-
da, uppskakande dy av småttigheter som binder våra liv, hela djupet av kalla 
krossade vardagliga gestalter som vår jordiska, ibland bittra och ledsamma 
bana kryllar av – som kommer den författare till del som dristar sig att med 
styrkan hos en djärv och oförfärad mejsel tydligt och bjärt visa fram dem för 
allt folkets ögon! [→] (Skott)771

Möjligen utifrån sin yrkesbakgrund som facköversättare kom alltså Ryd-
ström att tillämpa en acceptansinriktad, nivellerande översättningsstra-
tegi, vilket underlättades av omgivningens ideologiserade inställning 
till  källitteraturen och till författarskapet. Ytterligare en omständighet 
som kan bidra till att förklara Rydströms strategiska val var delförlagan 
Nordenström. Facköversättaren Rydström fann sig här klämd mellan å 
ena sidan en stilistiskt oerhört krävande originalförfattare som omgiv-
ningen dessutom tillskrev en realism som inte alltid är uppenbar, å den an-
dra sidan en svensk översättare som följt en starkt personligt präglad över-
sättningsstrategi. Den dubbla konkurrensen kan ha drivit på Rydström i 
riktning mot den långt gångna stilnivellering som utmärker hans text.

771 Gogol’ (1948:I), s. 154. Gogol’ (1989), s. 161f.
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Obalans mellan uttryck och innehåll

Trots Rydströms stora avstånd till originalet var översättningen som 
framgått länge den etablerade svenska versionen av Döda själar. Just de 
många utgåvorna behöver förvisso inte vara ett entydigt tecken på fram-
gång; de bör också förstås utifrån de klassikerinriktade svenska förla-
gens vilja och möjlighet att lagerhålla äldre ryska översättningar i årti-
onden, nästan oavsett kvalitet. Inte heller ska antalet utgåvor eller det 
intryck som Rydströms text bevisligen gjort på vissa läsare förstås som 
att han erbjudit dem en god möjlighet att möta den mimiskt-artikula-
toriska berättaren Gogol’. Tvärtom är Rydström tämligen konsekvent 
i sin strävan att neutralisera det stilistiskt särpräglade på både matris-
nivå och språkformsnivå. Detta tyder på att han har varit någorlunda 
medveten om sin övergripande strategi, något som skiljer honom från 
de äldre översättarna, vars ingrepp har en mer nyckfull karaktär. Det 
ska dock inte förstås som att Rydströms nivellerande strävan har raderat 
varje spår av källtexten; tvärtom har Rydström fört över stora delar av 
originalet, fast i en annan, stilistiskt neutraliserad tappning. Det som 
Rydström har förmedlat till svenska läsare och som – vid sidan av en re-
lativt jämn stilistisk nivå – gör att hans översättning ändå har fungerat 
som representation av källtexten, kan förenklat delas upp i två områden. 
Det första rör berättarrösten. För även om översättningens berättarröst 
är betydligt dämpad jämfört med originalet har ändå någonting av dess 
anda tagit sig igenom Rydströms nivellerande filter. Den ”personlighet” 
som blivit resultatet är dock en annan och har en avsevärt otydligare 
funktion än i originalet. Berättarröstens intensitet dämpas inte minst av 
de syntaktiska ingreppen:

Exempel 14

/ Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и рав-
нодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взо-
ру неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы 
живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь 
мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя 
юность! о моя свежесть! /

/ Nu för tiden är det helt annorlunda. Med den mest likgiltiga min i världen 
betraktar jag allt som tidigare skulle ha fått mitt ansikte att lysa upp och att 
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oupphörligen skratta och prata. Allt glider ointressant förbi och mina läppar 
förblir orörliga. O, du min ungdom, min svunna lyckotid! / (Rydström)

/ Numera sitter jag alltid likgiltig i vagnen när den rullar in i någon by och 
ser likgiltigt på dess tarvliga yttre; min falnade blick finner ingen trevnad, 
jag finner ingen glädje och det som i min levnads forna år skulle väckt glada 
miner, skratt och oupphörligt tal glider nu förbi, och en oberörd tystnad lig-
ger över mina stilla läppar. O min ungdom! o min unga själ! / (Skott)772

Där Gogol’ och Skott låter berättarrösten få det ”syntaktiska utrymme” 
den behöver för att kunna utgjuta sig så högstämt och nostalgiskt, blir 
Rydström betydligt mer konstaterande och återhållsam; detta sker del-
vis på grund av ordvalen, men främst genom uppstyckningen av käll-
textens syntaktiska struktur. Något av det högstämda och nostalgiska 
finns samtidigt kvar, fast dämpat, nästan ordkargt och ibland ofrivilligt 
komiskt.

Det andra området rör romanens tematiska nivå. För även om 
Gogol’s ivrigt fabulerande berättarröst ofta har dämpats, har Rydström 
inte kunnat normalisera de ofta orimliga skeenden som bygger upp ro-
manen. I ett slags långt gången överensstämmelse med den realistiska 
tolkningstraditionen har han skalat bort mycket av berättandet, men 
kvar finns berättelsen, och den har inte ställts samman enligt någon rea-
listisk formel utan är ofta mer eller mindre absurd. Slutresultatet blir 
en återkommande obalans mellan uttryck och innehåll, en splittring 
i måltexten mellan en neutral och konstaterande berättarröst och en 
berättelse präglad av nonsenshändelser och orimligheter. En sidofunk-
tion som originalets påträngande och intensiva berättarröst har är med 
andra ord att tydliggöra för läsaren att mycket av det som berättas här 
kommer att bestå av just absurditeter, överdrifter och komiska poänger. 
När berättarrösten dämpas, som hos Rydström, dämpas också dessa 
signaler om hela verkets karaktär. En trolig effekt på många svenska lä-
sare torde vara en stilla undran över just detta: vad är det här för verk 
som i inramningen framställs som en realistisk roman och som i det 
språkliga genomförandet framställer sig som en sådan, men som till 
innehållet har en närmast motsatt karaktär? Denna obalans mellan ut-

772 Gogol’ (1948:I), s. 127. Gogol’ (1989), s. 134.
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tryck och innehåll märktes också i de två äldsta översättningarna, men 
blev där aldrig lika tydlig eftersom de inte höll en enhetlig stil. Precis 
som med många av Tidens översättningar från tidig efterkrigstid finns 
det emellertid anledning att påminna om att också en dåligt balanserad 
eller rentav undermålig översättning kan väcka ett betydande engage-
mang hos sina läsare. Relationen till källtexten påverkar förstås läsar-
nas möjliga tolkningar av översättningen, men en skev eller icke adekvat 
relation omöjliggör inte engagerade läsningar och behöver inte heller 
innebära att källtextens originalitet fullständigt har utplånats. 

5.6 Kerstin Olofsson och Staffan Skott (1984 och 1989)

Kerstin Olofssons och Staffan Skotts översättningar är ungefär samtidi-
ga och kommer här att beskrivas jämsides med varandra. Som framgått 
i kapitel 4 blev Olofssons version uppmärksammad i mycket begränsad 
omfattning, medan det motsatta gällde för Skotts. Skillnaden i genom-
slag kan delvis förklaras på textnivå, där Skott anlagt en mer läsarvänlig 
strategi än Olofsson, vilket redovisas nedan. Men det bör också relateras 
till faktorer som rör förlagen, paratexten och översättarnas bakgrund. 
Olofssons översättning utkom på lågprestigeförlaget Niloe, som hade 
svårt att få medialt genomslag för sina titlar.773 Dessutom utformades 
utgåvan närmast som en ungdomsklassiker, vilket knappast främjade 
kritikers intresse för verket.774 Skotts översättning utkom på högstatus-
förlaget AWE/Geber, och utgåvans illustrationer, som korrelerar med 
översättarens uppfattning om romanen som ett absurt, expressionis-
tiskt språkkonstverk, gav texten en tydligare inriktning mot det hög-
litterära. Till detta kom att Olofsson var relativt okänd i den svenska 
litterära världen, medan Skott var väletablerad både som översättare 
och skribent och dessutom tog och gavs plats att argumentera för sin 
översättnings företräden i tidningar och förord. Olofssons position i det 

773 Detta enligt Kerstin Olofsson, brevväxling med författaren. AB 22/12 1984, SvD 16/4 
1989.
774 Utgåvan har en omslagsbild i seriealbumstil och huvudtexten är försedd med realis-
tiskt komiska illustrationer med kursiverade citat inunder, vilket är vanligt i barn- och 
ungdomsklassiker. 
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litterära systemet kan utifrån detta beskrivas som mer perifer, Skotts 
som mer central, och något av denna positionsskillnad skiner igenom i 
de tillämpade översättningsstrategierna.

Matrisingrepp och medvetna strategiska beslut

Översättarna delar en tydligt adekvansinriktad strategi vad gäller be-
varandet av källtextens matris. De avviker ytterst sällan från Gogol’s 
indelning i stycken och meningar, gör inga nämnvärda strykningar eller 
tillägg och har varit mycket aktsamma om Gogol’s interpunktion. I syn-
nerhet Skott bevakar originalets semikolon närmast nitiskt och är den 
ende översättare som följt källtextens teckenkombination med komma 
direkt följt av tankstreck, en mer konventionell variant i den ryska lit-
teraturen. Han följer även originalet vid tillfällen där Gogol’ inte har 
versal efter utropstecken och där Olofsson ofta inleder en ny mening. 
I Olofssons interpunktion finns alltså en något större dragning åt nor-
malisering enligt svensk standardinterpunktion, medan Skott närmast 
tycks bli noggrannare just där Gogol’s interpunktion kan ha en över-
raskande effekt för svenska läsare. Olofsson håller sig betydligt närmare 
källtexten vad gäller ordföljden. Den repetitiva strukturen är nogsamt 
bevarad hos båda översättarna, men med en större noggrannhet hos 
Olofsson i synnerhet vid de genomgående upprepningarna.775

Att översättarna så tydligt prioriterat ett bevarande av källtextens 
formella matris hänger samman med att de utgått från en medveten och 
mer eller mindre klart formulerad uppfattning om vari romanens främ-
sta värden består. Hos båda översättarna utgår denna värdering från en 
av allt att döma likartad förståelse av källtextens stilistiska egenskaper 
och Gogol’s konstnärliga process i linje med Ėjchenbaum och (för Skotts 
del) Nabokov.776 Olofssons strategi var att låta originalet lysa igenom i 
måltexten, att snarare ”föra läsaren till verket än verket till läsaren [...] 
att inte normalisera. Försöka respektera originalet, inte bara fokusera på 

775 Tabell 25. Exempelvis har Olofsson återgivit de åtta ”črezvyčajno” och fjorton ”vpročem” 
som förekommer i excerpterna med ”utomordentligt” respektive ”för övrigt” vid samtliga 
tillfällen utom ett. Se tabell 26
776 Detta innebär att det strategiska beslutet tycks ha föregått det operationella arbetet och 
alltså har varit initialt inte bara i deskriptiv mening.
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att det skulle låta bra på svenska.”777 Denna inställning, en i Venutis ter-
mer ”förfrämligande strategi”, gör att Olofsson prioriterar bevarandet 
av originalets formellt fastställbara attribut, medan måltextens läsbar-
het nedprioriteras.778 Skott har på ett liknande sätt utgått från en uttalad 
övertygelse om att originalet har sitt främsta värde som språkkonstverk, 
i linje med den formalistiska tolkningslinjen, vilket gör det naturligt att 
han fäster uppmärksamhet på den genomgripande betydelse som den 
syntaktiska ordningen har för andra plan i romanen. Men samtidigt har 
han tydligt prioriterat måltextens läsbarhet, dess värde som svensk text, 
och eftersträvat att översättningen ska få samma effekt på svenska läsare 
som originalet på de ryska informanter han använt sig av.779 Den effekt 
som Olofssons ”förfrämligande” strategi eftersträvar har vid en jämfö-
relse som tänkt slutresultat en text som tydligt innehåller spår av en an-
nan text, det vill säga måltexten förväntas skapa en annan effekt än den 
som källtexten haft på föreställda källtextläsare; den ska upplevas som 
en utifrån kommande litterär och språklig skapelse snarare än som ett 
verk som uppstått i den egna kulturen. 

Skotts ambition medför att hans text måste genomgå en större om-
vandling än Olofssons, för vilken interferensen från originalet blir min-
dre problematisk. De tillfällen då originalet lyser igenom i måltexternas 
syntax och semantik är följaktligen betydligt fler hos Olofsson. Denna 
påverkan sker mestadels på mikronivå, men får stora konsekvenser för 
helheten när det upprepas:

Exempel  15

[←] Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа  времени, 
и здесь в приезжем оказалась такая внимательность к туалету,  какой 
даже не везде видывано. [→]

[←] Förberedelserna för detta aftonsamkväm upptog drygt två timmars tid, 
och här visade sig den nykomne vara så uppmärksam på sin toalett att man 
knappast ens sett dess make överallt. [→] (Olofsson)

777 Kerstin Olofsson, brevväxling med författaren.
778 Venuti (1995), s. 17-39. Med en ”förfrämligande” (”foreignizing”) översättningsstrategi 
avser Venuti försök att bryta målkulturella textkonventioner genom att medvetet tillåta en 
högre grad av interferens från källtexten.
779 SvD 25/4 1989.
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[←] Hans förberedelser till denna tillställning tog dryga två timmar, och 
man kunde hos den nyanlände iaktta en sådan noggrannhet med utstyrseln 
att det är inte var dag man ser något liknande. [→] (Skott)780

Olofsson lyckas här överföra en av källtextens många alogismer (”daže 
ne vezde”, ordagrant ”rentav inte överallt”), men betalar för det med ett 
något otympligt och mindre anslående svenskt uttryck. Skott förlorar 
alogismen i just det här fallet, men hans lösning stör inte läsflödet och 
förmedlar tydligare originalets uppsluppna humör. Skotts strategi till-
låter i högre grad att meningar omstruktureras eller att vissa uttryck 
broderas ut för att skapa en illusion av att texten är författad på svenska. 
Olofssons större formella närhet till originalet leder på motsvarande 
sätt till en ibland mer svårforcerad syntax eller semantiskt mer svårtill-
gängliga uttryck, vilket i sin tur påverkar måltextens intensitet. Nedan-
stående exempel tydliggör något av detta. I båda fall har Skott avlägsnat 
sig längre från de mest ordagranna lösningarna:

Exempel 16

/ ”А что ж, - подумал про себя Чичиков, - заеду я в самом деле к Ноздре-
ву. Чем же он хуже других, такой же человек, да еще и проигрался. [→]

/”Varför inte”, tänkte Tjitjikov för sig själv, ”jag tar faktiskt och tittar in till 
Nozdrev. På vilket sätt är han sämre än andra, en likadan människa, och 
dessutom har han förlorat på spel. [→] (Olofsson)

/”Varför inte,” tänkte Tjitjikov för sig själv, ”jag kan ju faktiskt hälsa på hos 
Snytov. Han är väl inte sämre än andra, precis likadan som de, och dessutom 
har han förlorat i kort [→] (Skott)781

Exempel 17

[←] У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной 
в ломбард; у толстого спокойно, глядь  и явился где-нибудь в конце го-
рода дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, 
потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. [→]

780 Gogol’ (1984), s. 13. Gogol’ (1989), s. 18.
781 Gogol’ (1984), s. 84. Gogol’ (1989), s. 89.
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[←] Hos den smala återstår det efter tre år inte en enda själ som inte är be-
lånad; den tjocke tar det lugnt, se – och så dyker det någonstans i utkanten 
av staden upp ett hus som köpts i hustruns namn, sedan ett annat hus i en 
annan utkant, sedan en liten by nära staden, sedan också en kyrkby med alla 
ägor. [→] (Olofsson)

[←] Om den smärte äger livegna så är de alla pantsatta på mindre än tre år; 
men innan man vet ordet av så har den tjocke någonstans i staden ett hus, 
köpt i hustruns namn, och sedan ett annat hus på något annat håll, och se-
dan en liten by i närheten av staden, till slut en riktig rejäl by med skog och 
åker därtill. [→] (Skott)782

I det sista exemplet har Skott överfört originalets partikelkonstruk-
tion med ett mer ordrikt idiomatiskt uttryck som saknar omedelbara 
semantiska motsvarigheter i originalet, men som istället tar fasta på 
originaluttryckets attityd, låter autentiskt och inte hindrar läsflödet. 
Olofsson ligger formellt närmare originalet, vilket i båda exemplen har 
resulterat i lösningar med större läsmotstånd genom en tydlig interfe-
rens från källtexten. Båda översättarna är angelägna om att bevara käll-
textens syntaktiska och semantiska helhet, men Skott är samtidigt mera 
inriktad på att översättningen ska framstå som en på målspråket avfat-
tad originaltext.

Register och litterär erfarenhet

Olofssons prioritering av den formella adekvansen på matrisnivån har 
på språkformsnivån sin motsvarighet i en mer neutral, mindre känslo-
mässigt färgad och mindre personlig vokabulär än i originalet. En sådan 
utslätning av vokabulären har av Jiři Levý pekats ut som ett känneteck-
en hos en oerfaren översättare, som alltför gärna söker stöd i formellt 
adekvansinriktade översättningsstrategier och lutar sig mot ordböcker i 
sina semantiska val, en analys som verkar ha viss giltighet för Olofssons 
Döda själar.783 Textens dragning åt ”översättningsspråk”, åt semantisk 

782 Gogol’ (1984), s. 16. Gogol’ (1989), s. 20ff.
783 Levý, s. 110ff. Att Olofsson så noggrant har bevarat källtextens repetitiva struktur och 
undviker att använda sig av synonymer för variationens skull faller också in i Levýs teck-
ning av en oerfaren översättare, men måste här förstås utifrån det faktum att Olofsson 
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neutralisering av det särpräglade, medför ett skifte i berättarröstens re-
gister, som hos Olofsson rört sig bort från originalets ofta uppsluppna, 
gälla, högstämda eller slarvigt talspråkliga nivåer till ett melodrama-
tiskt, samtidigt opersonligt och lätt affekterat register av äldre snitt, i 
synnerhet i dialogerna där texten stundtals får anstrykning av buskis:

Exempel 18

/- Пустяки, пустяки, брат, не пущу. 
- Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь, пересесть вот 

в ихнюю бричку./

/ - Dumheter, dumheter, bror, jag släpper dig inte.
- Sanna mina ord, min fru kommer att bli ond; nu kan du ju flytta över i 

hans kupé. /(Olofsson)

/ - Strunt, strunt, det får du inte.
- Jo, min fru blir så arg; och nu kan du åka med hans vagn. /(Skott)784

Exempel 19

/ - Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и 
 купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и 
купил. /

/ - Åh du, Jöns! Är det kanske omöjligt att vara på marknaden och köpa 
mark samtidigt? Nå, jag var på marknaden, men min rättare köpte här utan 
mig. / (Olofsson)

/ - Hör du din dumbom! Som om det skulle vara omöjligt att vara på mark-
naden och köpa mark på samma gång! För all del, jag var på marknaden, 
men min förvaltare köpte den utan att jag var med. / (Skott)785

En delförklaring till att Olofssons register är av ett mer neutralt äldre snitt 
kan vara att hon varit medveten om textens ålder, vilket hon sagt sig vilja 

 utgått från en stilistisk analys av källtexten i vilken just upprepningar är ett viktigt inslag, 
det vill säga det kan här vara fråga om resultatet av ett överlagt beslut snarare än av osä-
kerhet.
784 Gogol’ (1984), s. 84. Gogol’ (1989), s. 86.
785 Gogol’ (1984), s. 91. Gogol’ (1989), s. 94.
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markera i måltexten.786 Skotts litterära register är i jämförelse något mo-
dernare, mindre präglat av ”ordbokslösningar” och tydligt friare i förhål-
lande till källtexten. I nedanstående exempel markerar understrykning-
arna tillfällen där Olofssons text färgats av interferens eller faller in i ett 
äldre och samtidigt mer utslätat register, medan kursiveringarna marke-
rar tillfällen där Skott gjort tydliga avsteg från källtextens semantik för att 
istället återge en viss attityd som han utläst ur originalet: 

Exempel 20

/ - Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать.
- Ах ты чушка! чурбан! а прежде зачем об этом не сказал? Не было 

разве времени?
- Да времято было... Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину 

нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, 
шибень такой везде пошел... Да если позволите доложить: перед у 
брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций 
не сделает. /

/ - Men Pavel Ivanovitj, hästarna måste skos. 
- Åh du, din drummel! Din drullputt! Och varför har du inte sagt till om 

det förut? Har du kanske inte haft tid på dig?
- Jo, tid har jag haft... Men så är det ett hjul också, Pavel Ivanovitj, det be-

höver ny ring, därför att nu är vägarna fulla av hjulspår, det är gropar över-
allt... Och om ni tillåter mig att rapportera: framvagnen har blivit alldeles 
skranglig, den kanske inte klarar två skjutshåll ens. / (Olofsson)

/ - Men herrn, hästarna måste skos.
- Du din gris! din tölp! varför har du inte sagt det förut? Har du inte haft 

tid på dig?
- Jovisst... Men det är hjulet också, [tilltalsformen utelämnad] hjulringen 

måste spännas om helt, för det är dåliga vägar och mycket gropar överallt... 
Om jag får berätta så är framdelen på vagnen alldeles loss och håller nog inte 
två skjutshåll. / (Skott)787 

786 Olofsson skriver: ”Vad gäller att det rör sig om en 1800-talstext så hade jag förstås inte 
ambitionen att åstadkomma en fullständig sådan, utan att göra olika markeringar.” Ker-
stin Oloffson, brevväxling med författaren.
787 Gogol’ (1984), s. 279f. Gogol’ (1989), s. 264. Observera att Olofsson i exempel 20 har 
bevarat originalets fonetiska lek och överfört ”čuška! čurban!” med ”drummel! drullputt!”.
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Att Skott tar fasta på attityden i originalet snarare än på dess formella 
egenskaper ger honom utrymme att åstadkomma en mer utbroderad, 
intensiv och personligt präglad text. Precis som Olofsson har den tagit 
färg av källtextens höga ålder, men bevarar mer av den livlighet som 
återfinns i originalet:

Exempel 21

[←] Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаран-
ных рубашках протянули руки, приговаривая: ”Барин, подай сиро-
тиньке!” Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник ста-
новиться на запятки, хлыснул его кнутом, и бричка пошла прыгать по 
камням. [→]

[←] En förbipasserande präst lyfte på hatten, några pojkar i smutsiga skjortor 
sträckte fram händerna och sade: ”Ge en slant åt en föräldralös!” Kusken, 
som märkte att en av dem hade stor lust att hoppa upp på fotbrädet baktill, 
rappade till honom med piskan, och kupén började hoppa fram på stenlägg-
ningen. [→] (Olofsson)

[←] En präst som gick förbi tog av sig hatten, några pojkar i smutsiga skjortor 
sträckte fram händerna och sa: ”Snälla herrn, skänk en slant åt mig som 
varken har far eller mor!” Kusken märkte att en av dem var mycket begiven 
på att stå på fotbrädet och klatschade till honom med piskan, och vagnen gav 
sig iväg på sin studsande färd över kullerstenen.[→] (Skott)788

Den friare relationen till källtextens formella attribut hos Skott gör det 
möjligt för honom att återge romanens berättarröst med större käns-
lighet och variationsrikedom än Olofsson. Men det är inte bara förhål-
landet till matrisen som är avgörande för den skilda graden av livlighet 
i uttrycken, utan kanske framförallt att Skotts prioritering av berättar-
röstens attityd skapar utrymme för ett mer inlevelsefullt och nyansrikt 
register på språkformsnivån. Att detta delvis torde vara en fråga om 
översättarnas skilda erfarenheter som författare av svenska skönlitte-
rära texter åskådliggörs i följande exempel, där Olofsson ändå tagit sig 
en ovanlig frihet gentemot källtexten:

788 Gogol’ (1984), s. 24. Gogol’ (1989), s. 30.



257

Exempel 22

[←] Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если 
только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень 
длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере 
приближения к концу, венчающему дело.[→]

[←] Men allt detta får läsaren veta småningom och i sinom tid, om han bara 
har tålamod att läsa igenom föreliggande berättelse, som är mycket lång och 
kommer att öppna sig alltmer mot vidderna, när vi närmar oss slutet som 
kröner verket. [→] (Olofsson)

[←] Men i sinom tid och steg för steg ska läsaren få kännedom om allt det-
ta, om han bara har tålamod nog att läsa igenom föreliggande berättelse, 
mycket lång och avsedd att längre fram utvecklas än mer vittfamnande och 
mångsidigt allteftersom den kommer närmare det slut som sätter kronan på 
verket. [→] (Skott)789

Exemplet visar också hur båda översättarna har månat om berättarrös-
tens omständlighet och hur detta drag omhändertagits särskilt av Skott. 
Att just berättarrösten varit prioriterad av Skott visar sig även i en ge-
nomgående noggrannhet i att signalera dess närvaro i översättningar av 
vissa signalord och upprepningar.790 Till samma område hör att många 
av originalets alogismer hanteras med större aktsamhet av Skott än nå-
gon av de andra översättarna:

Exempel 23 

[←] В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался 
чрезвычайно громко. [→]

/ Den resande uppträdde med viss värdighet. Isynnerhet putsade han sin 
näsa anmärkningsvärt eftertryckligt och ljudeligt. [→] (Aspelin)

/ I hela sitt yttre uppträdande inlade vår resande städse en viss värdighet, 
och han gjorde alltigenom intryck af stor soliditet. När han t.ex. hostade el-
ler snöt sig, förstummades allt lefvande i hans närhet. [→] (Nordenström)

789 Gogol’ (1984), s. 21. Gogol’ (1989), s. 26.
790 Tabell 26. 
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/ Gästen hade något värdigt i hela sitt yttre och gav intryck av största solidi-
tet. Han snöt sig alltid osedvanligt högljutt. [→] (Rydström)

[←] Det var något solitt i herrns manér, och han snöt sig utomordentligt hög-
ljutt. [→] (Olofsson)

[←] Han hade i sitt sätt något solitt och snöt sig osedvanligt högljutt.[→] (Skott)791

En omständighet som kan bidra till att förklara hur översättarna kom att 
tillämpa så olika register har att göra med deras skilda erfarenheter av 
att skriva skönlitterärt på svenska. Som nämnts var Skott 1989 en erfa-
ren litterär översättare och skribent, vilket ger utslag i en övergripande 
säkerhet i det målspråkliga uttrycket. Olofsson var 1984 verksam som 
doktorand i rysk litteratur och hade begränsad erfarenhet som skönlit-
terär översättare, desto större som facköversättare.792 Utifrån Levý och 
Toury är det rimligt att anta att den mindre erfarna skönlitterära översät-
taren hade svårare att förhålla sig självständigt till vissa språkformsnor-
mer som kommer till uttryck i ordböcker eller andra standardlösningar, 
medan den mer erfarne översättaren och målspråksförfattaren lättare 
kunde undvika den typen av normerade lösningar i fall då målkulturella 
litterära normer vänt sig emot dem. Olofsson har i efterhand medgivit 
att översättningen ibland ”kryper för nära originalet”, och detta för nära 
tycks alltså bestå i att måltexten förlorat i intensitet och personligt uttryck 
då källtextens matris prioriterats högt samtidigt som måltextens register 
präglats av denna dragning åt standardlösningar.793 På motsvarande sätt 
kan den mer erfarne Skott haft lättare att upptäcka negativa sidoeffekter 
av den adekvansinriktade översättningsstrategi som även han tillämpat.

Skotts hybridnamn och ”avrussifierande” grepp

Medan Skotts översättning präglas av en tydlig adekvansinriktning på 
matrisnivån, är den snarare acceptansinriktad på språkformsnivån. 

791 Gogol’ (1895), s. 4f. Gogol’ (1910), s. 11. Gogol’ (1948:I), s. 14. Gogol’ (1984), s. 10. Gogol’ 
(1989), s. 11.
792 Olofsson hade översatt noveller av Turgenev i Fäder och söner. Fyra noveller (1984) och 
arbetat ett tiotal år som facköversättare på den sovjetiska nyhetsbyrån APN i Stockholm 
och två år på Progress i Moskva. Källa: Kerstin Olofsson, brevväxling med författaren.
793 Ibid. 
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Som redan framkommit tar översättaren ofta fasta på attityden i källtex-
tens uttryck, snarare än den mest centrala semantiska kärnan. Denna 
strategi har möjliggjort den lätthet i uttrycket som präglar översättning-
en, och det bör kanske understrykas att denna höga läsbarhet är något 
som präglar också originalet; det vill säga den acceptansinriktade stra-
tegin står här inte i något omedelbart motsatsförhållande till en adekvat 
överföring av källtextens genomgående humör eller tonfall. Strategin är 
”fri” i den meningen att översättaren förlitar sig på sin egen förmåga 
som läsare, uttolkare och målspråklig författare och inte förankrar sig i 
ett mer strikt metodiskt förhållningssätt till uppgiften.

Att översättaren haft gott självförtroende när det gäller sina litte-
rära förmågor lyser igenom också i beslutet att försvenska många av 
romanens personnamn och ortnamn. Dessa rysk-svenska hybridvari-
anter är vanligen konstruerade av ett svenskt ord med en rysk ändelse 
– Hundevitj för Sobakevič, Fnattin för Beguškin, Hiphiphurradzev för 
Čipchajchilidzev etc. Som nämnts var målsättningen att det skulle ”låta 
som ett inte omöjligt ryskt namn” men ge en svensk läsare associationer 
av samma slag som de givit Skotts ryska informanter.794 Även här är det 
alltså attityden hos Gogol’s uttryck som Skott tagit fasta på. Problemet 
med hybridnamnen är att de grundar sig på ett logiskt felslut: Skotts 
ryska informanter har utlåtit sig om finurligt sammansatta namnkon-
struktioner på det egna språket, inte om namnkonstruktioner som 
smälts samman av enheter från det egna språket och något annat. Det 
blir kort sagt inte samma sak, utan en helt annan – i själva verket kom-
mer Skott här nära Olofssons ”förfrämligande strategi”, men oavsiktligt 
och med ett avsevärt mer problematiskt slutresultat. Hybridvarianterna 
är betydligt mer iögonfallande än originalets namnkonstruktioner, och 
eftersom de avviker både till form och innehåll och tränger sig på som 
konstruktioner i en text som i övrigt översatts för att kunna läsas som 
en på målspråket författad text, blir deras finurligt komiska natur alltför 
understruken och studentikost tokrolig, vilket gör att de komiska och 
poetiska effekter som eftersträvats sällan uppnås.

I samma anda, men i princip oproblematiskt, sker ett slags ”avrussi-
fiering” av vissa källkulturtypiska företeelser, exempelvis en del tilltals-

794 Gogol’ (1989), s. 467ff. 
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former (se exempel 20) eller vid vissa substantiv som öppnar för detta, 
t.ex. ”brännvin” för ”vodka”. Det för romanen betydelsefulla signalordet 
”mužik”, som i de andra översättningarna återges med ”bonde”, ”bond-
lurk”, ”muschik” eller liknande, översätts här konsekvent med ”karl”. 
Lösningen är semantiskt motiverad och sätter fingret på ytterligare en 
princip för Skotts översättning, nämligen en strävan att lyfta verket från 
det kulturellt särpräglade till det universella. ”Avrussifieringen” av käll-
texten försvårar nämligen för svenska läsare att uppfatta romanen i en-
lighet med den samhällskritiska och realistiska tolkningstradition som 
Skott opponerade sig emot. Detta tydliggör också den generella utveck-
ling från det kognitiva till det universella som präglade mottagandet av 
såväl källitteraturen som Gogol’ under 1900-talet och som på sätt och 
vis kröns i och med Skotts översättning.

5.7 Relationen mellan de tillämpade översättnings-
strategierna och de preliminära normskikten
De preliminära översättningsnormer som avtecknat sig i undersökning-
arna av den generella utgivningshistorien och mottagandet av Gogol’s 
författarskap har återkommande haft tydliga motsvarigheter på de ini-
tiala och operationella nivåerna då Döda själar översatts till svenska. 
Överensstämmelserna är sällan entydiga, men märks i alla översättning-
arna utom Nordenströms. Hos Aspelin fanns paralleller mellan den till-
lämpade översättningsstrategin och vissa internationella och källittera-
turanknutna genrenormer, även om den grundläggande orsaken till att 
måltexten så starkt avvek från originalet möjligen fanns i rent praktiska 
omständigheter kring textens tillkomst. Rydström kan beskrivas som en 
mycket tydlig exponent för sin tids generella intresse för en realistiskt 
präglad rysk litteratur och för den officiella sovjetiska kritikens betoning 
av Gogol’s realistiska och samhällskritiska drag. Olofsson och Skott är 
på motsvarande sätt typiska för 1980-talets nyväckta och universalistiskt 
präglade intresse för ryska klassiker i allmänhet och Gogol’ i synnerhet. 
Med undantag för Nordenström kan alltså samtliga översättningar be-
traktas som tydliga exponenter för sin tid. 

Om perspektivet vidgas över en längre historisk period blir emeller-
tid bilden en annan; framförallt blir det tydligt att Olofssons och Skotts 
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översättningar deltar i ett viktigt normskifte för den översatta ryska 
litteraturen i Sverige. Skiftet ska inte nödvändigtvis beskrivas i termer 
av adekvans och acceptans eller relateras omedelbart till målkulturella 
inställningar till källitteraturen, utan primärt snarare beskrivas som ett 
kompetensskifte. Som framgått i kapitel 3 fanns påtagliga kvalitetsbris-
ter i många av de klassikeröversättningar som tillkom efter 1945. Detta 
gäller även de tre äldsta översättningarna av Döda själar, vilka förenas 
av ett bristfälligt intresse för källtexten som stilistiskt uttryck eller av 
en oförmåga att hantera detta. Olofssons och Skotts översättningar vi-
sar däremot att både kompetensnivån och attityden till det källitterära 
verket har ändrats i grunden under efterkrigstiden. I en artikel har Skott 
påpekat att många av de översättningar som var i svang fram till ”den 
andra Rysslandsvurmen” var påtagligt föråldrade eller illa utförda, vil-
ket ”hos somliga läsare [har] givit det resultatet att de vill att det skall låta 
gammalt och konstigt om rysk litteratur”.795 Det normskifte som märks 
i de svenska aktörernas alltmer universalistiskt präglade förhållande till 
källitteraturen, till Gogol’ och till Döda själar bör delvis beskrivas uti-
från denna omständighet: att den svenska översättarkåren länge hade 
uppenbara kompetensbrister när det gällde källspråket ryska. Lars Fu-
ruland har i en skrift nämnt som ett problem för den ryska litteraturens 
etablering under tidigt 1900-tal att den introducerades av föga etablera-
de aktörer och i undermåliga översättningar. Denna amatörism, menar 
Furuland, torde ha försvårat ”andra förläggares och översättares försök 
att genomföra ambitiösa tolkningar direkt från originalspråket”.796 I 
detta finns ytterligare en delförklaring till varför Gogol’ kom att upp-
märksammas som stilist så sent: oprofessionellt genomförda översätt-
ningar skymde sikten.

Hos Olofsson och Skott sammanfaller adekvansinriktade översätt-
ningsstrategier med en utgivningshistorisk period då både översätt-
ningslitteraturen i stort och källitteraturen haft en relativt central ställ-
ning för det målkulturella litterära systemet och med en allmän status-
höjning för översättarskrået. Detta bekräftar Levýs och Even-Zohars 
teser om sambandet mellan översättningslitteraturens generella status 

795 SvD 20/4 1989.
796  Lars Furuland, ”Fridegårds bildningsgång och bibliotek”, i Litteratur och samhälle, 79 
(1970), s. 3727. 
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och översättningars utformning: ju större respekt för översättningslit-
teraturen och källkulturen, desto tydligare adekvansinriktade översätt-
ningar. Rydström avviker emellertid från det mönstret, för trots att de 
första efterkrigsåren präglades av en allmänt gynnsam inställning till 
både översatt litteratur och till källitteraturen, kan hans översättning 
knappast beskrivas som adekvansinriktad. Ändå var han kanske typisk 
för sin tid med tanke på det som sagts ovan om den bristande professio-
naliteten hos många äldre översättare av rysk skönlitteratur. Under tidig 
efterkrigstid saknades helt enkelt tillräcklig översättningskompetens 
för att de samband som Levý och Even-Zohar beskriver skulle kunna 
uppstå.
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Avslutande ord

Författaren Inga-Lina Lindqvist har i en indignerad tidningsartikel om 
2000-talets svenska utgivning av rysk skönlitteratur pekat ut två drag i 
de större förlagens urval: för det första att de nästan uteslutande ger ut 
verk som redan skördat framgångar i större västländer; för det andra 
att dessa internationellt godkända författarskap utgör en grupp ”[bu-
siga] män med förkärlek för absurd humor” vilka ”levererar ironiska 
skrönor, obligatoriska kängor åt det sovjetiska förflutna och lättsmält 
samtidskritik” – nämns gör bland andra Kurkov och Sorokin. Samti-
digt, menar Lindqvist, undviker förlagen den mer utmanande samtida 
ryska prosan. Förklaringen tycks ligga i en utvecklad ängslighet för verk 
som inte motsvarar vissa föreställningar om källitteraturen: ”Böcker 
som översätts i Sverige ska bekräfta, inte utmana, den svenska läsarens 
världsbild. Kinesiska böcker ska innehålla kritik av kulturrevolutio-
nen, böcker från arabvärlden ska berätta om kvinnoförtryck, och ryska 
böcker ska dansa som en cirkusbjörn i kosackmössa, annars kan det 
kvitta.”797

Som vi sett har Lindqvist visst fog för sin indignation, och hennes 
analys skulle på många sätt kunna gälla för fler utgivningshistoriska 
perioder än vår egen. Att större västländer, men också Finland fung-
erat som viktiga förmedlande instanser för den ryska litteraturen har 
varit en återkommande företeelse, liksom den manliga dominansen i 
urvalet.798 Också Lindqvists postkoloniala analys av översättningslitte-

797 Inga-Lina Lindqvist, ”Ryska böcker – som en cirkusbjörn i kosackmössa”, i AB 26/4 
2009. 
798 Det kan vara värt att reflektera över den påtagliga öppenhet som utmärkt det svenska lit-
terära systemet, om inte alltid till just det ryska, så till flera västerländska litterära system. 
Att ett litet land söker utanför sina gränser för att fylla sina intellektuella och konstnärliga 
behov är väl känt sedan tidigare, men frågan är vad denna öppenhet här har bidragit  med 
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raturens funktioner har bäring på flera perioder, vilket visat sig i det 
återkommande genomslaget för kognitiva normer, den lika återkom-
mande politiseringen av urvalet, och i de samhällskritiska och realistis-
ka tolkningstraditionernas framskjutna ställning i Gogol’receptionen. 
Att källitteraturen så ofta har påförts kognitiva värden har lett till be-
gränsningar av de källitterära verkens giltighet: i samma stund som gil-
tigheten förskjutits till ett fjärran geografiskt område har de moraliska 
förhållandena objektifierats och setts som typiska endast för den andra 
platsen, medan en vidare läsning försvårats. Därigenom har en kognitiv 
inställning till den översatta litteraturen också upprätthållit barriären 
mellan det Egna och det Andra; så länge Döda själar handlar om ”tsa-
rernas Ryssland” är källkulturen en främmande, kaotisk och hotfull 
plats. På så vis bekräftas Levýs tes om ett samband mellan ett upplevt 
stort avstånd till källkulturen och en kognitiv inställning till dess lit-
teratur.

Samtidigt är Lindqvists postkoloniala beskrivning långt ifrån ut-
tömmande. Efter millennieskiftet pekar vissa urvalstendenser snarare i 
motsatt riktning både vad gäller den klassiska och den samtida ryska lit-
teraturen. Detta kan ses som en fortsättning på en historisk utveckling i 
vilken universalistiska förhållningssätt till källitteraturen tagit allt stör-
re plats vid sidan av de kognitiva på alla de tre nivåer som undersökts 
här – i urval, reception och översättningspraktik. Att denna utveckling 
går hand i hand med en genomgripande nyansering av de svenska Ryss-
landsbilderna över tid bekräftar på ett övergripande plan avhandling-
ens tes om att den svenska inställningen till rysk litteratur har varit 
avhängig de svenska Rysslandsbilderna. Skiftet mot en mer mångsidig 
inställning till källitteraturen tar i urvalet sin början under årtiondet 
före första världskriget och fortsätter sedan under de intensivare över-
sättningsfaser som följer under 1900-talet. I Gogol’s mottagande märks 
det i den gradvis vidgade giltighet som författarens verk tillskrivs efter 
sekelskiftet och i synnerhet efter andra världskriget. I översättningar-

som motvikt till negativa och förfrämligande uppfattningar om Ryssland. Rimligt är kan-
ske att en mindre underdånig inställning till omvärldens stora kulturcentra hade givit en 
mer inskränkt inställning till den ryska litteraturen, och att exempelvis svenska aktörers 
dragning åt antitsarism och ryssfientlighet kom att dämpas av att uppburna västerländska 
namn som Brandes och de Vogüé hyllade vissa ryska författare.
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na av Döda själar märks ett skifte i både översättningskompetens och i 
 attityden till källtexten först under den senare efterkrigstiden.

Ett kognitivt präglat intresse för källitteraturen som uttryck för den 
specifika källkulturen torde ha spelat en central roll i denna utveckling, 
något som märks i inställningen till den ryska litteraturen hos en rad 
inflytelserika skribenter från Alfred Jensen, via Fredrik Böök till Nils 
Åke Nilsson, hos vilka källitteraturen i avtagande grad värderas utifrån 
dess förmodade representativitet för Ryssland. Detta kognitivt präglade 
litteraturintresse var åtminstone hos Jensen och Böök inte utan för-
domsfulla eller tydligt essentialistiska inslag, men kom också att driva 
på en utveckling som med tiden undergrävde förutsättningarna för just 
sådana förhållningssätt till källkulturen. 

I ett historiskt perspektiv har översättningslitteraturen inte bara del-
tagit i de fördomsförstärkande och självförhärligande tendenser som 
Lindqvist pekar ut, utan också haft en mer dynamisk inverkan, bidragit 
till en nyansering av de målkulturella uppfattningarna om källkulturen 
och skapat förutsättningar för en målkulturell tillägnelse av källkultu-
rella konstverk och tankegångar. Detta är på ett sätt kanske självklart, 
men bör ändå understrykas eftersom de postkolonialt präglade tankar 
som Lindqvist ger uttryck för inte sitter inne med hela sanningen om 
den här sortens kulturutbyten. Utifrån detta och Lars Klebergs resone-
mang om kulturutbytets dialogiska natur finns det anledning att vara 
aktsam på en alltför snäv postkolonial analys, som kan bli självuppfyl-
lande om den inte balanseras av andra perspektiv. Om den undersökta 
översättningslitteraturen kan liknas vid ett fönster som vetter österut 
mot den ryske Andre, har de svenskar som suttit där och tittat ut inte 
bara tyckt sig se allehanda negativa, självförhärligande och ”typiskt 
ryska” företeelser (cirkusbjörnar i kosackmössor, brödköer, lägervakter, 
profeter); de har också sett och tagit intryck av skeendena utanför fönst-
ret, och – om den gogolska digressionen ursäktas – de har emellanåt 
också lutat sig ut och samtalat med människorna därute, stängt till om 
sig igen men begrundat deras ord och tillägnat sig något av deras sätt. 
Som bekant vetter ett fönster inte bara utåt. Och en dialog mellan kultu-
rer är inte alltid, som hos Gogol’, en dialog mellan döva.
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Tabell 1: Förlagsutgåvor 17972010

Årtal Utgåvor Årtal Utgåvor Årtal Utgåvor Årtal Utgåvor

1797 1 1832 1867 1902 11
1798 1833 1 1868 1 1903 12
1799 1 1834 1869 1 1904 7
1800 1835 1870 1905 8
1801 1836 1871 1 1906 19
1802 1837 1872 1 1907 14
1803 1838 1 1873 1908 15
1804 1839 1874 1909 11
1805 1840 3 1875 2 1910 11
1806 1 1841 2 1876 2 1911 14
1807 1842 4 1877 2 1912 11
1808 1843 1878 4 1913 10
1809 1844 1 1879 3 1914 5
1810 1845 1880 1915 5
1811 1846 2 1881 2 1916 4
1812 1847 1882 5 1917 8
1813 1848 1 1883 9 1918 7
1814 1849 2 1884 9 1919 9
1815 1850 2 1885 10 1920 12
1816 1 1851 1886 13 1921 6
1817 1852 1887 23 1922 7
1818 1853 1888 5 1923 6
1819 1854 1889 16 1924 9
1820 1855 1890 11 1925 9
1821 1856 2 1891 12 1926 9
1822 1857 1892 6 1927 9
1823 1858 1893 5 1928 21
1824 2 1859 1894 6 1929 7
1825 1 1860 1895 8 1930 8
1826 1861 1896 6 1931 14
1827 1862 1897 3 1932 3
1828 1863 1898 4 1933 14
1829 1864 1899 3 1934 10
1830 1865 1900 4 1935 8
1831 1 1866 1901 10 1936 20

Tabeller
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Tabell 1: Forts.

Årtal Utgåvor Årtal Utgåvor Årtal Utgåvor Årtal Utgåvor

1937 12 1956 16 1975 18 1994 14
1938 3 1957 12 1976 19 1995 10
1939 8 1958 20 1977 36 1996 8
1940 4 1959 22 1978 32 1997 12
1941 2 1960 28 1979 25 1998 12
1942 8 1961 21 1980 30 1999 18
1943 5 1962 15 1981 24 2000 14
1944 14 1963 17 1982 16 2001 14
1945 17 1964 19 1983 17 2002 18
1946 21 1965 37 1984 24 2003 15
1947 20 1966 17 1985 27 2004 14
1948 14 1967 16 1986 36 2005 10
1949 18 1968 21 1987 25 2006 15
1950 9 1969 19 1988 21 2007 17
1951 1 1970 28 1989 21 2008 18
1952 7 1971 27 1990 24 2009 9
1953 9 1972 26 1991 21 2010 10
1954 10 1973 16 1992 17
1955 12 1974 49 1993 15

Tabellen inkluderar samtliga utgivningsländer och samtliga helryska antologier i tabell 3.

Tabell 2: Förlagsutgåvor (inklusive helryska antologier) fördelade efter utgivningsland

Sverige Finland

Sverige 
och  
Finland

Ryssland/ 
Sovjetunionen

Sverige och 
Sovjetunionen Övriga Tot.

Andel 
riks-
svenska 
utgåvor

1797-1824 5 1 6 83%
1825-1850 11 10 21 52%
1851-1867 1 1 2 50%
1868-1879 15 2 17 88%
1880- 72 19 1 92 78%
1890- 50 13 1* 64 78%
1900- 94 13 5 112 84%
1910- 81 3 84 96%
1920- 88 3 4 95 93%
1930- 92 7 1 100 92%
1940- 121 1 1 123 98%
1950- 102 1 2 4 9 118 86%
1960- 201 1 2 6 210 96%
1970- 266 1 1 8 276 96%
1980- 217 3 1 20 241 90%
1990- 145 2 4 151 96%
2000-2010 152 1 1* 154 99%

* Iozef Ljubomirskij, Tatiana  skildringar ur lifvet i Sibiriens fängelser.  Minneapolis: Svenska folkets 
tidnings förl., 1895.  Čingiz Abdullaev, Symfoni i svart. Bergen: Tresselt forl, 2000. Övers. Bengt 
Samuelson.
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Tabell 3: Antologier med ryska författare 17972010

Antologier med  enbart ryska förf. Publikationstillfällen i antologier

1797-1824
1825-1850 1 10
1851-1867 1
1868-1879 1 3
1880- 2 9
1890- 3 20
1900- 10 73
1910- 2 48
1920- 2 46
1930- 4 105
1940- 8 201
1950- 5 95
1960- 15 240
1970- 10 165
1980- 5 147
1990- 7 250
2000-2010 3 38
Tot. 78 1451

Tabell 4: Ålder på publicerade verk. Publiceringsintervall

Verkets 
ålder 0-5 år 6-10 år 11-20 år 20-40 år 40+ år

Andel 
≤ 5 år

Andel  
≤ 10 år Underlag*

1797-1824 1 1 2 1 20% 40% 83%
1825-1850 8 4 3 53% 80% 75%
1851-1867 1 0% 0% 50%
1868-1879 4 2 4 3 2 27% 40% 94%
1880- 18 6 19 27 10 23% 30% 90%
1890- 21 4 7 4 3 54% 64% 64%
1900- 38 13 8 7 15 47% 63% 79%
1910- 13 5 12 10 22 21% 29% 76%
1920- 9 4 6 6 29 17% 24% 58%
1930- 26 11 4 7 9 46% 65% 59%
1940- 15 5 10 10 18 26% 34% 52%
1950- 9 4 3 12 24 17% 25% 46%
1960- 14 2 5 21 41 17% 19% 50%
1970- 21 18 13 4 59 18% 34% 43%
1980- 15 10 20 7 50 15% 25% 43%
1990- 2 1 9 40 4% 4% 28%
2000-2010 9 1 1 3 39 17% 22% 35%

Publiceringsintervallet är antalet år mellan ett ryskt verks förstautgåva och en svensk utgåva, dvs ett 
mått på det publicerade verkens ålder. Om ett originalverk utges år 1900, översätts 1910 och återutges i 
samma översättning 1920 och 1930, är publiceringsintervallet 10, 20 respektive 30 år.
* Underlaget för publiceringsintervallen utgör de delar av det totala antalet egna utgåvor där origi-
nalets publiceringsår gått att fastställa.
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Tabell 6: De större utgivarna av rysk skönlitteratur

1825-1850 1868-1879 1880- 1890- 1900-

Thompson (7) Haeggström (5) Bonnier  (21) Bonnier  (22) Bonnier (17)
Frenckell  (3) Norstedt  (12) Beijer (3) Geber  (16)

Beijer (9) W&W (12)
Edlund (9) Beijer (6)
Lundholm (5) Norstedt  (3)

1910- 1920- 1930- 1940- 1950-

Bonnier  (29) Bonnier (29) Tiden (24) Tiden  (31) Tiden  (41)
Holmquist (12) Geber (11) Bonnier (20) Bonnier  (15) Arbetarkult. (18)
Norstedt  (5) Världslit (7) Geber  (12) Forum  (11) Bonnier  (12)
W&W (4) Arbetarkult. (5) Arbetarkult. (10) Forum  (12)
Geber  (3) N&K* (4) Ljus  (10) Arbtarkult./FLFS (9)

Norstedt  (3) N&K  (7) N&K  (5)
FIB  (4) Folket i Bild (4)
Geber  (4) FLFS  (4)
Norstedt  (3)

1960- 1970- 1980- 1990- 2000-2010

Tiden (58) W&W (42) W&W (35) W&W (27) W&W (29)
Bonnier (19) Tiden (39) AWE/Geber 16) Forum (11) Ersatz/ 

Coltso (27)
Forum (17) Forum (31) Fram††(15) Fabel (11) Norstedt (23)
N&K (14) Litteraturfr.† (23) R&S (13) Bonnier (9) Murbräckan (9)
W&W (11) R&S (20) Samspråk (13) Norstedt (9) N&K (7)
Arbetarkult./ 

Progress** (7)
Bonnier (13) Forum (9) Tiden (9) Bonnier (7)

Aldus/Bonnier (6) Bergh (10) Bergh (7) Murbräckan (6) Bakhåll (6)
Geber (6) AWE/ 

Geber (9)
Norstedt (7) Fripress (4) Akvilon (4)

Bokfrämj. (4) Progress/ 
Malyš*** (7)

Geber (7) N&K (4) Ellerström (4)

FIB (4) Gidlund (5) Gidlund (7) Niloe (3) Hist. media (4)
Prisma (4) Bra Böcker (4) Yleisradio (6) Ruin (4)
R&S (4) Proletärkultur (4) Bromberg (5) Ariel (3)
Norstedt (3) Bromberg (3) Delta (5) Symposium (3)

Delta (3) Niloe (5) Atrium (3)
Progres/Raduga. o. 

sv. förl. (5)***
Alb. Bonnier (4)
Arbetarkultur (4)
Atlantis (4)
Bra Böcker (4)
N&K (4)
Prisma (4)
Tiden (3)

Inga titlar utgivna 1797-1824 och 1851-1867. De tillfällen då svenska förlag har samarbetat med 
finländska har i tabellen förts in under de svenska förlagen. 
FLFS = Förlaget för litteratur på främmande språk (Sovjetunionen).
*Natur & Kultur.
** De titlar som Arbetarkulturs tidskrift Internationell Revy gav ut har förts in under förlaget.
*** Progress, Malyš eller Raduga tillsammans med svenska förlag.
† Litteraturfrämjandet och Bokfrämjandet.
†† Flera utgåvor med de sovjetiska förlagen Progress eller Raduga.
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Tabell 7: Författare I: Författare med fyra eller fler egna utgåvor

1797-
1829 1830- 1840- 1850- 1860- 1870- 1880- 1890- 1900- 1910-

Lev Tolstoj 2 22 21 27 27
Fedor Dostoevskij 7 1 5 11
Anton Čechov 5 3 3
Maksim Gor’kij 19 6
Ivan Turgenev 2 9 27 8 4 5
Nikolaj Gogol’ 1 2 4 1 1 2
Aleksandr Solženicyn
Michail Šolochov
Michail Bulgakov
Aleksandr Puškin 1 1 1 4 2 3 1
Dmitrij Merežkovskij 10 4
Ivan Bunin
Nikolaj Leskov
Leonid Andreev 6 1
Boris Pasternak
Michail Lermontov 1 2 1 1
Vladimir Majakovskij
Čingiz Ajtmatov
Il’ja Ėrenburg
Konstantin Paustovskij
Aleksej N. Tolstoj 
B. o. A. Strugackij
Isaak Babel’
Ivan Gončarov 2
Jurij Korinec
Aleksandr Kuprin 1 2
Aleksandra Marinina
Nina Berberova
Evgenij Evtušenko
Nikolaj Perumov
Boris Akunin
Vitalij Bianki
Iosif Brodskij
M. Il’in
Vasilj Grossman
Marina Cvetaeva
Vera Inber
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Tabell 7. Forts.

1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980- 1990-
2000-
2010 Tot.

21 7 7 12 10 16 7 10 5 194
12 3 8 10 28 25 26 26 28 190
6 2 6 8 25 17 12 5 7 99
3 11 7 6 13 15 9 3 92
9 1 3 3 7 8 2 2 1 91
2 7 7 9 9 16 5 3 69

4 27 8 1 1 41
13 8 6 12 39

6 11 7 6 30
1 1 2 2 3 1 4 2 29
6 20
2 11 2 1 1 1 18
2 3 4 4 4 17
2 1 2 2 1 15

6 4 2 1 2 1 16
2 1 2 2 1 13

2 1 2 5 1 2 13
1 4 5 2 12

1 4 4 2 1 12
5 6 11

2 1 4 2 1 1 11
4 5 2 11

1 1 4 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 3 10

6 3 9
3 2 1 9

2 7 9
1 7 8

3 3 2 8
8 8
7 7

3 1 1 1 1 7
1 5 1 7

5 2 7
1 1 1 4 7

2 4 1 7
3 2 1 6
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Tabell 7: Forts.

1797-
1829 1830- 1840- 1850- 1860- 1870- 1880- 1890- 1900- 1910-

Osip Mandel’štam
Vladimir Nabokov

Michail Osorgin

Michail Saltykov-Ščedrin 1 1
Vladimir Suteev
Jurij Trifonov
Vladmimir Vojnovič
Sergej Aksakov 1
Mark Aldanov
Michail Arcybašev 4
Nikolaj Černyševskij 1
Vsevolod Garšin 1 2
Il’f & Petrov
Valentin Kataev
Jurij Koval’
Dmitrij Mamin-Sibirjak 1
Aleksandr Marlinskij 5
Bulat Okudžava
Fedor Sologub
Elena Segal (m. M. Il’in)
Ėduard Topol’
Andrej Belyj
Andrej Kurkov
Vasilij Aksenov
Grigorij Baklanov
Daniil Charms
Nikolaj Karamzin 4
Aleksandra Kollontaj
Sof ’ja Kovalevskaja 1 3
Leonid Leonov
Anton Makarenko
Aleksej Panteleev
Fedor Rešetnikov
Aleksandr Serafimovič
Vikentij Veresaev 3
Evgenij Zamjatin
Andrej Platonov
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Tabell 7: Forts.

1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000-2010 Tot.

3 1 2 6
2 1 1 2 6

5 1 6
1 1 1 1 6

2 1 3 6
4 2 6
3 3 6

1 1 1 1 1 6
2 2 1 5

1 5
3 1 5

1 1 5
1 1 1 2 5
1 1 1 2 5

3 2 5
1 1 2 5

5
1 1 2 1 5

1 3 1 5
5 5

5 5
1 4 5

5
3 1 4
2 1 1 4

1 1 1 1 4
4

1 2 1 4
4

1 1 1 1 4
2 2 4

1 1 1 1 4
1 1 1 1 4

1 1 2 4
1 4

1 1 1 1 4
1 3 4
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Tabell 8b: Författare II. De mest utgivna ryska författarna: tidslinje 17972010

1797-
1824

1825-
1859 1860- 1870- 1880- 1890- 1900- 1910- 1920-

Karam-
zin (4)

Marlinskij 
(5)

Gogol (1) Gogol (2) Gogol (4) Gogol (1) Gogol (1) Gogol (2) Gogol (2)
Lermon-

tov (2)
Lermontov 

(2)
Lermontov 

(1)
Lermontov 

(1)
Lermontov 

(2)
Puškin (2) Puškin (1) Puškin (4) Puškin (2) Puškin (3) Puškin (1) Puškin (2)
Zagoskin 

(2)
Turgenev 

(2)
Turgenev 

(9)
Turgenev 

(27)
Turgenev 

(8)
Turgenev 

(4)
Turgenev 

(5)
Turgenev 

(9)
Tolstoj (2) Tolstoj (22) Tolstoj (21) Tolstoj (27) Tolstoj (27) Tolstoj (21)

Dostoevskij 
(7)

Dostoevskij 
(1)

Dostoevskij 
(5)

Dostoevskij 
(11)

Dostoevskij 
(12)

Gončarov 
(2)

Gončarov 
(1)

Kovalevs-
kaja (1)

Kovalevs-
kaja (3)

Golicyn (3)
Čechov (5) Čechov (3) Čechov (3) Čechov (6)

Andreev (6) Andreev (1) Andreev (2)
Gor’kij (19) Gor’kij (6) Gor’kij (3)

Merežkovskij 
(10)

Merežkovskij 
(4)

Arcybašev 
(4)

Ėrenburg 
(1)

Leskov (2)
Tolstoj (2)
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Tabell 8b: Forts.

1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980- 1990-
2000-
2010

Gogol (7) Gogol (7) Gogol (9) Gogol (9) Gogol (16) Gogol (5) Gogol (3)
Lermontov 

(1)
Lermontov 

(2)
Lermontov 

(2)
Lermontov 

(1)
Puškin (1) Puškin (2) Puškin (2) Puškin (3) Puškin (1) Puškin (4) Puškin (2)

Turgenev 
(1)

Turgenev 
(3)

Turgenev 
(3)

Turgenev 
(7)

Turgenev 
(8)

Turgenev
 (2)

Turgenev 
(2)

Turgenev
 (1)

Tolstoj (7) Tolstoj (7) Tolstoj (12) Tolstoj (10) Tolstoj (16) Tolstoj (7) Tolstoj (10) Tolstoj (5)
Dostoevskij 

(3)
Dostoevskij 

(8)
Dostoevskij 

(10)
Dostoevskij 

(28)
Dostoevskij 

(25)
Dostoevskij 

(26)
Dostoevskij 

(26)
Dostoevskij 

(28)
Gončarov 

(1)
Gončarov 

(1)
Gončarov 

(1)
Gončarov 

(1)
Gončarov 

(3)

Čechov (2) Čechov (6) Čechov (8) Čechov (25) Čechov (17) Čechov (12) Čechov (5) Čechov (7)
Andreev (1) Andreev (2) Andreev (2) Andreev (1)

Gor’kij (11) Gor’kij (7) Gor’kij (6) Gor’kij (13) Gor’kij (15) Gor’kij (9) Gor’kij (3)

Arcybašev 
(1)

Ėrenburg
 (4)

Ėrenburg 
(4)

Ėrenburg 
(2)

Ėrenburg
 (1)

Leskov (3) Leskov (4) Leskov (4) Leskov (4)
Tolstoj (1) Tolstoj (4) Tolstoj (2) Tolstoj (1) Tolstoj (1)
Babel’ (1) Babel’ (1) Babel’ (4) Babel’ (1) Babel’ (1) Babel’ (1) Babel’ (1)

Bunin (11) Bunin (2) Bunin (1) Bunin (1) Bunin (1)
Il’in (5) Il’in (2)

Osorgin (5) Osorgin (1)
Šolochov 

(13)
Šolochov (8) Šolochov 

(6)
Šolochov 

(12)
Segal (5)

Pasternak 
(6)

Pasternak 
(4)

Pasternak 
(2)

Pasternak 
(1)

Pasternak 
(2)

Majakovskij 
(2)

Majakovskij 
(1)

Majakovskij 
(2)

Majakovskij 
(5)

Majakovskij 
(1)

Majakovskij 
(2)

Ajtmatov (1) Ajtmatov (4) Ajtmatov (5) Ajtmatov (2)
Paustovskij 

(5)
Paustovskij 

(6)
Solženicyn 

(4)
Solženicyn 

(27)
Solženicyn 

(8)
Solženicyn 

(1)
Solženicyn 

(1)
Brodskij (1) Brodskij (5) Brodskij (1)
Bulgakov (6) Bulgakov 

(11)
Bulgakov (7) Bulgakov (5)

Korinec (6) Korinec (3)
Strugackij (4) Strugackij (5) Strugackij (2)

Berberova 
(1)

Berberova 
(7)

Topol’ (8)
Akunin (7)

Marinina (7)
Perumov (8)
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Tabell 9: Svenska översättare av rysk skönlitteratur: tidslinje 17972010

1797-1867 1868-1879 1880 1890 1900 1910 1920

O. Meurman 
(7)

H. Almkvist 
(2)

H. Almkvist 
(12)

H. Almkvist (1) H. Almkvist (1) H. Almkvist 
(1)

W. Hedberg 
(16)

W. Hedberg 
(13)

W. Hedberg 
(21)

W. Hedberg 
(12)

W. Hedberg (5)

A. Jensen (3) A. Jensen (4) A. Jensen (1) A. Jensen (4) A. Jensen (5)
E. Nordenström 

(3)
E. Nordenström 

(9)
E. Nordenström 

(1)
R. Lindqvist (1) R. Lindqvist (5) R. Lindqvist (2)

G. Procopé 
(1)

G. Procopé
 (3)

Hj. Dahl (1) Hj. Dahl (1) Hj. Dahl (11)
G. Bjurman (1) G. Bjurman (9) G. Bjurman (2)

E. Rydelius 
(8)

E. Rydelius 
(14)

E. Weer (8) E. Weer (13)
J. Hemmer 

(5)
R. W. Roth-  

stein (3)
S. Agrell (2)
D. Belin (1)
J. Riwkin (1)

M. Han-
damirov (1)
D. Brick (1)

Siffrorna inom parentes anger antal egna utgåvor under den givna perioden.



281

Tabell 9: Forts.

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

W. Hedberg 
(5)

W. Hedberg 
(1)

W. Hedberg 
(2)

W. Hedberg 
(1)

A. Jensen (1) A. Jensen (1)

G. Procopé 
(1)

Hj. Dahl (2) Hj. Dahl (5) Hj. Dahl (9) Hj. Dahl (15) Hj. Dahl (12) Hj. Dahl (7) Hj. Dahl (4) Hj. Dahl (1)

E. Rydelius 
(3)

E. Rydelius 
(12)

E. Rydelius 
(5)

E. Rydelius 
(18)

E. Rydelius 
(22)

E. Rydelius 
(8)

E. Rydelius 
(3)

E. Weer (3) E. Weer (2) E. Weer (2) E. Weer (6) E. Weer (10) E. Weer (7) E. Weer (2)
J. Hemmer 

(1)
J. Hemmer 

(4)
J. Hemmer 

(2)
R. W. Roth-

stein (8)
R. W. Roth-

stein (1)
S. Agrell (5) S. Agrell (3) S. Agrell (1) S. Agrell (4) S. Agrell (1) S. Agrell (6) S. Agrell (1)
D. Belin (19) D. Belin (8) D. Belin (8) D. Belin (6)
J. Riwkin (9) J. Riwkin (1) J. Riwkin (1) J. Riwkin (1)

M. Handa-
mirov (2)

M. Handa-
mirov (1)

M. Handa-
mirov (2)

D. Brick (4)
E. Riwkin 

(6)
E. Riwkin 

(1)
E. Riwkin 

(3)
E. Riwkin 

(2)
W. Semitjov 

(2)
W. Semitjov 

(4)
Sabs. o. 

Sterzel (10)
Sabs. o. 

Sterzel (8)
Sabs. o. 

Sterzel (10)
Sabs. o. 

Sterzel (12)
Sabs. o. 

Sterzel (1)
Sabs. o. 

Sterzel (6)
S. Rydström 

(10)
S. Rydström 

(3)
S. Rydström 

(2)
S. Rydström 

(1)
S. Rydström 

(1)
S. Rydström 

(2)
M. Benkow 

(5)
M. Benkow 

(2)
M. Benkow 

(3)
M. Benkow 

(3)
M. Benkow 

(2)
S. Storck (5) S. Storck (6) S. Storck (2)
C. E. Sven-

ning (4)
C. E. Sven-

ning (1)
C. E. Sven-

ning (4)
C. E. Sven-

ning (4)
C. E. Sven-

ning (4)
C. E. Sven-

ning (1)
C. G. Mar-
tinsson (3)

C. G. Mar-
tinsson (8)

C. G. Mar-
tinsson (8)

C. G. Mar-
tinsson (8)

C. G. Mar-
tinsson (1)

C. Borelius 
(3)

C. Borelius 
(4)

C. Borelius 
(4)

C. Borelius 
(5)

N. Å. 
Nilsson (2)

N. Å.
 Nilsson (4)

N. Å. 
Nilsson (7)

N. Å.
 Nilsson (6)

N. Å. 
Nilsson (6)

N. Å. 
Nilsson (2)

N. Å.
 Nilsson (1)

E. Gjötter-
berg (2)

E. Gjötter-
berg (8)

E. Gjötter-
berg (3)

E. Gjötter-
berg (4)

K. de Laval 
(2)

K. de Laval 
(5)

K. de Laval 
(5)

S. Dahl (1) S. Dahl (2) S. Dahl (20) S. Dahl (15) S. Dahl (12) S. Dahl (17) S. Dahl (13)
H. B. Malm-

quist (1)
H. B. Malm-

quist (3)
H. B. Malm-

quist (13)
Helga B. 

Malmquist 
(5)

Helga B. 
Malmquist 

(5)
A. Wickman 

(1)
A. Wickman 

(2)
A. Wickman 

(8)
A. Wickman 

(11)
A. Wickman 

(2)
A. Wickman 

(2)

→
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Tabell 9: Forts.

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

M. Lindström 
(1)

M. Lindström 
(1)

M. Lindström 
(3)

M. Lindström 
(2)

M. Lindström 
(1)

M. Lindström 
(2)

S. Vallmark* 
(5)

S. Vallmark (5) S. Vallmark 
(10)

S. Vallmark (2) S. Vallmark (1)

O. Palmær (2) O. Palmær (1) O. Palmær (1) O. Palmær (3) O. Palmær (1)
M. Lagerman 

(2)
M. Lagerman 

(3)
G. Hjelm (1) G. Hjelm (5) G. Hjelm (7)

H. Björkegren 
(6)

H. Björkegren 
(33)

H. Björkegren 
(26)

H. Björkegren 
(22)

H. Björkegren 
(15)

E. Th.-Roos 
(3)

E. Th.-Roos 
(1)

E. Th.-Roos 
(1)

Baeckl. o. 
Greven. (2)

Baeckl. o. 
Greven. (1)

Baeckl. o. 
Greven. (1)

Baeckl. o. 
Greven. (1)

L. E. Blom-
qvist (1)

L. E. Blom-
qvist (22)

L. E. Blom-
qvist (25)

L. E. Blom-
qvist (14)

L. E. Blom-
qvist (9)

S. Skott (11) S. Skott (9) S. Skott (1) S. Skott (5)
E. Brehmer (8) E. Brehmer (2)
B. Jangfeldt (7) B. Jangfeldt 

(10)
B. Jangfeldt (5) B. Jangfeldt (3)

T. M. Nils-
son (6)

T. M. Nilsson 
(13)

T. M. Nils-
son (1)

C. Hansson (5)
K. Rehnström 

(4)
K. Rehnström 

(6)
L. WE.berg (4) L. WE.berg (1)
B. Lönnqvist 

(1)
B. Lönnqvist 

(3)
B. Lönnqvist 

(1)
B. Lönnqvist 

(3)
S. Nilsson (11) S. Nilsson (1)
A. Bäckström 

(6)
A. Bäckström 

(3)
A. Bäckström 

(4)
U. Roseen (6) U. Roseen (1) U. Roseen (2)
A. Milits (6)
I. Mårdh (6)
K. Ö. Nord-

qvist (4)
K. Ö. Nord-

qvist (4)
B. Samuelson 

(2)
B. Samuelson 

(7)
B. Samuelson 

(10)
K. Johansson 

(1)
K. Johansson 

(6)
K. Johansson 

(9)
S. Lindgren (1) S. Lindgren 

(10)
S. Lindgren (2)

B. Hellman (1) B. Hellman (2) B. Hellman (3)
M. Dahnberg 

(2)
M. Dahnberg 

(7)
O. Wallin (2) O. Wallin (5)

K. Rotkirch 
(10)

N. Håkanson 
(6)

Y. Mörk (5)

* I flera av Vallmarks översättningar av Pasternak har lyriken översatts av Ralf Parland och Leo Lindeberg.
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Tabell 10: Översättare II. Könsfördelning bland 
översättarna 17972010

Män Kvinnor Underlag*

1797-1867 100% 0% 8
1868-1879 83% 17% 6
1880- 83% 17% 24
1890- 69% 31% 13
1900- 77% 23% 22
1910- 79% 21% 19
1920- 35% 65% 31
1930- 71% 29% 35
1940- 53% 47% 47
1950- 63% 37% 62
1960- 62% 38% 72
1970- 56% 44% 85
1980- 57% 43% 141
1990- 63% 37% 60
2000-2010 73% 27% 55

* Här anges antal identifierade översättare av egna 
utgåvor som publicerats under respektive period.

Tabell 11. Anonyma översättningar 
(egna utgåvor) 17972010

Anonyma 
övers.

Tot. antal egna 
utgåvor

1797-1867 46% 27
1868-1879 25% 16
1880- 28% 89
1890- 39% 61
1900- 20% 102
1910- 20% 82
1920- 5% 91
1930- 11% 96
1940- 8% 115
1950- 6% 112
1960- 4% 194
1970- 3% 265
1980- 3% 236
1990- 1% 144
2000-2010 0% 152

Tabell 12: Nyintroduktioner (i egna utgåvor) 
17972010

Nyintroducerade 
förf.

Antal egna 
utgåvor

1797-1829 4 7
1830- 2 3
1840- 8 14
1850- 1 3
1860- 1 2
1870- 1 14
1880- 19 89
1890- 10 61
1900- 17 102
1910- 9 82
1920- 17 91
1930- 23 96
1940- 29 115
1950- 19 112
1960- 27 194
1970- 45 265
1980- 39 236
1990- 27 144
2000-2010 34 152
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Tabell 13. Periodikapublikationer, underlag, 17972010

Dagstidningar Tidskrifter

Sverige Finland Tot. Sverige Finland Danmark Tot

1797-1824 4 4
1825-1850 2 54 56 1 2 3
1851-1867 1 6 7 3 3
1868-1879 4 6 10 10 1 11
1880- 121 11 132 14 8 22
1890- 184 5 189 38 6 44
1900- 303 7 310 27 26 53
1910- 13 13 18 42 60
1920- 25 25 73 7 80
1930- 26 26 22 3 25
1940- 1 1 63 63
1950- 104 104 97 2 99
1960- 124 6 130 110 2 112
1970- 28 1 29 59 5 64
1980- 13 13 72 2 1 75
1990- 9 9 91 2 93
2000-2010 4 4 67 2 69
Tot. 962 100 1062 765 110 1 876
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Tabell 14: Längre följetonger 18251909

1825-
1850

1851-
1867

1868-
1879

1880-
1884

1885-
1889

1890-
1899

1900-
1909

Aleksandr Marlinskij 1 (1)
Faddej Bulgarin 1
Aleksandr Puškin 3 (2) 1
Nikolaj Gogol 1 (1)
Ivan Turgenev 11 (6) 2 4 1 1
Nikolaj Karazin 1(1)
Ol’ga Šapir 1(1) 1
Lev Tolstoj 1 8 3
Anonym 2
Grigorij Danilevskij 1
Fedor Dostoevskij 3 5
Vsevolod Garšin 2 1
Ivan Gončarov 1
Vladimir Korolenko 1
V. Krestovskij 3
Sergej Stepnjak 1 1
Nikolaj Černyševskij 1
M. Gorožanin 1
Sof ’ja Kovalevskaja 1
Vasilij Nemirovič-Dančenko 3 2
Aleksej Pisemskij 1
Leonid Denisov 1
Ignatij Potapenko 1
Maksim Gor’kij 1
Nikolaj Telešov 1
Petr Jakubovič 1

Tabellen visar följetonger som sträckt sig över minst fem nummer av dagstidning eller tidskrift. 
Siffrorna inom parentes anger publikationer i Finland som del av det större talet.
1880-talet visas uppdelat för att åskådliggöra den intensivare översättningen under årtiondets andra 
hälft.
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Tabell 15. Producentkonstellationer. Ett urval

Författare Förlag Översättare Antal publikationer

Aleksandr Marlinskij Thompson Otto M. Meurman 6 (1840-1842)
Ivan Turgenev Hægström/Idun/Ny 

Illustrerad Tidning
Carl J. Backman 9 (1867-1870)

Ivan Turgenev Norstedt Herman N. Almqvist 13 (1872-1888)
Lev Tolstoj Bonnier Walborg Hedberg 47 (1885-1914)
Maksim Gor’kij Seligmann, W&W Walborg Hedberg 10 (1901-1913)
Dmitrij Merežkovskij Geber Ellen Weer 15 (1902-1920)
Michail Arcybašev Holmquist Göte Bjurman 3 (1912)
Fedor Dostoevskij Bonnier Ellen Rydelius 8 (1917-1928)
Fedor Dostoevskij Norstedt Alfred Jensen 4 (1920)
Ivan Turgenev Svenska Andelsförlaget Hjalmar Dahl 5 (1922-1923)
Anton Čechov Geber Hjalmar Dahl och Jarl 

Hemmer
4 (1928)

Ivan Bunin Geber Ruth W. Rothstein,  
S. Agrell

10 (1931-34)

(Tidens ryska klassiker) Tiden Olika 133 (1946-1974)
Fedor Dostoevskij Bokfrämjandet, Bon-

nier, Forum
Ellen Rydelius 32 (1947-1991)

Fedor Dostoevskij Natur & Kultur Helga Backhoff-Malm-
qvist

6 (1969-1988)

Maksim Gor’kij Forum Ellen Weer och Staffan 
Dahl

14 (1960-1979)

Aleksandr Solženicyn W&W Hans Björkegren 28 (1961-1991)
(Ryska mästare) AWE/Geber Lars-Erik 8 (1973-1984)
Vladimir Vojnovič Rabén & Sjögren Torsten M. Nilsson 6 (1974-1981)
Div. SF-författare Delta Kjell Rehnström 6 (1975-1984)
Čingiz Ajtmatov Gidlund Lars-Erik Blomqvist 8 (1978-1990)
Aleksandr Zinov’ev Coeckelbergh Hans Björkegren 4 (1979-1984)
Fedor Dostoevskij W&W Olika 47 (1979-2008)
Div. klassiker Murbräckan Kjell Johansson 18 (1988-2011)
Div. samtida författare Norstedt o. Söderström Olika 15 (2000-2004)
Fedor Dostoevskij Bakhåll Bengt Samuelsson 8 (2003-2011)
Andrej Platonov Ersatz Kajsa Öberg Lindsten 4 (2007-2011)
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Tabell 16. De tre mest översatta författarnas utgivningsandelar

Mest översatta förf.

Antal utgåvor
Total utgivning 
under perioden

Andel

1 2 3 1 1 & 2 1, 2 & 3

1868-1879 11 2 2 16 69% 81% 94%
1880- 27 22 7 89 30% 51% 58%
1890- 21 8 5 61 34% 48% 56%
1900- 27 19 10 102 26% 45% 55%
1910- 27 11 6 82 33% 46% 54%
1920- 21 12 9 91 23% 35% 45%
1930- 13 11 11 96 14% 25% 36%
1940- 8 8 7 115 7% 14% 21%
1950- 12 10 8 112 11% 19% 27%
1960- 28 25 13 194 14% 27% 34%
1970- 27 25 17 265 10% 19% 26%
1980- 26 16 12 236 11% 18% 23%
1990- 26 10 7 144 18% 25% 29%
2000-2010 28 8 7 152 18% 24% 28%

Tabellen åskådliggör den författarcentrerade dragningen i det svenska urvalet av rysk skönlitteratur 
genom att visa antal egna utgåvor och utgivningsandelar för de författare som under varje period 
haft störst utgivning. Vilka dessa är framgår av den övre raden i tabell 8a.
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Tabell 17. Författare i periodika 17972010.

1797-1824 1825-1850 1851-1867 1868-1879 1880- 1890-

Nikolaj Karamzin 3 2 1
Aleksandr Puškin 12 2 5 7
Nikolaj Gogol’ 1
Ivan Krylov 1 2
Ivan Turgenev 4 19 27 25
Aleksej K. Tolstoj 1 1 1
Fedor Dostoevskij 24 9
Lev Tolstoj 25 45
Michail Saltykov-Ščedrin 6 3
Michail Lermontov 6 4
Vsevolod Garšin 9 13
Dmitrij Golicyn 1 6
Maksim Belinskij 1 5
Anton Čechov 4 25
Vladimir Korolenko 5 10
Ignatij Potapenko 6
Fedor Sologub 1
Vasilij Nemirovič-Dančenko 5
Maksim Gor’kij
Georgij Ėrastov
Nikolaj Nekrasov
Konstantin Bal’mont
Leonid Andreev
Vlas Doroševič
Dmitrij Mamin-Sibirjak
Nikolaj Leskov
Aleksandr Kuprin
Aleksandr Serafimovič
Arkadij Averčenko
Michail Zoščenko
Valentin Kataev
Il’ja Ėrenburg
Pantelejmon Romanov
Vera Inber
Wladimir Semitjov
Aleksej N. Tolstoj
Isaak Babel’
Ivan Bunin
Konstantin Paustovskij
Boris Pasternak
Vladimir Majakovskij
Sergej Esenin
Il’ja Il’f & Evgenij Petrov
Michail Šolochov
Aleksandr Solženicyn
Anna Achmatova
Andrej Voznesenskij
Evgenij Evtušenko
Marina Cvetaeva
Iosif Brodskij
Velimir Chlebnikov
Osip Mandel’štam
Vladimir Nabokov
Gennadij Ajgi

Tabellen anger författare med sammanlagt minst sex periodikapublikationer.
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Tabell 17: Forts.

1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000-2010 Tot.

6
6 1 2 3 5 3 3 5 3 6 63
2 1 2 2 8

2 3 1 3 12
7 3 1 1 11 1 99
1 2 6
2 3 2 2 1 1 44
45 9 2 2 1 4 2 135

1 1 1 12
8 1 4 2 3 1 29
8 1 2 1 2 2 1 39

1 8
6

91 8 20 3 7 68 41 1 2 2 2 274
6 2 1 1 25
4 2 1 13
4 1 1 1 1 9
4 2 11
82 4 2 8 4 12 10 2 124
5 1 6
3 2 1 6
3 2 1 1 7
28 5 1 1 3 4 1 43
9 9
1 4 5
1 2 1 2 1 7
1 5 4 2 1 4 1 1 19

1 1 3 2 7
3 5 2 1 3 6 7 2 1 1 31

2 5 7 2 1 17
1 3 2 6
2 2 1 1 6
4 1 2 2 2 11
5 3 4 1 2 15
8 2 10
2 3 1 2 8

2 1 2 2 2 9
1 1 5 1 1 9

1 3 18 3 25
1 19 10 30
2 2 3 4 4 15
2 2 3 2 9

4 11 15
2 7 1 10

3 4 1 8
4 3 2 2 4 15
8 2 10
15 1 2 18
1 2 7 4 1 15
1 10 16 8 35

5 1 1 1 8
8 2 8 18

2 4 6
3 7 10
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Tabell 19. Svensk skönlitterär bokutgivning 18661940

Övers.

Svenska 
original-
verk Tot.

Övers. 
från 
ryska

Övers. andel av 
total utgivning

Andel ryska 
verk bland 
övers.

Andel ryska 
verk bland 
samtliga

1866-1870 209 180 389 3 54% 1,4% 0,8%
1871-1875 414 200 614 3 67% 0,7% 0,5%
1876-1880 576 274 850 6 68% 1,0% 0,7%
1881-1885 522 415 937 21 56% 4,0% 2,2%
1886-1890 516 303 819 48 63% 9,3% 5,7%
1891-1895 499 412 911 17 55% 3,4% 1,9%
1896-1900 652 412 1064 12 61% 1,8% 1,1%
1901-1905 594 447 1041 24 57% 4,0% 2,3%
1906-1910 919 1007 1926 48 48% 5,2% 2,5%
1911-1915 1430 1331 2761 36 52% 2,5% 1,3%
1916-1920 2107 1534 3641 35 58% 1,7% 1,0%
1921-1925 1623 1110 2733 33 59% 2,0% 1,2%
1926-1930 1478 1120 2598 50 57% 3,4% 1,9%
1931-1935 1155 1055 2210 46 52% 4,0% 2,1%
1936-1940 1281 1151 2432 27 53% 2,1% 1,1%

Källa: Torgerson (1990 och 2007). Egna uträkningar kursiverade. Antalet ryska titlar skiljer sig något 
från vad som anges i tabell 1 eftersom jag inte velat blanda Torgerssons uppgifter med mina.
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Tabell 21: Svensk skönlitterär bokutgivning 19651976, 19801994

År Total utgivning Översättningar Övers. från ryska†
Andel ry. över. av 
samtliga övers.

1965 1431 452 35 8%
1966 1370 458 16 3%
1967 1309 389 14 4%
1968 1434 440 20 5%
1969 1410 458 19 4%
1970 1335 392 27 7%
1971 1342 365 26 7%
1972 1351 349 25 7%
1973 1523 450 16 4%
1974 1624 468 49 10%
1975 1754 552 17 3%
1976 1775 558 17 3%
Medelvärde 5%
1980 2183 1344 30 2%
1981 2044 1286 24 2%
1982 1904 1171 16 1%
1983 1801 1116 17 2%
1984 2153 1249 23 2%
1985 2014 1261 26 2%
1986 2258 1392 36 3%
1987 2247 1353 25 2%
1988 2377 1495 20 1%
1989 2140 1302 19 1%
1990 2275 1368 23 2%
1991 2146 1251 18 1%
1992 1979 1033 16 2%
1993 2066 1105 14 1%
1994 1903 986 14 1%
Medelvärde 2%

Källor: Holmström (1977), Johansson (1974)], Lindqvist (2002). Egna uträkningar kursiverade.
† Siffrorna är hämtade från tabell 1 och är inte helt jämförbara 1:1 med de övriga uppgifterna efter-
som de inte samlats in på samma sätt.
För år 1977-79 saknas uppgifter.
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Tabell 22: Tidens förlags ryska klassiker 19481967 (sorterad efter första utgivningsår)

Författare Titel Översättare Utgiven år

Leonid Andreev En berättelse om sju 
hängda

Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1946, 1949, 1960, 1974

Nikolaj Gogol’ Petersburgsnoveller Nils Åke Nilsson 1946, 1948, 1954, 
1959, 1965, 1970, 
1974

Aleksej N. Tolstoj Nikitas barndom Siv Dagöö 1946, 1949, 1958, 
1965, 1974

Fedor Dostoevskij Dubbelgångaren Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1947, 1953, 1956, 
1962, 1965, 1970, 
1974

Michail Prišvin Livets rot Cecilia Borelius 1947, 1956, 1957
Lev Tolstoj Hadsji Murat, hjälten 

från Kaukasus
Bengt Kyhle 1947, 1956, 1965, 1974

Nikolaj Leskov Katarina Ismajlova och 
Mästersmeden från 
Tula

Margit Lindström 1947, 1956, 1967, 1974

Leonid Leonov Gräshopporna Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1947, 1959, 1969

Fedor Dostoevskij Anteckningar från ett 
källarhål

Cecilia Borelius 1948, 1953, 1956, 
1961, 1965, 1970, 
1974

Aleksandr Puškin Spader dam och andra 
berättelser

M. Benkow, E. von Sabsay 
o. Ch. Sterzel

1948, 1954, 1960, 
1965, 1974

Ivan Turgenev Min första kärlek Asta Wickman 1948, 1954, 1962, 
1965, 1974

Nikolaj Gogol’ Kejsarinnans tofflor och 
Berättelsen om hur 
Ivan Ivanovitj…

Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1948, 1955, 1960, 
1965, 1974

Maksim Gor’kij Husbonden Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1948, 1957, 1974

Sergej Aksakov En familjekrönika Manja Benkow 1948, 1959, 1969, 1974
Anton Čechov Ravinen. Bönderna Carl G. Martinsson, Carl 

Elof Svenning
1949, 1959, 1965, 1974

Fedor Rešetnikov Pråmdragarna Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1949, 1959, 1968, 1974

Michail Saltykov-
Ščedrin

Oskyldiga berättelser Carl G. Martinsson 1949, 1960

Aleksandr 
Serafimovič

Järnströmmen Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1949

Aleksandr Kuprin Sjösjuka och andra 
noveller

Carl G. Martinsson 1949

Aleksandr Neverov Tasjkent  brödets stad Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1949

Ivan Bunin Mitias kärlek.  Livets 
bägare

Sigurd Agrell 1950, 1959, 1966

Gleb Uspenskij Den förlorade gatan Carl G. Martinsson 1950, 1974
Maksim Gor’kij Vagabondnoveller Carl G. Martinsson 1952, 1956, 1967, 1974
Lev Tolstoj Polikusjka. Efter balen Staffan Dahl, Ellen 

Rydelius
1952, 1958, 1965, 1974

Ivan Turgenev Herrgårdsnoveller Carl G. Martinsson 1954, 1965, 1974
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Tabell 22: Forts.

Författare Titel Översättare Utgiven år

Fedor Dostoevskij Stavrogins brott och 
andra berättelser

Nils Åke Nilsson 1955, 1962, 1968, 1974

Nikolaj 
Pomjalovskij

Prästseminariet Göran Lundström 1955

Boris Pasternak En berättelse Magda Lagerman 1958
Anton Čechov Modersmålsläraren och 

andra berättelser
Cecilia Borelius 1958, 1974

Dmitrij Mamim-
Sibirjak

Straffångar. Två 
berättelser

Carl G. Martinsson 1959, 1968, 1974

Anton Čechov Mitt liv Asta Wickman 1960, 1965, 1974
Isaak Babel’ Berättelser från Odessa Staffan Dahl, Ester och 

Josef Riwkin
1960, 1966, 1974

Michail Šolochov Den azurblå stäppen och 
andra noveller

Staffan Dahl 1961, 1965

Jurij Oleša Kärlek och andra 
noveller

Nils Åke Nilsson 1961, 1967

Isaak Babel’ Budjonnyjs röda 
ryttararmé

Staffan Dahl 1963, 1968

Jurij Tynjanov Vaxfiguren Staffan Dahl 1964
Michail Šolochov Ett människoöde Sören Rydström, Nils Åke 

Nilsson
1965

Anton Čechov En duell Hjalmar Dahl 1966
Vera Inber En plats i solen Staffan Dahl 1967

Flera översättningar har också tryckts i utgåvor utanför klassikerserien, i samlingsvolymer, antolo-
gier m.m.

Tabell 22: Tidens förlags ryska klassiker 19481967 (sorterad efter första utgivningsår)

Författare Titel Översättare Utgiven år

Leonid Andreev En berättelse om sju 
hängda

Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1946, 1949, 1960, 1974

Nikolaj Gogol’ Petersburgsnoveller Nils Åke Nilsson 1946, 1948, 1954, 
1959, 1965, 1970, 
1974

Aleksej N. Tolstoj Nikitas barndom Siv Dagöö 1946, 1949, 1958, 
1965, 1974

Fedor Dostoevskij Dubbelgångaren Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1947, 1953, 1956, 
1962, 1965, 1970, 
1974

Michail Prišvin Livets rot Cecilia Borelius 1947, 1956, 1957
Lev Tolstoj Hadsji Murat, hjälten 

från Kaukasus
Bengt Kyhle 1947, 1956, 1965, 1974

Nikolaj Leskov Katarina Ismajlova och 
Mästersmeden från 
Tula

Margit Lindström 1947, 1956, 1967, 1974

Leonid Leonov Gräshopporna Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1947, 1959, 1969

Fedor Dostoevskij Anteckningar från ett 
källarhål

Cecilia Borelius 1948, 1953, 1956, 
1961, 1965, 1970, 
1974

Aleksandr Puškin Spader dam och andra 
berättelser

M. Benkow, E. von Sabsay 
o. Ch. Sterzel

1948, 1954, 1960, 
1965, 1974

Ivan Turgenev Min första kärlek Asta Wickman 1948, 1954, 1962, 
1965, 1974

Nikolaj Gogol’ Kejsarinnans tofflor och 
Berättelsen om hur 
Ivan Ivanovitj…

Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1948, 1955, 1960, 
1965, 1974

Maksim Gor’kij Husbonden Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1948, 1957, 1974

Sergej Aksakov En familjekrönika Manja Benkow 1948, 1959, 1969, 1974
Anton Čechov Ravinen. Bönderna Carl G. Martinsson, Carl 

Elof Svenning
1949, 1959, 1965, 1974

Fedor Rešetnikov Pråmdragarna Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1949, 1959, 1968, 1974

Michail Saltykov-
Ščedrin

Oskyldiga berättelser Carl G. Martinsson 1949, 1960

Aleksandr 
Serafimovič

Järnströmmen Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1949

Aleksandr Kuprin Sjösjuka och andra 
noveller

Carl G. Martinsson 1949

Aleksandr Neverov Tasjkent  brödets stad Eugen von Sabsay o. 
Chrissy Sterzel

1949

Ivan Bunin Mitias kärlek.  Livets 
bägare

Sigurd Agrell 1950, 1959, 1966

Gleb Uspenskij Den förlorade gatan Carl G. Martinsson 1950, 1974
Maksim Gor’kij Vagabondnoveller Carl G. Martinsson 1952, 1956, 1967, 1974
Lev Tolstoj Polikusjka. Efter balen Staffan Dahl, Ellen 

Rydelius
1952, 1958, 1965, 1974

Ivan Turgenev Herrgårdsnoveller Carl G. Martinsson 1954, 1965, 1974
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Tabell 23. Svenska översättningar av Nikolaj Gogol’

A. Förlagsugåvor (egna utgåvor)

Utg. år Titel Översättare Förlag

1850 Mirgorod. Genremålning från 
Lilla Ryssland (a)

B. Lundahl Frenckell (Hfors)

1878 Revisorn. Lustspel i fem akter V. E. Öman Beijer; äv Länstidn. 
Örebro

1883 Ryska bilder (b) A. Jensen Skoglund
1886 En Vansinnigs Dagbok Ad. Johnson
1889 Berättelser (c) K.E. Peterson. Fahlcrantz
1889 Berättelser (d) Seligmann
1890 Döda själar O. Aspelin Edlund (Hfors)
1908 Revisorn E. Nordenström N.P. Pehrsson
1910 Döda själar eller Tschitschikoffs 

äfventyr [I]
E. Nordenström Åhlén & Åkerlund

1914 Döda själar eller Tschitschikoffs 
äfventyr [II]

E. Nordenström Hartelius/Nordenström

1924 Taras Bulba J. Hemmer Åhlén & Åkerlund
1926 Taras Bulba J. Hemmer Åhlén & Åkerlund
1946 Petersburgsnoveller (e) N. Å. Nilsson Tiden
1946 Revisorn A: Sjöberg Bonnier/Radiotjänst
1946 Taras Bulba  Den förfärliga 

hämnden
C. E. Svenning, H. B. 

Malmqvist
Folket i Bild

1948 Döda själar S: Rydström Forum
1948 Kejsarinnans tofflor och 

Berättelsen om... (f)
E. v. Sabsay och Ch. Sterzel Tiden

1948 Petersburgsnoveller N. Å. Nilsson Tiden; samma som 1946
1949 Ukrainska noveller (g) E. Rydelius Forum
1950 En galnings dagbok G. Hjelm Bibliofila klubben
1953 Revisorn  Frieriet Hj. Dahl Forum
1954 Bröllopsbesvär. En helt osannolik 

historia...
G. Ollén SLU:s förlag

1954 Petersburgsnoveller N. Å. Nilsson Tiden; samma som 1946
1955 Kejsarinnans tofflor och 

Berättelsen om...
E. v. Sabsay och Ch. Sterzel Tiden; samma som 1948

1958 Döda själar S. Rydström Forum
1959 Petersburgsnoveller N. Å. Nilsson Tiden; samma som 1946
1960 Kejsarinnans tofflor och 

Berättelsen om...
E. v. Sabsay och Ch. Sterzel Tiden; samma som 1948

1961 Revisorn  Frieriet Hj. Dahl Forum
1961 Ukrainska noveller E. Rydelius, bearb. S. Dahl Forum; samma som 1949
1962 Taras Bulba C. E. Svenning Fabel
1964 Kejsarinnans tofflor och 

Berättelsen om...
E. v. Sabsay och Ch. Sterzel Konstindustriskolan

1964 Kejsarinnans tofflor E. v. Sabsay och Ch. Sterzel Liber
1965 Kejsarinnans tofflor och 

Berättelsen om...
E. v. Sabsay och Ch. Sterzel Tiden; samma som 1948

1965 Petersburgsnoveller N. Å. Nilsson Tiden; samma som 1946
1966 Kejsarinnans tofflor E. v. Sabsay och Ch. Sterzel Konstindustriskolan
1969 Ukrainska noveller E. Rydelius, bearb. S. Dahl Forum
1970 Petersburgsnoveller N. Å. Nilsson Tiden; samma som 1946
1971 Döda själar S. Rydström Forum; samma som 1949
1971 Kappan och andra  

berättelser (h)
N. Å. Nilsson, E. v. Sabsay 

och Ch. Sterzel
Bokfrämjandet
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Tabell 23. Forts.

A. Förlagsugåvor (egna utgåvor)

Utg. år Titel Översättare Förlag

1971 Revisorn  Frieriet Hj. Dahl Forum; samma som 
1953

1974 Kejsarinnans tofflor och Berättelsen 
om...  
ovänner

E. v. Sabsay och Ch. Sterzel Tiden; samma som 
1948

1974 Petersburgsnoveller N. Å. Nilsson Tiden; samma som 
1946

1974 Ukrainska noveller E. Rydelius, bearb. S. Dahl Forum
1977 Porträttet A. Wickman Trevi
1978 En dåres anteckningar och andra 

berättelser (i)
B. Jangfeldt, N. Å. Nilsson, 

C. E. Svenning
W&W

1980 Döda själar S. Rydström Forum
1980 Inspektionen. Komedi i fem akter S. Skott Gidlund
1983 En dåres anteckningar och andra 

berättelser
B. Jangfeldt, N. Å. Nilsson, 

C. E. Svenning
W&W; samma som 

1978
1983 Kappan N. Å. Nilsson Gidlund
1983 Taras Bulba C. E. Svenning Bokorama
1984 Döda själar K. Olofsson Niloe
1984 Porträttet och andra  

noveller (j)
A. Wickman, N. Å. Nilsson, 

E. v. Sabsay och Ch. 
Sterzel

Bra Böcker

1985 Näsan S. Nilsson Samspråk
1985 Överrocken S. Nilsson Samspråk
1986 Kappan  Näsan  Taras Bulba N. Å. Nilsson, C. E. 

Svenning
Tiden

1986 Näsan S. Nilsson Samspråk
1986 Överrocken S. Nilsson Samspråk
1987 Överrocken S. Nilsson Samspråk
1989 Döda själar S. Skott AWE/Geber
1989 Näsan S. Nilsson Samspråk
1991 Döda själar S. Rydström Forum
1993 Taras Bulba C. E. Svenning Fabel
1994 Kappan S. Lindgren Fabel
1999 Döda själar S. Rydström Forum
1999 Kappan S. Lindgren Fabel
2000 Kappan K.E. Peterson, bearb. 

J. Hammarström
h:ström

2001 Näsan S. Nilsson Natur & Kultur
2004 Kappan K.E. Peterson, bearb. 

J. Hammarström
h:ström

2010 Det förorade brevet  Kappan S. Lindgren Tranan

Samlingar innehåller:(a) Berättelse om huru Iwan... (b) Taras Bulba, Majnatten 
(c) Kappan, Berättelsen om hur... (d) Kapprocken, Natten före julafton, Jordandarnes Konung/Vij 
(e) Kappan, Nevskij Prospekt, Näsan (f) Kejsarinnans tofflor/Noč’ pered roždestvom, Berättelse 
om... 
(g) Midsommarnatten, Godsägare från den gamla goda tiden, 
Hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj blev oense, Vij, Kaleschen, Julnatten 
(h) samma som Tiden 1946 och 1948 (i) En dåres ant., Kappan, Näsan, N. Prospekt, T. Bulba
(j) Porträttet; Kappan, Näsan, N. Prospekt; Berättelsen om hur...
I PoiT 31/1-15/2 1856 publiceras en följetong med titeln ”Siberien”, vars författare anges som ”Nico-
las Gogol”, men det är en översättning av den franske författaren Émile Souvestres berättelse ”Les 
Bannis” (1852), som händelsevis utspelar sig i Ryssland.



298

Tabell 23. Forts.

B. Antologier och periodika

Utg. år Titel Översättare Förlag/Tidning

1848 ”En Majnatt. Ur Gogol’s 
folkberättelser från Lilla 
Ryssland”

Ilmarinen

1890 ”Judas” (utdrag ur Taras Bulba) Kalmar
1901 ”Gammaldags godsegare” J. Mortensen Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten 
1912 Döda själar och Revisorn 

(utdrag)
A. Jensen Alfred Jensen, Rysk 

litteratur
1917 ”Gammaldags godsegare” J. Mortensen Ord och bild
1948 ”Kaleschen” D. Belin Berömda berättare
1949 ”Midsommarafton” E. Rydelius All världens berättare 

(tidskrift
1949 ”Porträttet” A. Wickman Ryska berättare i urval
1959 ”Kappan” S. Andrén Sällsamma berättelser 

från hela världen
1960 ”Julnatten” E. Rydelius Möte med utländska 

författare 1
1961 ”Kappan” N. Å. Nilsson Världens bästa noveller 

i urval
1961 ”Näsan” N. Å. Nilsson Ryska noveller. Äv. 

1965
1964 Döda själar (utdrag) S. Rydström Måltider ur 

världslitteraturen 
Flera utgåvor

1967 ”Kaleschen” E. Rydelius Rysk berättarkonst
1975 ”Kaleschen” och ”Näsan” E. Rydelius och N. Å. 

Nilsson
Läsbiten

1980 ”Godsägare från den gamla 
goda tiden” (utdrag)

Böckernas mat

1993 ”Överrocken” (utdrag) E. Fält Tre ryssar. Läromedel
1994 ”Vij” (utdrag) S. Ch. Swahn Spökhistorier i 

mästarklass. Äv. 1996
2009 ”Kappan” S. Lindgren Radiohjälpens antologi 

för världens barn

C. Övriga bearbetningar

Utg. år Titel Översättare Förlag

1945 Guldskorna Edvin Kallstenius Övers. fr. Gunhild 
Andersens danska 
förlaga

1961 Kosackernas hövding Seriebearbetning
1975 Taras Bulba Seriebearbetning
1986 Överrocken Staffan Skott Lättläst bearbetning
1992 Näsan Anna-Lena Wästberg Eldmor; övers. fr. tysk 

förlaga
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Tabell 24. Dramatiseringar av Gogols verk

A. Föreställningar i teaterlokaler

Premiärår Scen Stycke Övers./bearbetning Regissör Övriga kommentarer

1859 Kungliga teatern 
(Operan)

Regeringens 
ombud

F. A. Dahlgren

1861 Södra teatern, 
Stockholm

Regeringens 
ombud

F. A. Dahlgren

1870 Svenska teatern, 
Helsingfors

Regeringens 
ombud

Gustaf Gustafs-
son

1890 Kungliga drama-
tiska teatern

Revisorn W. Hedberg

1902 Svenska teatern, 
Helsingfors

Revisorn Victor Castegren Gustaf Linden spelar 
Osip. Gästspel i 
Stockholm samma år

1904 Svenska teatern, 
Helsingfors

Revisorn

1909 Folkteatern, Gö-
teborg

Revisorn E. G. Nordenström Axel Engdahl

1910 Dramaten Revisorn V. Hedberg 
(G. Linden)

Gustaf Linden

1911 Svenska teatern, 
Helsingfors

Revisorn Ernst Malmström

1927 Lorensbergsteatern, 
Göteborg

Revisorn V. Hedberg 
(G. Linden)

Torsten Ham-
marén

1932 Kungliga drama-
tiska teatern

Revisorn V. Hedberg 
(G. Linden)

Alf Sjöberg Musik av Björn Schild-
knecht

1948 Hälsingborgs 
stadsteater

Revisorn E. G. Nordenström  
(L. L. Laestadius)

Lars Levi Laes-
tadius

1948 Vilhelmina amatör-
teater

Revisorn Alf Sjöberg 
(G. Linden)

Elis Essegård

1952 Svenska teatern, 
Helsingfors

Revisorn Hj. Dahl Eino Kalima

1952 Kungliga drama-
tiska teatern

Revisorn V. Hedberg 
(G. Linden)

Rune Carlsten

1952 Medborgarhuset, 
Stockholm

Revisorn Manja Arr. Förbundet 
Sverige- Sovjetuionen

1955 Malmö stadsteater Revisorn E. G. Nordenström  
(L. L. Laestadius)

Lars Levi
 Laestadius

1955 Studentteatern, 
Göteborg

Frieriet Bo Swedberg

1956 Skatelövs teater-
sällskap

Revisorn Uppfördes vid Teater-
leken i Örebro

1956 Marsyasteatern, 
Stockholm

Frieriet

1957 Parkteatern, 
Stockholm; Borås 
kretsteater

Frieriet Anita Blom

1958 Uppsala-Gävle 
stadsteater

Revisorn Hj. Dahl Lars Barringer

1960 Norrköping-Linkö-
pings stadsteater

Giftermålet Hj. Dahl Sture Ericson

1964 Göteborgs stads-
teater

Revisorn Johan Falck

1966 Teater 23, Malmö En galnings 
dagbok

C. O. Gierow Sverker Hällen

1967 Stockholms stads-
teater

Revisorn G. Grafström o. B. 
Lindroth

Hans Abramson Utgår från Charles 
Appletons engelska 
förlaga
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Tabell 24. Forts.

A. Föreställningar i teaterlokaler

Premiärår Scen Stycke Övers./ bearbetning Regissör Övriga kommentarer

1968 Kammarteatern, 
Trollhättan

Bröllopsbe
svär

Gunnar Malm-
gård

1971 Norrköping-Linkö-
pings stadsteater

Revisorn G. Grafström o. B. 
Lindroth

Lars Gerhard 
Norberg

1972 Uppsala-Gävle 
stadsteater

Revisorn Hj. Dahl Gunnar Steneby

1972 Folkteatern,
 Göteborg

Frieriet Maria o. Alfred 
Radok

Även på Näckrosdam-
mens Friluftsteater

1973 Riksteatern/
Pionjärteatern

Bröllopsbe
svär

1975 Positivteatern, 
Uppsala

En galnings 
dagbok

Dockteatern 
Totem

1978 Svenska teatern, 
Helsingfors

Revisorn Hj. Dahl Markus Packalén

1979 ”Gogol” R. Crane Richard Crane Turnerande föreställn. 
i Västsverige

1980 Riksteatern Revisorn S. Skott Ritva Holmberg Sångtexter av Lars 
Huldén

1981 Snerikes nations-
teater

Revisorn (Amatörteater)

1982 Riksteatern En galnings 
dagbok

C. O. Gierow Bernt Callenbo

1982 Pistolteatern En galnings 
dagbok

Jan Öqvist

1985 Dramaten Riksrevisorn L. Westerberg Göran Graffman
1986 Sommarteatern i 

Södertälje
En dåres an

teckningar
B. Jangfeldt Kristina Svensson

1986 Boulevardteatern, 
Södertälje

En dåres an
teckningar

B. Jangfeldt Kristina Svensson

1987 Teater 23, Malmö En galnings 
anteck
ningar

B. Jangfeldt Anders Classon

1987 Riksteatern/Unga 
Riks

Kappan T. Astner o. A.-M. 
Ingerö

1987 Nyköpings Teater Revisorn E. G. Nordenström Orlanda Cook
1989 Norrbottensteatern Revisorn S. Skott Jiři Menzel
1989 Skaraborgs länstea-

ter, Skövde
Kappan T. Astner o. A.-M. 

Ingerö
Kent Sjöström

1990 Brunnsgatan 4, 
Stockholm

En dåres an
teckningar

B. Jangfeldt Kristina Svensson

1990 Boulevardteatern, 
Stockholm

Revisorn S. Skott Ragnar Lyth Även i TV.

1990 Riksteatern Kappan T. Astner o. A.-M. 
Ingerö

Gästspel från Finland

1990 Assitej-Festivalen, 
Hallunda

Kappan T. Astner o. A.-M. 
Ingerö

1992 Unga konstnärliga 
teatern, Malmö

Kappan T. Astner o. A.-M. 
Ingerö

1993 Göteborgs stads-
teater

Revisorn Hj. Dahl Stein Winge

1995 Teater Blok, 
Stockholm

Kappan

1996 Husvagnsteatern, 
Malmö

Frieriet Roger Vilonius
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Tabell 24. Forts.

A. Föreställningar i teaterlokaler

Premiärår Scen Stycke Övers./ bearbetning Regissör Övriga kommentarer

1996 Turteatern, 
Kärrtorp

En dåres an
teckningar

1997 Kulturama/Berger-
gruppen

Kappan

1997 Regionteatern 
Blekinge Kro-
noberg

Revisorn S. Skott Dag Norgård

1998 Skandiascenen, 
Uppsala

Kappan A. Rodikov

1998 Göteborgs stads-
teater

Näsan

1998 Lizz Lazy & Teater 
Proscenia

Kappan

1998 TeaterStudio 
Lederman

En galen 
tjänstemans 
anteckningar

B. Melander o.  
J. Lederman

1999 Mellanfjärdens 
teater

Generalinspek
tören

Lars Lind

2001 Upsala stadsteater En dåres 
dagbok

2001 Stockholms 
stadsteater/ 
Klarateatern

Näsan Lars Kleberg

2001 Malmö dramatiska 
teater/Hipp

Revisorn S. Skott Ragnar Lyth

2001 Stockholms stads-
teater

En dåres 
anteckningar 
Gogol goes 
gaga

B. Jangfeldt Petra Berg 
Holbek

2001 Borås stadsteater Revisorn S. Skott Dag Norgård
2002 Wasa Teater Revisorn Joakim Groth
2002 Chinateatern, 

Stockholm
Revisorn S. Skott

2002 Teaterstudio 
Lederman

Rocken Jurij Lederman

2005 Ystads stående 
teatersällskap

Revisorn J. Huldt o. L.-Ch. 
Karlsson*

Johan Huldt

2008 Teater Järva FNinspektören A. Malmberg
2008 Romateatern Revisorn
2009 Karlsbergsteatern, 

Piteå
Revisorn Thomas Krantz 

2009 Teater Eksem/
Amandas teater, 
Göteborg

En dåres an
teckningar

Sergej Merkusjev 

2011 Stockholms Stads-
teater

Revisorn Hj. Dahl Göran Stangertz

*Den text som användes var en översättning från Adrian Mitchells The Government Inspector (1985) av regissören 
Johan Huldt och dramaturgen Lars-Christer Karlsson.
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Tabell 24. Forts.

B.  Föreställningar i radio och teve

Premiärår Scen Stycke Övers./ bearbetning Regissör Övriga kommentarer

1928 Radioteatern Revisorn V. E. Öman
1935 Radioteatern Revisorn E. G. Nordenström
1946 Radioteatern Revisorn A. Sjöberg Alf Sjöberg
1948 Radioteatern Bröllopsbesvär. 

En helt...
Geirg Eliasson

1956 Radioteatern Frieriet Dahl, H. Grevenius Flera repriser
1957 Radioteatern Falskspelarna A. Baecklund Ingmar Bergman Flera repriser, äv. i 

Finland
1961 Teveteatern Falskspelarna
1961 Radioteatern Frieriet Per Edström
1962 Radioteatern Kappan Ulf Palme
1967 Radioteatern Revisorn Hj. Dahl; P. G. 

Evander
Börje Mellvig

1966 Radioteatern En galnings 
dagbok

C. O. Gierow Bernt Callenbo TV-repris 1967

1961 Finlandssvenska 
teveteatern

Falskspelarna Sture Ericson

1973 Teveteatern Revisorn Ernst Günther
1975 Radioteatern Berättelsen om 

hur Ivan...
E. v. Sabsay o. Ch. 

Sterzel
Bernt Callenbo

1976 Radioteatern Revisorn Hj. Dahl; P. G. 
Evander

Lars-Göran 
Carlsson

1983 TV-2-teatern En galnings 
dagbok

C. O. Gierow Bernt Callenbo

C. Operauppsättningar i Sverige utifrån verk av Gogol

Premiärår Scen Stycke Övers./bearbetning Regissör Övriga kommentarer

1938 Kungliga operan Marknaden i S. 
(Musorgskij)

Eu. Söderberg R. Hyltén-
Cavallius

1956 Radioteatern Porträttet  
(Rosenberg)

B. Malmberg Palle Brunius

1959 Kungliga operan Porträttet 
 (Rosenberg)

B. Malmberg

1977 Kungliga operan Näsan 
(Šostakovič)

Berliner Staatsoper, 
gästspel

1985 Ystadoperan Näsan 
(Šostakovič)

1997 Nya Opera- och 
Kammarspelarna

Näsan 
(Šostakovič)

1999 Sveriges television Porträttet  
(Rosenberg)

B. Malmberg Marie Feldmann

2004 Kungliga Operan Näsan 
(Šostakovič)

Mariinskijteatern, 
gästspel

2008 Kungliga Operan Näsan 
(Šostakovič)

Mariinskijteatern, 
gästspel

D. Filmatiseringar av Gogols verk på svenska biografer

Premiärår Scen Stycke Övers./bearbetning Regissör Övriga kommentarer

1928 Kosackerna George Hill Även 1930
1936 Taras Bulba Alexis Granowsky
1950 Tomtar på 

loftet
Henry Koster

1953 Överrocken Alberto Lattuada
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Tabell 25: Textmatrisen i Döda själar

Gogol Aspelin Nordenström Rydström Olofsson Skott
Ord (ca) 10200 9700 11900 12600 12400 13000
Meningar 476 561 649 754 505 470
Stycken 93 112 141 165 94 93
… 6 2 12 5 7 5
Kolon 100 32 20 45 81 78
Utropstecken 88 62 125 87 78 81
Frågetecken 55 43 59 45 56 53
Semikolon 89 1 3 6 96 88
Tankstreck 35 12 90 12 30 32

Siffrorna baserar sig på de excerpter som undersökts.  Anmärkningar ej inräknade. Vissa skillnader, 
i synnerhet vad gäller kolon och tankstreck, har att göra med hur repliker markeras typografiskt, 
vilket inte nödvändigtvis behöver vara översättarens beslut. Repliktecken har därför i möjligaste 
mån inte räknats in.
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Tabell 26. Upprepningar och signalord i Döda själar

A. Genomgående upprepningar*

Gogol’ Aspelin Nordenström

чрезвычайно mycket (2) 
ingen översättning(2) 
lifligt 
anmärkningsvärdt 
ihärdigt och länge 
särdeles

ingen översättning (2) 
osläcklig 
på det noggrannaste 
osökt erinrar om 
mycket angenämt 
omisskännlig misstro 
sätter en ära i

впрочем ingen översättning (8) 
för öfrigt (3) 
men (2) 
emellertid

ingen översättning (5) 
för öfrigt (3) 
dock(2) 
ingalunda 
ehuru 
för resten 
emellertid

Rydström Olofsson Skott

чрезвычайно ingen översättning (4) 
sällsynt 
osedvanligt 
omsorsfullt 
ytterst

utomordentlig (8) osedvanlig (3) 
mycket (2) 
länge 
ytterst 
ingen översättning

впрочем för övrigt (4) 
emellertid (4) 
ingen översättning (3) 
däremot 
men 
uppenbarligen

för övrigt (13) 
ingen översättning

för övrigt (9) 
för den del 
ingen översättning 
men ändå 
i och för sig 
i övrigt

* Exempel ur kapitel 1, 2 och 11.

B. Upprepningar i ett och samma stycke*

Gogol’ Aspelin Nordenström

проворно (2) ingen översättning 
med synbar beredvillighet

ingen översättning 
beställsam och förekom-
mande

покой (2) rum 
detta

rum 
vanligt hotellrum

внесен (m. böjn.) (4) bar 
inburen 
[därefter] följde 
inburet

buro 
inbars 
[därefter] kommo 
inburet

как блин (2) pannkaka 
ingen översättning

ingen översättning (2)

тот же (m. böj.) (4) ingen översättning (3) 
samma

samma(3) 
ingen översättning

местами (2) här och där 
för att på en annan

än (2)

кое-где/где  (3) ingen översättning 
ofvanom dörren till en butik 
ett stycke därifrån

och på själfva husväggen 
öfver porten 
på skylten till 
en annan skylt

визит (4) visit (2) 
uppvaktade 
uppvaktningar

visit (2) 
uppvaktade 
ingen översättning

* Exempel ur kapitel 1.
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Tabell 26. Forts.

B. Upprepningar i ett och samma stycke*

Gogol’ Rydström Olofsson Skott

проворно (2) beskäftigt 
ingen översättning

raskt(2) snabbt/raskt

покой (2) rum (2) kammare (2) rum (2)
внесен (m. böjn.) (4) inburet 

bars 
burits in 
[därefter] följde

bars (3) 
inburet

bars (2) 
tog de in 
burits in

как блин (2) pannkaka 
måhända lika flottig

pannkaka (2) pannkaka (2)

тот же (m. böj.) (4) samma (3) 
som det brukar vara

samma(3) 
som det brukar vara

samma (3) 
likadant […] som överallt 
annars

местами (2) på sina håll 
på andra ställen

på sina ställen (2) på håll 
på sina håll

кое-где/где  (3) en tredje [skylt] 
skylten ovanför 
på en annan skylt

än [sågs/var] (2) 
någon gång med

så en [affär/skylt] (2) 
här och var med

визит (4) visit 
uppvaktade 
ingen översättning 
besök

visit (4) visit (4)

* Exempel ur kapitel 1.

C. Några genomgående signalord*

Gogol’ Aspelin Nordenström

русский мужик (m. böjn.) bönder 
ingen översättning

tvänne muschiker 
ingen översättning

тамбовский мужик ingen översättning gamla bonde från Tamboff
мужик (m. böjn.) bönder el. bonde (4) 

karlar (2)
bönder el. bonde (4) 
muschiker (2)

Между тем  (kap 4)** emellertid omsider
Итак (framförställd posi-
tion)***

ingen översättning (2) 
som sagdt 
här ha vi honom

ingen översätting (2) 
Dock, nu nog... 
Därför

Rydström Olofsson Skott

русский мужик (m. böjn.) ryska bönder 
ingen översättning

ryska bönder 
ryske bonden

enkla ryska karlar 
”som den också kallas”

тамбовский мужик bondlurk från Tambov bondlurken från Tambov knöl som heter duga
мужик (m. böjn.) bönder el. bonde (5) 

bondgubbar
bönder el. bonde (4) 
karlar (2)

karl el. karlar (6)

Между тем  (kap 4)** sent omsider emellertid under tiden
Итак (framförställd posi-
tion)***

ingen översättning (3) 
alltså

alltså (2) 
sålunda 
ingen översättning

alltså(2) 
Ja, det är allt… 
Nå - han hade redan...

* Exempel ur samtliga excerpter.
**Där Olofsson har ett opersonligare ”emellertid” för meždu tem, har Skott ”under tiden”, 
vilket här refererar tillbaka till själva berättandet. Också vid meningarna med framför-
ställda ”Itak...” är signalen om en närvarande berättare tydligare.
*** Signalerar upphämtning efter digression.

Tabell 26. Upprepningar och signalord i Döda själar

A. Genomgående upprepningar*

Gogol’ Aspelin Nordenström

чрезвычайно mycket (2) 
ingen översättning(2) 
lifligt 
anmärkningsvärdt 
ihärdigt och länge 
särdeles

ingen översättning (2) 
osläcklig 
på det noggrannaste 
osökt erinrar om 
mycket angenämt 
omisskännlig misstro 
sätter en ära i

впрочем ingen översättning (8) 
för öfrigt (3) 
men (2) 
emellertid

ingen översättning (5) 
för öfrigt (3) 
dock(2) 
ingalunda 
ehuru 
för resten 
emellertid

Rydström Olofsson Skott

чрезвычайно ingen översättning (4) 
sällsynt 
osedvanligt 
omsorsfullt 
ytterst

utomordentlig (8) osedvanlig (3) 
mycket (2) 
länge 
ytterst 
ingen översättning

впрочем för övrigt (4) 
emellertid (4) 
ingen översättning (3) 
däremot 
men 
uppenbarligen

för övrigt (13) 
ingen översättning

för övrigt (9) 
för den del 
ingen översättning 
men ändå 
i och för sig 
i övrigt

* Exempel ur kapitel 1, 2 och 11.

B. Upprepningar i ett och samma stycke*

Gogol’ Aspelin Nordenström

проворно (2) ingen översättning 
med synbar beredvillighet

ingen översättning 
beställsam och förekom-
mande

покой (2) rum 
detta

rum 
vanligt hotellrum

внесен (m. böjn.) (4) bar 
inburen 
[därefter] följde 
inburet

buro 
inbars 
[därefter] kommo 
inburet

как блин (2) pannkaka 
ingen översättning

ingen översättning (2)

тот же (m. böj.) (4) ingen översättning (3) 
samma

samma(3) 
ingen översättning

местами (2) här och där 
för att på en annan

än (2)

кое-где/где  (3) ingen översättning 
ofvanom dörren till en butik 
ett stycke därifrån

och på själfva husväggen 
öfver porten 
på skylten till 
en annan skylt

визит (4) visit (2) 
uppvaktade 
uppvaktningar

visit (2) 
uppvaktade 
ingen översättning

* Exempel ur kapitel 1.
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appendix

A. Titelförändringar och tillskott av undertitlar

I det följande redovisas en granskning av titelförändringar och tillskott 
av undertitlar under perioderna 1797-1862 och 1863-1917.799 De exempel 
som tas upp är främst fall där titelöversättningarna starkt avviker från 
originaltitlarna.

17971862

I samtliga exempel stärker titeln översättningens kognitiva karaktär. 
I exempel 1, presenteras Marlinskijs roman som en verklighetsskild-
ring; i exempel 2 antyder den ryska titeln ett slags fiktiv självbiografi, 
den svenska snarare en etnologiskt inriktad reseskildring. En liknande 

799 Jmfr Genette, s. 55ff. 

Titelförändringar och tillskott av undertitlar 17971862. Ett urval

Originaltitel Svensk titel Författare

1 Mulla-Nur Mulla-Nur. Sann berättelse A. Marlinskij
2 Rasskaz oficera, byvšego v 

plenu u gorcev
Seder och bruk i Kaukasien A. Marlinskij

3 Ivan Vyžigin Iwan Wuishigin, eller lifvet och sederna 
i Ryssland

F. Bulgarin

4  Povest’ o tom, kak 
possorilsja Ivan Ivanovič s 
Ivanom Nikiforovičem 

Mirgorod. Genremålning från Lilla 
Ryssland

N. Gogol’ 

5  Ledjanoj dom Kejsarinnan Annas gunstlingar. 
Historisk-Romantisk Skildring ur 
Rysslands häfder

I. Lažečnikov
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förändring sker med tillskottet av undertitel i exempel 3. Epitetet ”gen-
remålning” i exempel 4 tillför verket ett anspråk på vardagsskildring 
och i exempel 5 ersätts en poetisk titel med en mer förklarande, åtföljd 
av en undertitel som ger en läsinstruktion som stärker översättningens 
underhållande och kognitiva drag. 

Titeltillskott som betonar verkens ryska ursprung är vanliga vid över-
sättningar med anonyma författare och översättningar av folkloristiskt 
material (t.ex. Först Wladimir och hans kämpar. Ryska fornsagor, 1840). 
De är också vanliga i de många översättningarna i finländsk dagspress av 
”ryska sagor” och ”ryska visor” etc. På ett sätt är dessa deiktiska föränd
ringar eller ”ursprungsmärkningar” förväntade, en följd av att texten flyt-
tats från en kultur till en annan, och hänger alltså samman med att en rysk 
saga, som i källkulturen kan vara enbart ”en saga”, lätt blir en ”rysk saga” 
när den omplanteras i en annan miljö. Men de deiktiska förändringarna är 
varken ofrånkomliga eller värderingsfria. I synnerhet under denna period, 
då kunskaperna om källkulturen var så begränsade i Sverige och uppfatt-
ningarna om densamma ofta var tydligt negativa, torde tillskotten ha en 
kulturellt särskiljande funktion; om en text betecknades som ”rysk” inne-
bar det att den inte var ”svensk” och sannolikt inte heller ”europeisk”. Att 
ursprungsmärkningen stämplar texterna som mer representativa för käll-
kulturen än för andra sammanhang gör också att deras giltighet beskärs 
eller måste ta en omväg genom det specifika för att nå det allmänna.

18631917

Vanligt under dessa år är att titlar som innehåller ryska personnamn 
ofta får behålla dessa, vilket kan uppfattas som att det ryska har blivit 
mindre främmande för svenska läsare och i vissa fall framträder som ett 
positivt varumärke.

I exempel 1-4 nedan har personnamnet varit möjligt att behålla som 
titel genom en enkel transkribering. Flera av dessa titlar utgör tidsty-
piska exempel på hur ett ensamt personnamn i en titel blir till en symbol 
för verkets dramatiska och idémässiga innehåll. I exempel 5 har översät-
taren eftersträvat samma effekt genom att ersätta originalets förening 
av abstrakta storheter med namnet på verkets huvudperson. Även om 
Raskolnikov också kan fungera som bärare av romanens idéinnehåll, 
innebär titelförändringen en konkretisering av titeln från ett abstrakt 
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till ett personligt plan och ett förtydligande av verkets ryska ursprung. 
Exempel 6-10 visar på något liknande. Turgenevs Nakanune, som bety-
der ungefär ”aftonen före” och står för en förebådelse om kommande 
förändringar, har ersatts av namnet på romanens huvudperson, även 
det en förstärkning av det källkulturella, bort från det kulturell ospe-
cificerade och allmängiltiga. I exempel 7 har en situationsbeskrivande 
titel (Godsägarens morgon i en senare översättning) ersatts med ett tyd-
ligt ryskt namn och en titel associerad med Ryssland. I exempel 8 och 
9 ersätts originalens abstraktioner med personnamn, i det senare fallet 
tydligt ryskt. I exempel 10 har originaltitelns namn i diminutiv (Asja 
av Anastasija eller Alisa) översatts med en ännu tydligare rysk diminu-
tivform, som dock oftare används för ett annat namn (Anna). Andra 
exempel på russismer i svenska titlar under dessa år är Lermontovs ”Ru-
salkan” och Dostoevskijs Krotkaja.800

Titelförändringar som betonar texternas ryska ursprung och deras 
kognitiva värde är fortsatt vanliga även i titlar utan personnamn:

Istället för det religiösa ordspråk som originaltiteln sätter som ram 
för berättelsen i exempel 1 nedan, uppställer den svenska titeln ett an-
språk på verklighetsskildring och för in en ny bestämmelse av berättel-
sen som informationskälla om Rysslands fångvärld. En liknande för-

800 Ett exempel på en motsatt förändring ges då Vsevolod Solov’evs Sergej Gorbatov på 
svenska döps till En ung adelsmans äfventyr vid Katarina den andras hof och under franska 
revolutionen (1911). 

Personnamnsframhävande titlar 18631917

  Originaltitel Svensk titel Författare

1 Anna Karenina Anna Karenina Lev Tolstoj
2 Konovalov Konovalow Maksim Gor’kij
3 Knjaz’ Serebrjanyj Furst Serebräny Aleksej K. Tolstoj
4 Petuškov Pjetuschkof Ivan Turgenev
5 Prestuplenie i nakazanie Raskolnikov Fedor Dostoevskij
6 Nakanune Elena Ivan Turgenev
7 Utro pomeščika Furst Nechljudof Lev Tolstoj
8 Unižennye i 

oskorblennye
Nelly Fedor Dostoevskij

9 Užas Ninotsjka Michail Arcybašev
10 Asja Annuschka. Minnen från 

Rhenstranden
Ivan Turgenev
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ändring sker då Dostoevskijs Zapiski iz mertvogo doma i exempel 2 blir 
till Från ett straffängelse i Sibirien (Anteckningar från döda huset i en 
senare variant). Av det konstnärligt särpräglade i originalet – att föra 
anteckningar på en plats där man per definition är död – återstår ing-
enting; det verket lockar med är information om ryska straffanstalter. 
I exempel 3, 4 och kanske 5 ”ursprungsmärks” översättningen för att 
betona ett exotiskt, men inte helt ryskt innehåll. De efterföljande titlar-
na ger ytterligare exempel på hur det källkulturella ursprunget stärkts. 
Tolstojs björnar är just ryska och Dostoevskijs julsaga är betonat rysk. 
Krestovskijs domstolsscen är inte enbart en domstolsskildring, utan 

Övriga titelförändringar 18631917

  Originaltitel Svensk titel Författare

1 Bog pravdu vidit, da ne 
skoro skažet 

Från Sibiriens förbrytareverld. En 
sann historia

Lev Tolstoj

2 Zapiski iz mertvogo doma Från ett straffängelse i Sibirien Fedor Dostoevskij
3 Babuškin raj Gruschka. En lifsbild från Ukraine 

i forna dagar
Grigorij Danilevskij

4 Nabeg En frivilligs berättelse. Skildring 
från Kavkasien

Lev Tolstoj

5 Medvedi Björnarne. Berättelse från södra 
Ryssland

Vsevolod Garšin

6 Elka i svad’ba Julfest. En rysk julsaga Fedor Dostoevskij
7 V sud Ryska grupper och personnager. 

En domstolsscen
V. Krestovskij

8 Evgenij Onegin Eugen Onegin. Rysk sederoman 
på vers

Aleksandr Puškin

9 Vospominanija detstva Ur ryska lifvet Sof ’ja Kovalevskaja
10 Slepoj muzykant En rysk psykolog. Den blinde 

musikern, psykologisk studie
Vladimir Korolenko

11 Palata № 6 Det ryska dårhuset Anton Čechov
12 Raznuzdannye strasti Ryskt embetsmannalif Józef Lubomirski
13 Noč’ pered sudom Natten före domen. En liten rysk 

kulturbild
Anton Čechov

14 Naše prestuplenie Vårt brott. Upplevat – icke 
upptänkt. Roman ur det samtida 
ryska folklivet

Ivan Rodionov

15 Podrostok Det unga Ryssland Fedor Dostoevskij
16 Tajny sovremennogo 

Peterburga
Petersburg-mysterier. Nihilisterna Vladimir Meščerskij

17 Obryv Vid branten el. Markas Nihilisten Ivan Gončarov
18 Gubernator Guvernören. Ett blad ur Rysslands 

revolutionshistoria
Leonid Andreev

19 Andrej Kožuchov En nihilist Sergej Stepnjak
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ett exempel på ”Ryska grupper och personnager”. Sof ’ja Kovalevskajas 
barndomsminnen blir genom titelförändringen representativa för ett 
obestämt men garanterat just ”ryskt” liv. Korolenkos Slepoj muzykant 
får inte vara enbart en blind musikant, utan antas vara representativ 
för en typiskt ”rysk” situation. Titelförändringen i ”Det ryska dår-
huset” förklarar att Čechovs novell utgör en beskrivning av specifikt 
ryska förhållanden. Den svenska titeln på Lubomirskis spänningsro-
man i exempel 12 innehåller två informationsenheter som saknas i ori-
ginalet – en rysk ursprungsmärkning och en signal om att romanen 
främst handlar om den maktfullkomliga ryska ämbetsmannaklassen. 
Att en allmän titel ersätts med en källkultursspecifik är särskilt van-
ligt i tidningspublikationer, som i exempel 13, där Čechovs novell fått 
en undertitel som förklarar att berättelsen om mannen som anklagas 
för månggifte, förfalskning och mordförsök är ”En liten rysk kultur-
bild”. Rodionovs roman i exempel 14 får sin titel riktigt översatt, men 
de tillkomna undertitlarna betonar att berättelsen är ”icke upptänkt”, 
tvärtom är allting ”upplevat” och hämtat ur ”det samtida ryska folk-
livet”. I exempel 15 blir Dostoevskijs Ynglingen, som romanen senare 
har kallats, till en representant för hela Det unga Ryssland. I exempel 
16-18 sker motsvarande i tillskott till annars korrekta titelöverföringar. 
I det avslutande exemplet har originaltitelns personnamn ersatts av en 
typiskt rysk politisk bestämning som låg i tiden.

Kommentarer

De översatta titlarna uppvisar ett tydligt kognitivt drag och har ofta 
framhävt verkens källkulturella ursprung och hävdat deras sannfärdig-
het som informationskällor till källkulturen. Som läsinstruktion be-
traktad beskär en sådan förändring den giltighet som tillmäts verket. 
Förändringarna, får man anta, har genomförts av aktörer (översättare, 
redaktörer, förläggare – oftast i Sverige, men ibland i de viktigare för-
medlingsländerna) som har uppfattat verken som just kognitivt lock-
ande och som har betonat dessa värden för att öka översättningarnas 
attraktionskraft på den marknad där de saluförts. De kognitiva värden 
som framhävts motsvarar alltså inte omedelbart den svenska läsande 
opinionens inställning till källitteraturen, utan snarare vissa antagan-
den om dessa åsikter hos utgivare och översättare.
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B. Dramatens manus till Revisorn: en översättnings-
genealogi

Om titeln Revisorn

Först något om det omdiskuterade valet av Revisorn som titel för denna 
pjäs. Förmodligen på grund av sina ortografiska likheter med original-
titeln Revizor, användes denna svenska titel redan i tidiga omnämnan-
den av pjäsen, som ju annars också hette Regeringens ombud fram till 
1878, då V. E. Öman lät ge ut sin översättning Revisorn – Ett lustspel.801 
Här spelade det säkert också in att Öman, vid sidan av 1867 års samlade 
ryska utgåva, tog ”hjelp af Mérimées franska och Langes tyska bearbet-
ningar”, den senare med titeln Der Revisor (1877).802 Titeln har under åren 
blivit ifrågasatt, eftersom en svensk revisor delvis är någonting annat än 
en rysk ”revizor”.803 Dock finns också vissa likheter. Medan en svensk 
revisor vanligen är en lägre tjänsteman eller ämbetsman som kontrol-
lerar bokföring och verksamhet i både offentlig och privat verksamhet, 
betecknade en rysk ”revizor” under Gogol’s tid en hög och inflytelserik 
ämbetsman som utförde inspektioner vid statliga institutioner och äm-
betsverk.804 Att påstå att orden har en fundamentalt annorlunda inne-
börd är emellertid inte korrekt, för en svensk revisors uppgifter behö-
ver inte begränsa sig till att kontrollräkna bokslut och sortera kvitton; 
tvärtom kan svenska revisorer, också historiskt, utöva samma inflytan-
de som sina ryska kollegor. Det titelförslag som Staffan Skott föreslagit 
istället för den etablerade titeln – Inspektionen eller Statsinspektören – 
har dock den fördelen att de inte lika lätt leder tankarna till just bokfö-
ringskontroller och lägre tjänstemän.805

801 ”Lustspel” antyder möjligen en lägre seriositetsgrad än originalets undertitel ”komedi/
komedija”. Bland annat Bahr (s. 126f.) kallar pjäsen Revisorn, liksom vissa finländska tid-
ningar före Ömans översättning; se t.ex. HBL 17/3 1869.
802 V. E. Öman, opag. förord till Gogol’ (1878). 
803 Se t.ex. Staffan Skott i Gogol’ (1980), försättsblad. 
804 Jmfr ”revision” och ”revisor” exempelvis i A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket. 
Stockholm: Författarens förl., 1853, eller i Svensk Akademiens ordbok, samt ”kontrol’naja 
palata” i Ėnciklopedičeskij slovar’ F. A. Brokgauza i I. A. Efrona. S:t Petersburg, 1890-1907.
805  En etablerad titel verkar dock svår att ändra: Skotts titel har bara använts en gång, vid 
en musikalisk uppsättning på Hyvleriet i Svartvik 2005. 
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Dramatens Revisor: ett exempel på en kompilerad översättning

Med Ömans utgåva inleds ett invecklat stycke översättningshistoria, 
som till stora delar kom att utspela sig på Kungliga Dramatiska teatern 
i Stockholm. Det manus som utvecklades där 1890-1952 ger exempel på 
det som Jiři Levý kallar kompilerad översättning (”kompilierte Überset-
zung”), det vill säga en översättning sammanställd utifrån flera andra, 
här dolda översättningar.806

Langes tyska översättning av pjäsen var precis som Ömans gjord från 
Mérimées illa beryktade franska variant, vilken alltså tjänade som dubbel 
förlaga för översättningen 1878.807 När Dramaten satte upp pjäsen 1890 an-
vändes ett manus som översättaren Walborg Hedberg till stora delar hade 
plagierat på Öman (se nedan).808 Huruvida Öman var medveten om detta 
är okänt, men hans namn har aldrig omnämnts vid någon svensk upp-
sättning. När Revisorn översattes av Erik Gustaf Nordenström 1908 präg-
lades texten av samma personligt fabulerande översättningsstrategi som 
hans version av Döda själar; den var med andra ord starkt undermålig 
och kritiserades hårt i pressen.809 Då hade den emellertid redan köpts in av 
Dramaten, och regissören Gustaf Linden använde den som delunderlag 
till den bearbetning som användes vid 1910 års Dramatenuppsättning och 
som i övrigt bestod av omarbetade delar från 1890 års version (se nedan). 
Men på samma sätt som Ömans delaktighet i 1890 års Dramatenmanus 
hade förtigits, förtegs nu Nordenströms delaktighet i det manus som an-
vändes – det enda översättarnamn som nämndes utåt var fortfarande 
Hedbergs. 1910 års Dramatenmanus hade följaktligen minst sju egentliga 
upphovsmän och två texter hade utgjort förlaga vid två tillfällen: Gogol’ 
(x2), Mérimée (x2), Lange, Öman, Hedberg, Nordenström, Linden. Fram 
till 1952 kom texten dessutom att omarbetas ytterligare gånger.

Under 1 nedan återges stycken ur pjäsen i original och i de översätt-

806 Levý, s. 162. 
807 Jmfr Stolze, s. 24ff. Det är tveksamt om Ömans text fick någon större spridning. Redan 
1885 anger den blivande professorn i slaviska språk, J. A. Lundell, att han ägnar två tim-
mar om dagen åt en nyöversättning och tycks då inte känna till utgåvan från 1878. NP 
10/11 1885. 
808 Hedbergs namn fick stort utrymme i annonseringen av uppsättningen och i pressens 
många kommentarer fick hon beröm för sitt arbete. SvD 23/4 1890, AB och DN 24/4 1890, 
StT 25/4 1890, SvD 28/4 1890. 
809 Anton Karlgren har en svidande uppgörelse med Nordenströms översättning i DN 6/9 
1908. 
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ningar som med tiden kom att vävas samman. Understrykningarna vi-
sar hur delar av Ömans översättning kopierats av Hedberg, samt hur 
samma stycke utvecklas i de senare bearbetningarna. 810 Under 2 fram-
går att Gustaf Linden inlemmat delar av Nordenströms översättning i 
sin scenbearbetning för Dramaten 1910.

1

1. Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь сни-
лись какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не 
видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали - и 
пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея 
Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот 
что он пишет: ”Любезный друг, кум и благодетель[…]”. (Gogol’, 1836)

2. Le gouverneur: J’en avais comme un présentiment. Cette nuit je n’ai fait 
que rêver de deux rats extraordinaires. Je n’en ai jamais vu de pareils… 
noirs… et d’une taille!... Ils sont venus… ils flairaient… puis ils sont partis. – 
Tenez, je vais vous lire une lettre que je viens de recevoir d’André Ivanovitch 
Tchmykof. Vous le connaissez, Artemii Philippovitch. Voici ce qu’il me dit: 
“Mon cher ami, mon compère et mon bienfaiteur…” (Mérimee, 1853)811

3. Gouverneur: Es hat mir so etwas gehaut: in der vergangenen Nacht habe 
ich beständig von zwei ungeheuern Ratten geträumt. Nie in meinen Leben 
habe ich solche Bestien gesehen: ganz schwarz... und von einer Grösse!... Sie 
kamen herein, schnüsselten umher – und ab zogen sie wieder... Apropos, ich 
will Ihnen einen Brief vorlesen, den ich soeben von Andreas Iwanowitsch 
Tschmuchoff erhalten hade, – Sie kennen ihn ja, Artemi Philippowitsch. 
Dieser also schreibt mir wie folgt: ”Lieber Freund, Gevatter och Wohltä-
ter…” (Lange, 1877)812

810 En omständighet som bör nämnas är att det sannolikt var Hedberg som initierade 
översättningen, se brev från Walborg Hedberg till teaterdirektör P. A. Willman, 1/2 1888, 
Sveriges Teatermuseum, Ink. Korrespondens till de Kungliga teatrarna, 1887/88. 
811 Prosper Mérimee, Études de literature russe. Tome second. Paris: Libraire Ancienne Ho-
noré Champion, 1932, s. 56. 
812 Nikolaj Gogol’, Der Revizor. Komödie in fünf Aufzügen. Leipzig: Reclam, 1877, s. 9. I 
Dahlgrens översättning (1859), som är gjord från Junkelmans Der RegierungsComissar, 
oder das Incognito (1838), lyder stycket: ”DUBOWITZKI: Jag har fått underättelsen från 
min vän Tjchmichow – ni känner honom, herr administrator, – ni skall få höra hvad han 
skrifver, mina herrar. (Läser.) ’Min redlige vän och välgörare!’”
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4. GUVERNÖREN: Jag har just haft en aning om det. I natt drömde jag 
oupphörligt om ett par ofantligt stora råttor. Aldrig i mitt lif har jag sett 
sådana kreatur: alldeles svarta… och så förfärligt stora!.. De kommo in, no-
sade öfver allt… och försvunno igen… Apropå, jag vill läsa upp för er ett 
bref, som jag nyss fått från Andreas Ivanovitsch Tschmychow – ni känner 
honom ju, Artemi Philippovitsch? Nåväl, han skrifver till mig på följande 
sätt: ”Käre vän, gudfader och välgörare…” (Öman, 1878)813

5. GUVERNÖREN: Jag har just haft en aning om det. I natt drömde jag 
oupphörligt om ett par ofantligt stora råttor. Aldrig i mitt lif har jag sett 
sådana kreatur: alldeles svarta… och så förfärligt stora!.. De kommo in, no-
sade öfver allt… och försvunno igen… Ett bref, som jag nyss fått ifrån An-
dreas Ivanovitsch Tschmychov underrättar mig att en ämbetsman alldeles 
nyss afrest med instruktion att inspektera hela guvernementet – och framför 
allt vår krets. (Hedberg, 1890)814

6. POLISMÄSTAREN: Ja, det är inte utan, att jag haft mina aningar. I natt, 
t.ex., drömde jag om två, rysliga råttor. Aldrig i mitt lif har jag sett så ńa 
otäcka bestar… ramsvarta och onaturligt stora! De kommo in till mig i rum-
met, snokade öfverallt och… försvunno. – Men tillåten mig nu, mina herrar, 
att läsa upp för er ett bref, som jag nyss fått från Andrej Iwanowitsch Isch-
mijchoff – honom känner ju Ni, Artemij Filippowitsch? Nåväl, brefvet låter 
så här: ”Käre vän, ärade guffar och ädle gynnare![…]. (Nordenström, 1908)

7. BORGMÄSTAREN: Ja – det är inte utan att jag haft mina aningar. Hela 
natten i natt har jag drömt om två rysliga råttor… Aldrig i mitt lif har jag sett 
sådana odjur, så stora och svarta. De kom intassande, nosade rundt omkring 
och så kilade de ut igen. – Men det var sant… jag tänkte ju läsa upp för er ett 
bref, som jag nyss fick från Andrej Ivanovitsch Tjmychov – ja, ni känner ho-
nom visst, Artemij Filippovitsch. Så här skrifver han: ”Käre vän, gufar och 
välgörare” […]”(Linden 1910)815

813  Gogol’ (1878), s. 5f. 
814 Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv, Revisorn, manus 1890. 
815 Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv, Revisorn, regissörens manus 1910. Regissören Gustaf 
Linden har sannolikt sneglat på både Öman och Hedberg, arbetsmanuset kallas ”Scenbe-
arbetning efter olika övers. af Gustaf Linden”. I ett brev till Linden deklarerar teaterchefen 
K. G. Michaelson att han tänkt sig att uppsättningen ska utgå från Hedbergs (Hedberg/
Ömans) äldre översättning, men att det också kan vara värt att ”jämföra med Norden-
ström”. Brev från K. G. Michaelson till G. Linden, 22/6 1908. Svenskt Teatermuseums arkiv. 
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8. BORGMÄSTAREN: Ja – och det är inte utan att jag haft mina aningar. 
Hela natten i natt har jag drömt om två rysligt stora råttor… Aldrig i mitt 
liv har jag sett sådana odjur; alldeles svarta och så förskräckligt stora! De 
kom intassande, nosade omkring ett tag, och så kilade de ut igen. – Men det 
var sant, jag tänkte ju läsa upp för er ett brev, som jag nyss fick från Andrej 
Ivanovitj Tjmijchov, ja, ni känner honom visst, Artemij Filippovitj. Så här 
skriver han: ”Käre vän, gufar och välgörare” […]. (Linden-Sjöberg, 1932)816

9. BORGMÄSTAREN: Ja, det är inte utan att jag haft mina aningar. I natt 
till exempel drömde jag om två rysliga råttor. – Aldrig i mitt liv har jag sett 
sådana odjur, så stora och svarta. De kom intassande, nosade runt omkring 
och så kilade de ut igen. – Men det var sant… jag tänkte ju läsa upp för er ett 
brev, som jag nyss fick det är från Andrej Ivanovitsch Tschermikof Syssel-
man – ja ni känner honom visst, Artemij Filippovitsch. Så här skriver han: 
Käre vän, gufar och välgörare […]. (Linden-Carlsten, 1952)817

Nedan ges utdrag ur Nordenströms översättning och ur Lindens be-
arbetning för Dramaten 1910. Utdragen ur den förra är hämtade ur 
Dramatenbibliotekets exemplar av hans hårt kritiserade utgåva och 
innehåller flera anteckningar som senare återkommer i den bearbet-
ning som användes och som sannolikt har gjorts av regissören själv. 
Dessa anteckningar markeras nedan inom klamrar och visar således 
hur Linden har gått till väga då han inkorporerat delar av Norden-
ström i Dramatentexten.

2

Exempel 1

SKOLREKTORN: O Herre Je… [herre du min skapare!] Och… sa’ Ni… 
”med hemliga instruktioner?! (Nordenström) 

816 Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv, Revisorn, manus 1932. 
817 Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv, Revisorn, manus 1952. Lennart Westerberg, som ut-
arbetade en ny översättning för Dramatens uppsättning 1985, formulerar stycket: ”BORG-
MÄSTAREN: Ja, jag hade liksom en föraning: hela natten drömde jag om två besynnerliga 
råttor. Sannerligen jag har sett såna bestar förr: svarta, onaturligt stora! Dom bara dök 
upp, nosade runt överallt – och försvann igen. – Ja, nu ska jag läsa upp ett brev som jag 
fått av Andrej Ivanovitj Tjmychov, som ni ju känner, Artemij Filippitj! Så här skriver han: 
’Min käraste vän, fadder och välgörare […].’” Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv, Revisorn, 
manus 1985. 
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LUKAS LUKITSCH: Åh, herre du min skapare! och… hvad var det ni sa’ sa 
ni… med hemliga instruktioner till på köpet? (Linden)818

Exempel 2

POLISMÄSTAREN: (suckande:) Ja, säg det, den som kan. (Suckar igen:) 
Alltihop kanske bara en slump. [Ödet, mina herrar, ödet.] Hittills har ju vår 
stad gått underbarligen fri från dylika herrar, då däremot andra ställen… 
Nu har turen kommit till oss. [men nu är det vår tur.] (Nordenström)

BORGMÄSTAREN (suckande) Ja, säg det den som kan. (Suckar igen.) Ödet 
mina herrar, ödet… Hittills har ju vår stad gått underbarligen fri från dylika 
herrar och de ha Gud vare tack hållit sig på andra håll - - - men nu är det vår 
tur. (Linden)819

Exempel 3

KRETSDOMAREN: Nej, karlen säger, att [den där brännvins]lukten är out-
rotlig [omöjlig att få bort]. Hans mamma tappade honom i golfvet, strax han 
var född, och sedan dess har han städse [alltid] luktat brännvin. (Norden-
ström)

AMMOS FJODOROVITSCH: Nej, den där brännvinslukten är omöjlig att 
få bort. Han säger att hans amma tappade honom i golfvet strax han var 
född och sedan dess har han alltid luktat brännvin. (Linden)820

818 Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv, Revisorn, exemplar av Nordenströms övers. (Gogol’ 
1908), s. 9. Revisorn, manus 1910. 
819 Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv, Revisorn, exemplar av Nordenströms övers. (Gogol’ 
1908), s.10. Revisorn, manus 1910.
820 Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv, Revisorn, exemplar av Nordenströms övers. (Gogol’ 
1908), s.14. Revisorn, manus 1910. 
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Förkortningar (periodika)

AB
AoB
ArBl
ArN
ArT
ArB
AT
AVB
BNm
BV
BoTi BP
BT
BvT
DA
DN
EK
FAT
FDP
FIB
FIB/K
FIN
FT
FTD

FK
GA
GD
GHT

GOA
GP
GuBo
HBL
HD
HdN
HfD
HfMb

HfT 
HNA

JuVm
KLT

KT
KuT
LmRi

LTÖ
LyVä
LäBi
MArb
MB
MT
NA
NK
NT-ÖD          

ND
NDA
NF
NIT
NP
NS
NSS
NST
NyT
NT
O&B
OrFr
PoiT
PT
RyBo
SDb
SD

Aftonbladet
Allt om Böcker
Arbetarbladet
Arbetaren
Arbetartidningen
Arbetet
Aftontidningen
All Världens Berättare
Bonniers Novell magasin
Bonniers Veckotidning
Borgå TIdning
Blekingeposten
Borås Tidning
Bonniers Veckotidning
Dagligt Allehanda
Dagens Nyheter
Eskilstuna Kuriren
Finlands Allmänna Tidning
Folkets Dagblad 
Politiken
Folket i Bild
Folket i Bild/Kulturfront
Finland
Finanstidningen
Finsk Tidskrift
Falu Kuriren
Göteborgs Aftonblad
Gefle Dagblad
Göteborgs handels- och 
sjöfartstidning
Gotlands Allehanda
Göteborgs Posten
Gula Boken
Hufvudstadsbladet
Helsingborgs Dagblad
Hudiksvalls Nyheter
Helsingfors Dagblad
Helsingfors Morgonblad

Helsingfors Tidningar 
Helsingfors Notis- och
 annonsblad
Jules Verne-magasinet
Kristianstads Läns
 Tidning
Konsumenttidningen
Kumla Tidningen
Litterära meddelanden från 
Ryska institutet vid 
Stockholms  högskola
Länstidningen Östersund
Lyrikvännen
Läsbiten
Metallarbetaren
Morgonbladet
Morgon Tidningen
Nerikes Allehanda
Norrbottenskuriren
Norrköpings Tidningar -
Öster götlands Dagblad
Ny Dag
Nya Dagligt Allehanda
Norrskensflamman
Ny Illustrerad Tidning
Nya Pressen (Finland)
Norra Skåne
Nya Samhället Sundsvall
Ny Svensk Tidskrift
Ny Tid (Sverige)
Norrköpings Tidningar
Ord & Bild
Ordfront magasin
Post- och Inrikes Tidningar
Post Tidningen
Rysk Bokrevy
Skånska Dagbladet
Socialdemokraten
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SDS

SF
SIA
SP
StD
ST
SuT 
SvD
TM
UT
VT
VB
VK

VL
WLT

WT
VA

ÅAT

ÅP
ÅT
ÅU
ÖF

ÖFi
ÖS

Sydsvenska Dagbladet 
(Snällposten)
Smålands Folkblad
Skogsindustriarbetaren
Smålandsposten
Stockholms Dagblad
Stockholms Tidningen
Sundsvalls Tidning 
Svenska Dagbladet
Tidens Magasin
Uleåborgs Tidning
Vasa Tidning
Vasabladet
Veckans Krönika  
(Helsingfors)

Vårt Land
Wermlands läns 
tidning
Wiborgs Tidning
Västernorrlands 
Allehanda
Åbo Allmänna 
Tidning
Ålandsposten
Åbo Tidning
Åbo Underrättelser
Östergötlands
 Folkblad
Östra Finland
Östra Småland
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Hellman, Ben (red.), Puškinista Peleviniin. Venäläisen kaunokirjallisuuden suomennos
ten bibliografia 18762007. Helsingfors, 2008. (2008:ii)

Hellman, Ben, ”Pisatel’ Aleksandr Sipel’gas, on že razvedčik A. Smirnov. Russko-finsko-
ėstonskaja zagadka”, i Vstreči i stolknoveniia. Stat’i po russkoj literature. Meetings and 
Clashes. Articles on Russian Literature. Helsingfors: Inst. för slaviska och baltiska språk 
och litteraturer, 2009, s. 199-234. Slavica Helsingiensia, 36.

Hemmings, F.W.J., The Russian Novel in France 18841914. Oxford U.P., 1950. 
Hermans, Theo, ”The Translator’s Voice in Translated Narrative”, i Target 8:1 (1996), 

s. 23-48.
Hermans, Theo, Translation in Systems. Manchester: St. Jerome, 1999.
Hertel, Hans och Johannesson, Kurt (red.), Litteraturens historia. Stockholm: Norstedt, 

1989. Övers. Jan Stolpe.
Hingley, Ronald, De ryska författarna och samhället 18251904. Stockholm: Aldus/Bonnier, 

1967, s. 16ff. Övers. Irene Masing.
Historiska tidningsbilblioteket vid Helsingors universitetsbibliotek. http://digi.lib.

helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html?language=sv. Läsdatum: 120420.
Hjelm, Greta, ”Tjechovs dramatik i Sverige”, i Filologiska meddelanden från Ryska 

institutet vid Stockholm högskola. 1:1955.
Hjelm-Milczyn, Greta, ”Gud nåde alla fattiga översättare.” Glimtar ur svensk skön

litterär översättningshistoria. Stockholm: Carlsson, 1996.
Hjärne, Harald, Moskovitiska rikets uppväxt. Stockholm: Bonnier, 1933.
Hoefert, Sigfrid, Russische Literatur in Deutschland. Texte zur Rezeption von den Achtziger 

Jahren bis zur Jahrhundertwende. Tübingen: Niemeyer, 1974. 
Hoel, Sigurd (red.), Sällsamma berättelser från hela världen. Stockholm: Bonnier, 1959. 
Holmberg, Claes-Göran m.fl., En svensk presshistoria. Stockholm: Esselte Studium, 

1983.
Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet I. Svensk syn på fjärran länder och folk 

från 1700talet till första världskriget. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-
samhället, 1988. 

Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet II. Den svenska omvärldsbilden under 
mellankrigstiden. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället, 1994.

Holmberg, Åke, ”Den svenska omvärldsbilden under tre hundra år. Europa kontra värl-
den”, i Magnus Berg och Veronica Trépagny (red.), I andra länder. Historiska per
spektiv på svensk förmedling av det främmande. En antologi. Lund: Historiska media, 
1999, s. 21-34.

Holmqvist, Bengt (red.), Världens bästa noveller i urval. Stockholm: Natur & Kultur, 1961. 



328

Hollander, Paul, Political Pilgrims. Western Intellectuals in Search of the Good Society. 
4:e uppl. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1997. 

Holmström, Bengt, Statligt litteraturstöd. Betänkande. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna 
förl., 1977.

Huldén, Lars, ”Fritt efter Gogol”, Nya Argus (Helsingfors) 20/21 (1961).
Hultén, Britt, Kulturtidskrifter på 30talet. Lund: Bo Cavefors förl., 1977.
Håkanson, Nils, ”Rysk romantik på svenska. Hur den ryska romantiken introducerades 

på svenska och varför”, i Slovo 50 (2010).
Håkanson, Nils, ”Dostojevskij och Ynglingen”, efterord i Fedor Dostoevskij, Ynglingen. 

Stockholm: Ruin, 2012.
Håstad, Disa, En elit far västerut. Den nya emigrationen från Sovjetunionen. Stockholm: 

Norstedt, 1984.
Hälsingborgs Stadsteaters programblad, Revisorn, säsongen 1948/49.
Hälsingborgs Stadsteater, Revisorn, manuskript använt vid uppsättning 1948. Teater-

museum. 
Höjelid, Stefan, Sovjetbilden i nordisk press. Svenska, norska och finländska reaktioner 

på sovjetiskt agerande. Lund: Studentlitteratur, 1991. 
Immigrantinstitutets katalog över invandrade författares liv och verk. www.immi.se/

kultur/authors Läsdatum: 120412.
Ivanov, A., ”Russkie pisateli kak konstanty švedskoj kul’tury”, i Znanie. Ponimanie. 

Umenie. 4:2010. www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Ivanov. Läsdatum: 120313.
Jacobsson, Eva, Tsaren och våldets bojor. Stockholm: Instant Books, 2009. 
Jaensson, Knut, Varjehanda. Stockholm: Bonnier, 1950.
Jakobson, Max, Våldets århundrade. Stockholm: Atlantis, 2001.
Jangfeldt, Bengt, ”Den skränande Zarathustra. Om översättningen till svenska, engel-

ska och tyska av neologismer i Vladimir Majakovskijs ’Ett moln i byxor’”, i Gunnel 
Engwall och Regina af Geijerstam (red.), Från språk till språk. Sjutton uppsatser om 
litterär översättning. Lund: Studentlitteratur, 1983.

Jangfeldt, Bengt, Från Landskrona till Nyenskans. Köpenhamn: Nordiska minister-
rådet, 1997.

Jangfeldt, Bengt, Den trettonde Aposteln. Ryska essäer och synpunkter. Stockholm: 
W&W, 1995.

Jangfeldt, Bengt m.fl. (red.), Švecija i SanktPeterburg. Pervyj naučnyj seminar. Sankt-
Peterburg, 1995-97. [Flera delar.]

Jangfeldt, Bengt, Svenska vägar till S:t Petersburg. Kapitel ur historien om svenskarna vid 
Nevans stränder. Stockholm: W&W, 1998.

Jaquemond, Richard, ”Translation and Cultural Hegemony. The Case of the French-
Arabic Translation”, i Lawrence Venuti (red.), (1992). 

Jensen, Alfred, ”Bjelinski. En literaturhistorisk studie”, i Finsk Tidskrift 1893, s. 188-207, 
267-276.

Jensen, Alfred, ”Gogol’ och det sjukliga i den ryska litteraturen”, i Finsk Tidskrift 1894, 
s. 34-44.

Jensen, Alfred, Ryska skaldeporträtt. Kultur och litteraturhistoriska bilder från Ryss
land. Stockholm: Bonnier, 1898.

Jensen, Alfred “[Jubileumsartikel om Gogol’]”, i GHT 6/3 1902. (1902:i)
Jensen, Alfred, ”N. V. Gogolj”, i Finsk tidskrift 1902, s. 71-89. (1902:ii)
Jensen, Alfred, Tsardömet vid skiljovägen. Stockholm: Bonnier, 1905.
Jensen, Alfred, Rysk kulturhistoria III. Stockholm: Ljus, 1908.
Jensen, Alfred, ”Puškin in der schwedischen Literatur”, i Zbornik u slavu Vatroslava 

Jagicá. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1908, särtryck.
Jensen, Alfred, Rysk litteratur. Stockholm: Norstedt, 1912.



329

Jensen, Alfred, Slavisk kultur och litteratur under nittonde århundradet. Stockholm: 
Norstedt, 1920.

Johansson, Hans Olof, Bokens väg. En översikt i litteraturutredningens spår. Stockholm: 
LiberFörlag, 1974.

Johansson, Kjell, Gogols ansikte. Stockholm: Norstedt, 1989.
Johansson, Kjell. Brevväxling med författaren.
Johansson, Sven-Åke, Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och 

skolans läroböcker. Värderingarnas och undervisningsmetodernas växlingar under 
hundra år. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2004. 

Julén, Björn (red.), Berömda böcker. En litterär uppslagsbok som kortfattat återberät
tar innehållet i 705 romaner, noveller, skådespel och epos. Stockholm: Forum. Flera 
utgåvor 1963-2004.

Juliar, Michael, Vladimir Nabokov. A Descriptive Bibliography. New York/London: 
Garland, 1986.

Kalinowski, Mariusz, ”Fröken Julie – Designed in Russia! Om Strindbergs skuld till 
Tjernysjevskijs VAD BÖR GÖRAS?”, i Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner. 
Gdańsk, 2010.

Kan, Aleksandr, Sverige med ryska resenärers ögon 18171913. Stockholm: Kungliga vitter-
hets historie och antikvitets akademien, 1986. Övers. Sven Storck.

Kan, Aleksandr, Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen. Historiska 
inst. vid Uppsala univ., 1991.

Kan, Aleksandr, Sverige och Ryssland. Ett 1200årigt förhållande. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell, 1996.

Kan, Aleksandr, Švecija i Rossija v prošlom i nastojaščem. Moskva: RGGU, 1999.
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Nekrasov, G.A., Tysjača let russkošvedskofinskich kul’turnych svjazej IXXVIII vv. 

Moskva: Nauka, 1993.
Nerman, Ture, Svensk och ryss. Stockholm: Saxon & Lindström, 1946.
Neumann, Iver, Russia and the Idea of Europe. London: Routledge, 1996.
Neumann, Iver, The Uses of the Other. ‘The East’ in European Identity Formation. Min-

neapolis: Univ. of Minnesota Press, 1999.
Nielsen, Jørgen Erik, Fra Neva til Øresund. Den danske modtagelse af russisk litteratur 

18001856. Köpenhamn: Museum Tusculanums forlag, 1998.
Nikolajeva, Maria, När Sverige erövrade Ryssland. En studie i kulturernas samspel. Stehag: 

Symposium, 1996.
Nils Åke Nilsson, ”När den sovjetryska litteraturen introducerades i Sverige”. Odaterat 

och otryckt manuskript, trol. 1975.
Nilsson, Nils Åke, Sovjetrysk litteratur 19171947. Stockholm: Forum, 1948.
Nilsson, Nils Åke, Gogol et Pétersbourg. Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1954. 
Nilsson, Nils Åke, ”Zur Entstehungsgeschichte des Gogolschen Mantels”, i Scando-

Slavica (1954), s. 116-133.
Nilsson, Nils Åke, ”Eight Letters from Valerij Brjusov to Alfred Jensen”, i Studia Sla

vica Gunnaro Gunnarsson sexagenario dedicata. Uppsala: Studia Slavica Upsaliensia 
1, 1960, s. 70-81.

Nilsson, Nils Åke, Rysk litteratur från Tjechov till Solsjenitsyn. Stockholm: Pan/Norstedts, 
1973.

Nilsson, Nils Åke, ”Att översätta rysk avant-garde-poesi. Några försök med Velemir 
Chlebnikovs ’Skrattbesvärlelse’”, i Engwall och af Geijerstam (1983), s. 271-284.

Nilsson, Nils Åke, ”Hur den ryska litteraturen introducerades i Sverige”, i Sven Gustavs-
son och Lennart Lönngren (red.), Äldre svensk slavistik. Bidrag till ett symposium hål
let i Uppsala 34 februari 1983. Slaviska inst. vid Uppsala univ., 1984, även i Bergstrand 
(1985). 

Nilsson, Nils Åke, ”Sverigebilden i rysk litteratur 1890-1917”, i Att vara svensk. Föredrag 
vid Vitterhetsakademiens symposium 1213 april 1984. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
1985, s. 119-130. 

Nilsson, Nils Åke, Poeter, profeter och tidsvittnen. Kåserier om rysk litteratur från Pusjkin 
till Pasternak. Stockholm: Tiden, 1989.

Nilsson, Olle, Bläckhornets fånge. Runhällen: Klippt & sagt förlag, 2011.
Nilsson, Sture, Rysskräcken i Sverige. Fördomar och verklighet. Örebro: Samspråk, 1990.
Nistad, Bjørn, Russisk politisk idéhistorie fra opplysningstiden til idag. Oslo: Solum, 

2004.
Nohrström, Holger, Förlagsverksamheten i Finland I. Helsingfors: Finlands Förlagsföre-

ning, 1933.
Nolin, Bertil, Den gode europén. Studier i Georg Brandes’ idéutveckling 18711893. Upp-

sala: Almqvist & Wiksell, 1965.
Nolin, Bertil, ”Georg Brandes och hans nätverk i öster”, i Carl Fredrik Gildea (red.), 

Slavisk filologi. Studier i språk, litteratur och kultur tillägnade Bengt A. Lundberg. Gö-
teborg: Inst. för slaviska språk, 1999, s. 242-252.

Norborg, Lars-Arne, m.fl. (red.), Lik i garderoben? En rapport om SKP/VKPs internatio
nella förbindelser. Lund: Novapress, 1992. 

Nord, Christiane, Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. 
Manchester: St. Jerome, 1997.

Nordenström, Erik, domstolshandlingar rörande process mot N. J. Gumpert. Länsarkivet i 
Göteborg, Fört m hist 130/68, C0038:1.

Nordenström, Tord, Anteckningar om Kapten Erik G. Nordenströms sista levnadsår och 
död. Handskrift.



335

Nordisk Familjebok, 1:a uppl. Stockholm, 1875-99. 2: a uppl. Stockholm: Nordisk familje-
boks förl., 1904-26. 3:e uppl., Stockholm: Nordisk familjeboks förl., 1923-37. 4:e uppl. 
Malmö: Förlagshuset Norden, 1951-57.

Norrköpings-Linköpings Stadsteaters Programblad, Revisorn, 1971.
Nyberg Emil, Gotländsk släktbok. Ekenäs, 1838.
Olofsson, Kerstin, ”’Pikovaja dama’ A. S. Puškina v švedskich perevodach”, i Boldinskie 

čtenija, [prel. utgivn. 2012].
Olofsson, Kerstin, brevväxling med författaren.
Olsson, Bernt, m.fl. (red.), I musernas sällskap. Konstarter och deras relationer. En vän

bok till UllaBritta Lagerroth. Stockholm: Symposion, 1993.
Olsson, Bror, ”Översättningslitteraturens roll i Sverige”, i Biblioteksbladet, 1936. Äv. 

http://runeberg.org/biblblad/1936/0017.html. Läsdatum: 120914.
Olsson, Tom och Åker, Patrik (red.), Jag har sett framtiden… och den fungerar inte. Jour

nalisterna och främlingarna i öst. Stockholm: Carlsson, 2002.
Oscarsson, Ingemar, ”Fortsättning följer”. Följetong och fortsättningsroman i dagspres

sen till ca 1850. Lund: Liber Läromedel, 1980.
Pachmuss, Temira, Russian Literature in the Baltic between the World Wars. Ohio: 

Columbus, 1988.
Pachmuss, Temira, A Moving River of Tears. Russia’s Experience in Finland. New York: 

Peter Lang Publishing, 1992.
Palander, E. W., Uebersicht der neueren russischen Literatur. Tavastehus: Filial der 

Druckerei der Finnischen Literatur-Gesellschaft zu Helsingfors, 1880.
Peace, Richard, The Enigma of Gogol. An Examination of the Writings of N. V. Gogol and 

their Place in the Russian Literary Tradition. Cambridge U.P., 1981.
Peterson, Bo, Välja och sälja. Om bokförläggarens nya roll under 1800talet. Stockholm: 

Norstedt, 2003. 
Peterson, P.A., Reseminnen eller Wandringar i Sverige, Norige, Finland och Ryssland till 

St. Petersburg. Åren 18401845. Falsterbo: Gunilla Tjebes, 2006. 
Pickering, Michael, Stereotyping.The Politics of Representation. Basingstoke: Palgrave, 

2001.
Plasketes, George, ”Further Re-flections on ‘The Cover Age’. A Collage and Chronicle”, 

i Plasketes (red.), Play it Again. Cover Songs in Popular Music. Burlington, VT: Ash-
gate, cop. 2010, s. 11-39.

Pollack, Ester, ”Moskvaprocesserna i svensk press. Rättegången som mediehändelse”, i 
Kõll (2005), s. 50-84.

Polonskij, Georg, Den ryska litteraturens historia. Lund: Gleerup, 1906. Övers. G. B. 
Lundgren.

Popkin, Cathy, The Pragmatics of Insignificance. Chekhov, Zoshchenko, Gogol. Stanford 
U.P., 1993.

Proffer, Carl, ”Dead Souls in Translation”, i Slavic and East European Journal 8.4 (1964), 
s. 420-433.

Radiotjänsts Teaterbrev, nr. 1. Stockholm: Esselte, 1946.
Raitt, A. W., Prosper Mérimée. London: Eyre & Spottiswoode, 1970.
Regionteatern Blekinge/Kronoberg, Programblad och Informationsblad till Revisorn, 

1997.
Reissner, Eberhard, Deutschland und die russische Literatur, 18001848. Berlin: Deutsche 

Akademie der Wissenschaften, 1970.
Rinman, Sven, Svenska Bokförläggareföreningen 18431887. Stockholm: Svenska bokför-

läggareföreningen, 1951.
Ringgren, Magnus, ”De två ensamheterna. Kring en linje i Tomas Tranströmers lyrik”, 

i Tidskrift 8:1977, s. 25–30. 
Robel, Leon, ”Sof ’ja Kovalevskaja as a Cultural Mediator”, i Bjørnager m.fl., s. 153-160.



336

Rooke, Tetz, Den nya arabiska översättningsrörelsen – ett svenskt perspektiv. Svenska 
Institutet i Alexandria, 2003. 

Rosenberg, Hilding, Toner från min örtagård. Stockholm: Natur & Kultur, 1978.
Roubetz, Alexander de, Rysslands nuvarande litteratur. Stockholm: Norstedt, 1929.
Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998.
Rur, Bengt, Björck & Börjesson. Ett antikvariat med historia. www.vobam.se/ovrigt/

bengtrur150.pdf. Läsdatum: 120320.
Rydelius, Ellen, Leva randigt. Stockholm, Bonnier, 1951.
Rydström, Sören, ”Med Thespis kärra och Tjitjikovs trilla till Gogols dagar. En afton i 

Konstnärliga Teatern”, i Nyheter från Sovjetunionen 8:1952, s. 12f.
“Rysk litteratur på svenska”, i Rysk kulturrevy 3:1978, s. 12-16.
Sager, J. C., “Text Types and Translation”, i Anna Trosborg (red.), Text Typology and 

Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin, 1997.
Said, Edward W., Orientalism. Stockholm: Ordfront, 1993. Övers. Hans O. Sjöström. 

Flera uppl.
Sandström, Åke, ”Sverige 1809-1864”, i Engman och Sandström (2004), s. 119-149.
Šarypkin, Dmitrij, Russkaja literatura v skandinavskich stranach. Leningrad: Nauka, 

1975. 
Šarypkin, Dmitrij, Skandinavskaja literatura v Rossii. Leningrad: Nauka, 1980.
Šarypkin, Dmitrij, ”D. M. Puškin v švedskoj literature”, i Puškin. Issledovanija i mate
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summary

 The Window to the East. Russian Literature in Swedish Translation 1797
2010, with a Case Study of the Swedish Reception of Nikolay Gogol

This thesis examines the translation of Russian literature into Swedish 
1797-2010, focusing on the relationship between translations and target 
culture images of the source culture. The main attention is on the situ-
ation in Sweden proper, but the analysis also includes Swedish transla-
tions and comments about Russian literature in Finland. Swedish and 
Western images of Russia are discussed in relation to perspectives from 
translation studies (Even-Zohar, Lévy, Lindqvist, Toury and others) re-
garding translation norms. Postcolonial theory (Delanty, Malia, Picker-
ing and others) is combined with dialogical perspectives (Bakhtin, Kle-
berg) which put the translated literature in relation to Swedish stereo-
types of Russia and the Swedish self-image, but also to a more dynamic 
interest in the translated literature as a complement to source culture lit-
erature. Four major translation norms are suggested to have influenced 
the Swedish reception of Russian literature: cognitive norms (that stress 
the informative and representative aspects of the source literature), uni-
versalistic norms (that stress its universal values), target culture oriented 
norms (that are governed by internal factors in the target culture), and 
transnational literary norms. 

The analysis is carried out on three levels: selection, reception and 
text. The most extensive part of the thesis is a general history of Russian 
literature translated into Swedish with a discussion of social, economic, 
philosophical and political processes that have influenced the chang-
ing selections that have been made. In the next part, the subject is the 
Swedish reception of the works of Nikolay Gogol from the mid-19th cen-
tury until today. Here, Gogol’s Swedish paratext is analyzed and related 
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to the question of realism in his works and to images of Russianness 
and Russian literature in Sweden. In a concluding part, the five Swedish 
translations of Gogol’s Dead Souls are examined. 

Especially before 1917, but also later, a cognitive approach to the source 
literature and negative, politicized ideas of Russia have influenced the 
selections of Russian literature, the reception of Gogol and the transla-
tions of his works. During the 20th century there is a gradual shift from 
the cognitive norms to a more universalistic interest in the source litera-
ture in Sweden, especially thanks to the dominant position of the Rus-
sian classics.
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