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SAMMANFATTNING 

Den här masteruppsatsen består av fyra delar: en nyöversättning från engelska till svenska 

av ett utdrag ur Charlotte Brontës roman Shirley (1849), en översättningskommentar som 

går igenom ett antal problemområden, en språklig undersökning samt ett avsnitt om 

nyöversättning. 

Den språkliga undersökningen utgörs av en jämförelse mellan användningen av 

pronominella adverb i uppsatsens översättning av Shirley och i den äldre svenska 

översättningen från 1854. Studien fokuserar på adverb med förleden där- och var-.  

Nyöversättningsavsnittet består av en sammanställning av forskningsläget, erfarenheter 

från nyöversättningen av Shirley samt intervjuer med översättarna Kerstin Gustafsson och 

Gun-Britt Sundström. I avsnittet redogörs för förlagens, översättarnas och mottagarnas 

perspektiv på nyöversättning. Dessutom behandlas hur begreppen ”foreignization” och 

”domestication” kan appliceras på nyöversättningar samt hur källtexten och dess nya och 

gamla översättningar påverkar varandra.  

 

Nyckelord: Charlotte Brontë, nyöversättning, Kerstin Gustafsson, Gun-Britt Sundström, 

pronominella adverb, översättningsvetenskap. 

 

ABSTRACT 

This master thesis consists of four parts: a retranslation from English to Swedish of an 

extract from Charlotte Brontë’s novel Shirley (1849), a theoretical comment on the 

translation dealing with some of the translation problems, a linguistic study, and a section 

on retranslation. 

 The linguistic study compares the use of pronominal adverbs in the retranslation of 

Shirley and the old translation from 1854. The study focuses on adverbs with the prefixes 

där- and var-. 

 The section on retranslation consists of a compilation of current research, observations 

from the process of retranslating Shirley, and interviews with two translators, Kerstin 

Gustafsson and Gun-Britt Sundström. The section describes the publishers’, the translators’ 

and the recipients’ perspectives on retranslation. In addition, it is discussed how the two 

concepts “foreignization” and “domestication” can be applied to retranslations, and how 

the source text and its old and new translations influence each other. 

 

Keywords: Charlotte Brontë, retranslation, Kerstin Gustafsson, Gun-Britt Sundström, 

pronominal adverbs, Translation Studies. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att göra en nyöversättning av ett utdrag ur Charlotte 

Brontës roman Shirley från 1849. Utifrån den översättningen kommer jag i en 

översättningskommentar att ta upp fyra områden som var speciellt problematiska och där 

mina val i översättningen behöver förklaras mer utförligt.  

 Shirley har översatts till svenska en gång tidigare, 1854 av Erik Rudolf Henschen, och 

detta gör mitt översättningsarbete mer komplext eftersom det finns en annan svensk text att 

jämföra med. Nyöversättning är ett nytt och intensivt forskningsområde, framför allt 

utomlands, och där studeras många av de frågor som jag själv ställdes inför under 

översättningsarbetet. En del av min djupundersökning kommer därför att redogöra för 

forskningsläget samt komplettera det med erfarenheter från andra svenska ”nyöversättare”.  

En aspekt som dock inte är så framträdande inom nyöversättningsforskningen är de 

språkliga förändringar som gör att det kan behövas en nyöversättning av ett verk. En 

språklig skillnad som jag upptäckte vid jämförelsen mellan min översättning och den 

gamla var användningen av adverb, och då framför allt pronominella adverb. Den andra 

halvan av djupundersökningen består därför av en rent språkvetenskaplig studie som 

jämför hur pronominella adverb med prefixen där- och var- har använts i de två 

översättningarna. 

 

1.2. Teori  
 

1.2.1. Översättningsvetenskapliga teorier 

De två översättningsvetenskapliga teoretiker vars idéer kommer att användas mest är 

Lawrence Venuti och Gideon Toury. Lawrence Venutis begrepp ”foreignization” och 

”domestication” är centrala för uppsatsen. Ursprungligen syftade begreppen på en 

utveckling av de traditionella idéerna från Friedrich Schleiermacher om att föra läsaren till 

texten eller texten till läsaren. Venuti går dock ett steg längre och menar att 

”foreignization” till och med kan användas för att förvanska målspråket i översättningen 

och låta källspråkets syntax och språkregler lysa igenom. Hans idéer kommer dock inte att 

användas på det sättet i uppsatsen. De två begreppen ”foreignization” och ”domestication” 

har vidareutvecklats av andra forskare och hos dem innebär de oftast ett främmande-

görande eller en anpassning till målspråket av kulturella markörer när en text översätts. 
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Detta användningssätt kommer att utforskas mer grundligt i avsnittet om nyöversättning. I 

en översättning av en så pass gammal text som Shirley tillkommer även tidsaspekten. Ett 

sätt att ”störa läsaren” är att poängtera och kanske till och med förstärka textens 

ålderdomliga inslag och därigenom tydliggöra att texten är en översättning.  

Som ett komplement kommer jag att använda Gideon Tourys teorier kring normer i 

målkulturen och hur de påverkar översättningen. I den här uppsatsen är det främst de 

språkliga normerna som jag tar upp. 

 

 

1.3. Metod 

1.3.1. Översättningsstrategi 

Shirley har kommit ut i flera engelska upplagor; min källtext är den första tryckta, brittiska 

upplagan från 1849. Eftersom jag har gjort en nyöversättning är det ett viktigt 

metodologiskt ställningstagande hur jag har hanterat den första svenska översättningen från 

1854. Jag började med att utföra min egen översättning, och först när den var nästan helt 

klar läste jag den gamla översättningen. Att titta på den gamla för tidigt skulle för det 

första motverka masteruppsatsens idé om att min översättning ska vara självständig. För 

det andra ville jag inte bli alltför påverkad av någon annans språkval, utan jag ville göra 

texten till min egen. 

I min tolkning av källtexten har jag behövt fundera över hur 1800-talets engelska läsare 

tolkade den, eftersom det var för dem som Brontë skrev. I översättningsarbetet har jag 

behövt ta hänsyn till moderna svenska läsare. En strategi vid översättningen vore att 

anpassa Brontës text till moderna svenska läsares förmodade förväntningar och 

läsförmåga. Anpassningen skulle då ske på såväl syntaktisk, lexikalisk som semantisk nivå. 

Den strategin är dock både omodern och orättvis. Den är omodern eftersom dagens läsare 

troligen förväntar sig ett gammaldags språk i en äldre roman. Strategin är orättvis eftersom 

den i alltför hög grad skulle förvanska Brontës text. Även om Shirley är en ganska okänd 

roman i Sverige så är den skriven av en välkänd författare, och romanen har definitivt 

klassikerstatus i Storbritannien. Den bästa lösningen, som jag ser det, är en medelväg, 

vilket innebär att jag för läsbarhetens skull varsamt har moderniserat interpunktion och 

syntax, men jag har behållit många av de lexikala stildragen och strävat efter att få samma 

variation i ordvalen som Brontë. Se vidare i översättningskommentaren där jag diskuterar 

interpunktion, syntax och en del ordval mer i detalj. 
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Hänvisningar till källtexten och de två översättningarna sker efter följande mönster: 

Bsida:rad, Rsida:rad, Hsida:rad. Versalerna står för Brontë, Rydell och Henschen. 

Henschens översättning av utdraget återfinns i bilaga 1. 

 

1.3.2. Metoder i nyöversättningsavsnittet 

Det här avsnittet syftar till att visa forskningsläget inom nyöversättningsområdet samt att 

berätta om mina egna erfarenheter av att göra en nyöversättning och redovisa de svar som 

”nyöversättarna” Kerstin Gustafsson och Gun-Britt Sundström har gett på mina frågor. 

 Flera metoder har använts i avsnittet. För att få reda på forskningsläget inom 

nyöversättning har jag läst och gjort en sammanställning av de viktigaste aspekterna med 

tonvikt på texter från de senaste tio åren. Mina intervjuer med Gustafsson och Sundström 

skedde via mail. När jag hade läst in mig på forskningsläget sammanställde jag en handfull 

frågor som jag sedan skickade till översättarna. De svarade var för sig. Frågorna och svaren 

finns i bilaga 2. Slutligen jämförde jag deras svar med forskningen och lade till mina egna 

erfarenheter.  

 

1.3.3. Metod för djupundersökningen om adverb 

Adverbstudien är en jämförelse mellan de två svenska versionerna av Shirley. Metoden är 

kvantitativ. Jag har letat fram pronominella adverb i översättningarna, räknat dem, jämfört 

med källtexten och sedan sammanställt adverben i excelblad för att underlätta räkning och 

sortering. Utifrån resultaten har jag sedan hittat vissa genomgående mönster och därmed 

kunnat dra slutsatser som redovisas i texten. Min metod presenteras mer i detalj i avsnittet. 

 

1.4. Tidigare forskning 
En stor del av avsnittet om nyöversättning (avsnitt 4.) utgörs av forskning kring 

nyöversättning, och därför redovisas den forskningen där. Ett stort delområde inom 

nyöversättningsforskningen behandlar bibelöversättningar, men jag har fokuserat på 

forskning om nyöversättning av skönlitteratur. 

 Om man ser till forskningen på svenska adverb har fokus ofta legat på satsadverbial. 

Maia Andréassons respektive Hanna Lehti-Eklunds avhandlingar (se källförteckningen) 

behandlar dessa. En del äldre forskning finns, men jag har hittat ganska få studier som 

enbart behandlar hur adverbanvändningen har förändrats över tid. Som nämnts fokuserar 

det mesta av nyöversättningsforskningen på andra aspekter än de rent språkliga. En känd 

svensk studie är dock Christer Platzacks artikel ”Sex översättningar till svenska av Lewis 
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Carrolls Alice in Wonderland” (se källförteckningen). Den undersökningen behandlar 

dock syntaktiska skillnader och var därför tyvärr inte användbar i min studie. 

Brontësystrarnas verk är i sig ett stort forskningsområde, men det berör jag bara som 

hastigast i följande avsnitt där författare och verk presenteras.  

 

1.5. Charlotte Brontës liv och övriga verk  
Charlotte Brontë föddes den 21 april 1816. Hon levde större delen av sitt liv i Yorkshire i 

norra England. Fadern var präst, och syskonskaran bestod av fem systrar och en bror. 

Charlotte var nummer tre och överlevde alla sina syskon.  

 Sin utbildning fick Charlotte dels på en internatskola för flickor, dels i en byskola, dels i 

hemmet. Hon var duktig i skolan, belönades med stipendier och kunde så småningom själv 

arbeta som guvernant och lärare på olika skolor, bland annat i Bryssel.  

Charlotte och hennes två systrar Emily och Anne började tidigt skriva. Charlottes första 

roman The Professor refuserades och debuten skedde istället med hennes andra roman 

Jane Eyre (1847). Romanen blev en stor succé redan under sin samtid och har fortsatt att 

bli läst, studerad och debatterad sedan dess. Brontë valde att ge ut den under sin manliga 

pseudonym Currer Bell. Även Emily och Anne gav ut sina verk under pseudonymer: Ellis 

Bell och Acton Bell. Som synes behöll alla tre systrarna sina initialer. 

 Charlottes andra (utgivna) roman Shirley publicerades 1849. Hon skrev den under en 

längre period eftersom dramatiska händelser i familjen orsakade avbrott i skrivarbetet. 

Samma år som Shirley kom ut dog Anne i tuberkulos; Emily och brodern Branwell hade 

gått bort i samma sjukdom året innan, 1848. 

 Romanen Villette kom ut 1853. Året efter gifte sig Charlotte med Arthur Bell Nicholls. 

Hon avled den 31 mars 1855 av en graviditetsanknuten sjukdom. Två år efter hennes död, 

1857, utkom till slut The Professor. Tre år senare, 1860, publicerades hennes sista, 

ofullbordade, roman Emma.1  

 

1.5.1. Översättningar till svenska av Brontës övriga verk 

Jane Eyre är den av Brontës romaner som har fått störst spridning i Sverige. Sedan den 

första anonyma översättningen 1850 har den översatts tre gånger till, av Carl Johan 

Backman, Ingegärd von Tell och Gun-Britt Sundström. Alla översättningarna utom den 

                                                           
1 Barker. Familjen Brontë: en brevbiografi, 17-20. 
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första anonyma har kommit ut i flera upplagor. Romanen har i Sverige även getts ut som 

talbok och i olika bearbetningar. 

 Villette översattes första och enda gången till svenska 1854 av Ulrika Sofia von 

Strussenfelt. Samma översättare står också bakom Professoren från 1858, den enda 

svenska översättningen av The Professor. Ingen av de två romanerna har kommit ut i 

Sverige sedan dess.2  

 

1.6. Romanen Shirley 
Shirley fick ett blandat mottagande i Storbritannien och har alltid fått stå i skuggan av Jane 

Eyre. Mottagandet präglades mer av spekulationer kring författarens identitet än romanens 

förtjänster. Det pratades speciellt mycket i Brontës hemtrakter eftersom Shirley utspelar sig 

där, och man sökte de verkliga förebilderna till romanens gestalter. Brontë själv skriver 

dock i ett brev att ingen i romanen är ett direkt porträtt av en verklig person.3 

Shirley har kommit ut i många engelska upplagor sedan 1849, och romanen har även, 

likt de flesta av Brontësystrarnas böcker, filmatiserats (1922) samt dramatiserats för 

brittisk radio (2014).4 

 

1.6.1. Romanens handling i korthet 

Till skillnad från den emotionellt dramatiska Jane Eyre är Shirley en mer realistisk roman 

som berättar om invånarna i några socknar i England 1811-1812. Det mesta av handlingen 

utspelar sig i byn Briarfield med omnejd. 

Robert Moore och Caroline Helstone är två av huvudpersonerna. De är släkt (genom 

ingifte) och förälskade i varandra. Det finns dock inga löften eller ens något som 

egentligen är utsagt mellan dem. Robert har en textilfabrik men kan inte sälja sina varor på 

grund av krigets handelsembargo. Hans far gick i konkurs (det är det som åsyftas på 

B16:14f). Robert ligger i svår konflikt med de fattiga i socknen som menar att maskinerna i 

hans fabrik tar ifrån dem deras arbete. Robert bor tillsammans med sin syster Hortense i 

Hollow’s Cottage. Syskonen har belgiskt påbrå och talar franska sinsemellan. Caroline 

besöker dem ofta och tar lektioner i franska för Hortense. Caroline är mer eller mindre 

                                                           
2 LIBRIS ; Från 1851 finns ett verk på svenska med titeln Fernanda af Currer Bell i anonym översättning. Det är 
dock osäkert om verket över huvud taget är av Brontës hand. Texten är en melodramatisk roman i italiensk 
miljö och den liknar ingenting som Brontë har skrivit. Se Kungl. bibliotekets lappkatalog -1955. 
3 Barker, 266, 269. 
4 Se IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0274838/?ref_=fn_al_tt_1 samt BBC Radio 4: 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03y0djg  

http://www.imdb.com/title/tt0274838/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03y0djg
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föräldralös (fadern död, modern borta) och bor i prästgården hos sin farbror, mr Helstone, 

kyrkoherde i Briarfield. The Cossack på B18:17 syftar på honom. Det sägs tidigare i 

romanen att mr Helstone borde ha blivit militär istället för präst, därav beteckningen. The 

Cossack är också en ordlek eftersom det är ett enkelt anagram på ordet cassock som 

betyder prästrock. Mr Malone är mr Helstones adjunkt (curate) och Fanny är tjänsteflicka i 

prästgården. Mr Yorke som nämns i utdraget är en rik godsägare. 

Romanens titel syftar på arvtagerskan Shirley Keeldar som första gången kommer in i 

handlingen strax efter att mitt utdrag tar slut. Shirley flyttar in på herresätet Fieldhead och 

blir god vän med Caroline. Shirleys förmögenhet gör att maktbalansen i socknarna ändras 

och hon försöker använda sina pengar för att lindra fattigdomen och överbrygga klyftorna 

som uppstått i samhället. Trots detta eskalerar konflikten mellan Robert Moore och 

arbetarna. Situationen löser sig slutgiltigt först när handelsembargot upphör. Detta leder 

fram till det lyckliga slutet med giftermål och ekonomiskt välstånd. 

 

1.6.2. Viktiga teman 

Åren 1811-1812 var en tid då stora omvälvningar hade börjat äga rum både i England och i 

Europa som helhet. Det berodde på två saker, dels Napoleonkrigen som hade orsakat en 

ekonomisk depression i och med olika handelsembargon, dels den tidiga industrialismen 

som kom att omvandla produktionsledet i grunden, i romanen exemplifierat av 

textilindustrin i Yorkshire. De här två förutsättningarna styr romanfigurernas liv och 

handlingar, och personerna står ofta maktlösa inför de stora förändringarna. Romanen visar 

hur krigen och den tekniska utvecklingen påverkade de olika samhällsklasserna, framför 

allt ges stort utrymme åt ludditupproret. Ludditerna var industriarbetare som i sin 

frustration över arbetslöshet och misär försökte förstöra fabriker och maskiner, i vissa fall 

även skada fabriksägarna.5 Ett annat viktigt tema i boken är kvinnans roll i en tid då det 

fanns få alternativ till försörjning för vuxna kvinnor förutom äktenskap eller ärvda pengar. 

 

1.6.3. Text, språk- och stilanalys 

Shirley är en skönlitterär prosatext för vuxna läsare. Den skrevs av en kvinnlig författare ur 

medelklassen i Storbritannien på 1840-talet och man kan nog anta att författaren såg det 

som att hennes läsekrets var ur samma samhällsklass och hade samma bildningsnivå som 

hon själv. Miljön är också författarens egen, Yorkshire i norra England. 

                                                           
5 ”Ludditer”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ludditer, hämtad 2015-
01-27. 
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 Handlingen omfattar kärlekshistorier och levnadsskildringar där de litterära gestalternas 

olika samhällsklasser och livsvillkor ställs mot varandra, ibland med våldsamma inslag. 

Filantropi och diskussioner om etik och moral får stort utrymme. Det finns många skön-

litterära allusioner som diktcitat och hänvisningar till Bibeln och klassiska, engelska verk. 

 Stilen i romanen är mycket blandad. Där återfinns långa berättande partier med 

komplicerad syntax och varierat ordval, liksom dialoger av olika längd. Inom området 

dialog finns flera olika stilarter beroende på vilka som talar. Spektrumet går från s.k. lärda 

samtal mellan medlemmarna ur den övre medelklassen, till replikskiften mellan herrskap 

och tjänstefolk, till dialoger mellan arbetare och fabriksägare, där arbetarna talar bred 

Yorkshire-dialekt. Ett par av de litterära gestalterna har belgiskt ursprung och en del 

dialoger hålls på franska. Enstaka franska ord och fraser dyker även upp i beskrivningar 

samt i dialog som i övrigt är helt på engelska. 

 

1.6.4. Shirleys förste översättare, Erik Rudolf Henschen  

Den första och enda översättningen av Shirley till svenska gjordes 1854 av Erik Rudolf 

Henschen. Boken har inte getts ut i tryckt form på svenska sedan dess, men 1996 (och igen 

2007) gav Tal- och punktskriftsbiblioteket ut en talboksutgåva som baserades på 

Henschens översättning. Det är omöjligt att veta vilken engelsk utgåva av Shirley som 

Henschen använde som källtext. Hans översättning av det utdrag jag har valt till uppsatsen 

är dock fullständig och avviker inte lexikalt eller syntaktiskt från den utgåva som jag har 

använt som källtext.  

Henschen föddes den 3 oktober 1823 i Älvkarleby och dog den 4 januari 1910 i 

Uppsala. Han började studera i Uppsala 1840 och tog sin doktorsexamen i filosofi där 

1848.6 Ämnet för avhandlingen var den italienske 1500-talsfilosofen Giordano Bruno. 

1853 blev Henschen amanuens i Uppsala konsistorium och därmed började hans karriär 

inom kyrkan där han 1867 uppnådde graden av konsistorienotarie (motsvaras idag av 

stiftssekreterare). Han hann också med att sitta i stadsfullmäktige och vara sekreterare i 

Universitetskommittén. 1897 blev han riddare av Kungl. Nordstjärneorden7 och året efter 

blev han jubeldoktor. Under sin tid inom kyrkan stod han som utgivare till flera upplagor 

av Kyrkohandboken samt Ärkestiftets Matrikel.8 

                                                           
6 Svenskt porträttgalleri. 10, Prästerskapet. H. 1, 1901, 4. 
7 I Statskalendern från 1881 anges att han var riddare av Vasaorden, men det är alltså felaktigt. Källa: Tom 
Bergroth, ordensintendent, Kungl. Maj:ts Orden. 
8 Svenskt porträttgalleri, 1901, 4 ; Sveriges statskalender, 1881, 273.  
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Förutom avhandlingen har jag hittat få upplysningar om vad Henschens utbildning 

bestod av och hur den eventuellt kan ha förberett honom för översättaryrket. En ledtråd är 

titeln på hans kandidatuppsats från 1845: Metriska öfversättningar från sanscrit.9 Troligen 

ingick alltså språkstudier av något slag, förutom filosofin. Det är dock svårt att veta hur 

han lärde sig engelska, som inte var lika vanligt som andraspråk i 1800-talets utbildnings-

väsende som det är idag.  

Henschens översättargärning var liten, bara fyra romaner, och begränsade sig till 

engelsk skönlitteratur: 

 Shirley av Charlotte Brontë (översatt 1854) 

 Informatorns myndling av Felicia M.F. Skene (översatt 1854) 

 Dombey och son av Charles Dickens (översatt 1855), tillsammans med Carl Johan 

Backman 

 Vesterut! eller riddaren sir Amys Leighs resor och äfventyr under drottning 

Elisabeths regering av Charles Kingsley (översatt 1856)10 

 

Henschens översättningar verkar inte ha gjort något större intryck, varken i litteratur-

historien eller i försäljningssiffror. Undantaget är Dombey och son som trycktes om tre 

gånger, den sista 1924. Först 1927 gjordes en nyöversättning av Edvin Möller. Det är 

också den enda översättning där Henschen samarbetade med någon annan. Carl Johan 

Backman (1825-1874) var doktor i litteraturhistoria (även han i Uppsala) och en mycket 

flitig översättare av dansk, engelsk och tysk skönlitteratur under 1800-talet. Det var 

Backman som utförde den andra svenska översättningen av Jane Eyre. Den första från 

1850 lär ha varit usel,11 men Backmans gavs ut i åtminstone fyra upplagor mellan 1855 och 

1905.12 

 På 1800-talet skedde en stor ökning av översättningen av skönlitterär prosa; 

översättningarna dominerade till och med över svenska originaltexter. De främsta 

källspråken var tyska, engelska och franska. Detta medförde en stor efterfrågan på 

översättare och många språkkunniga, bland dem ett stort antal kvinnor, började översätta; 

översättare blev nu ett yrke. Den stora andelen översättningar berodde på att författarnas 

                                                           
9 LIBRIS. 
10 LIBRIS samt KB:s lappkatalog -1955. 
11 Hjelm-Milczyn. ”Gud nåde alla fattiga översättare”: glimtar ur svensk  
skönlitterär översättningshistoria fram till år 1900, 230-231. 
12 LIBRIS samt KB:s lappkatalog -1955. 
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upphovsrätt fortfarande var oskyddad. Sverige anslöt sig först 1904 till Bernkonventionen 

för skydd av litterära och konstnärliga verk.  

Trots den stora efterfrågan var översättarnas arbetsvillkor dåliga och lönerna låga. 

Förlagen tillhandahöll inte heller originalböckerna utan dem fick översättarna skaffa själva. 

Eftersom många var fattiga användes lånebiblioteken i stor utsträckning, och det fanns 

även bokhandlare som lånade ut böcker. Den begränsade lånetiden försvårade dock arbetet 

– man skulle hinna översätta boken inom lånetidens ramar. Det var närmast en 

kapplöpning mellan översättarna för att ge förlagen förslag på utländska böcker att ge ut 

(och översätta).13  

För Henschens del upphörde alltså översättningskarriären 1856, och man kan kanske 

anta att för honom var översättningsuppdragen ett sätt att försörja sig innan hans ”riktiga” 

karriär inom kyrkans administration började. I mitt uppsatsarbete har jag inte tittat närmare 

på Henschens andra översättningar. Det beror på att de förmodligen inte skulle kasta så 

mycket mer ljus över översättningen av Shirley. Möjligen skulle de kunna säga något om 

Henschens översättarstil rent generellt, och även om det skulle vara intressant har en sådan 

undersökning ingen riktig plats inom den här uppsatsens ramar. 

  

1.7. Något om det utdrag jag har valt och varför 
De kapitel ur Shirley som jag har valt att översätta, kapitel X och halva kapitel XI, berör 

båda de huvudteman som jag har nämnt ovan, det vill säga kvinnans ställning och de 

samhälleliga förändringarna. De är därför representativa för romanen som helhet. Utdraget 

innehåller också en blandning av berättande text och dialog, där långa och språkligt 

komplicerade beskrivningar kontrasteras mot korta replikskiften i talspråksstil.  

I den engelska upplagan från 1849 är kapitelnumreringen fel. Det som i senare upplagor 

är Chapter X står där som Chapter IX. Jag ser det som ett tryckfel och har rättat det i den 

källtext som finns i uppsatsen, annars skulle det bara orsaka förvirring. Övriga tryckfel i 

källtexten och i Henschens översättning har jag dock låtit stå kvar, markerade med [sic]. 

 

 

 

                                                           
13 Hjelm-Milczyn, 171-173, 209-221. 
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2. Källtext och måltext 

CHAPTER X. 

OLD MAIDS.  

Time wore on, and spring matured. The surface of England began to look pleasant: her 

fields grew green, her hills fresh, her gardens blooming; but at heart she was no better: 5 

still her poor were wretched, still their employers were harassed: commerce, in some of 

its branches, seemed threatened with paralysis, for the war continued; England’s blood 

was shed and her wealth lavished: all, it seemed, to attain most inadequate ends. Some 

tidings there were indeed occasionally of successes in the Peninsula, but these came in 

slowly: long intervals occurred between, in which no note was heard but the insolent 10 

self-felicitations of Bonaparte on his continued triumphs. Those who suffered from the 

results of the war felt this tedious, and—as they thought — hopeless, struggle against 

what their fears or their interests taught them to regard as an invincible power, most 

insufferable: they demanded peace on any terms: men like Yorke and Moore—and 

there were thousands whom the war placed where it placed them, shuddering on the 15 

verge of bankruptcy—insisted on peace with the energy of desperation. 

They held meetings; they made speeches; they got up petitions to extort this boon: on 

what terms it was made, they cared not. 

All men, taken singly, are more or less selfish; and taken in bodies they are intensely so. 

The British merchant is no exception to this rule: the mercantile classes illustrate it 20 

strikingly. These classes certainly think too exclusively of making money: they are too 

oblivious of every national consideration but that of extending England’s (i.e. their own) 

commerce. Chivalrous feeling, disinterestedness, pride in honour, is too dead in their 

hearts. A land ruled by them alone would too often make ignominious submission—not at 

all from the motives Christ teaches, but rather from those Mammon instils. During the late 25 

war, the tradesmen of England would have endured buffets from the French on the right 

cheek and on the left; their cloak they would have given to Napoleon, and then have 

politely offered him their coat also, nor would they have withheld their waistcoat if urged: 

they would have prayed permission only to retain their one other garment, for the sake of 

the purse in its pocket. Not one spark of spirit, not one symptom of resistance would they 30 

have shown till the hand of the Corsican bandit had grasped that beloved purse; then, 

perhaps, transfigured at once into British bulldogs, they would have sprung at   



15 
 

Kapitel X 

Gamla fröknar 

Tiden gick och våren mognade. England började bli mer behagligt till det yttre: fälten blev 

gröna, kullarna pånyttfödda och trädgårdarna blomstrande. I hennes innersta var det dock 

lika illa ställt som förut. De fattiga var fortfarande eländiga, och deras arbetsgivare var 5 

fortfarande plågade, eftersom vissa av handelns grenar verkade hotas av förlamning medan 

kriget fortsatte. Englands blod spilldes och hennes rikedomar slösades bort, och 

alltsammans för att uppnå till synes mycket bristfälliga mål. Ibland kom det visserligen 

nyheter om framgångar på Pyreneiska halvön, men bara sällan, och i de långa mellan-

rummen var den enda visa som hördes den uppnosige Bonaparte som gratulerade sig till de 10 

fortsatta triumferna. Offren för krigets följder fann det synnerligen olidligt med denna 

utdragna och, i deras ögon, hopplösa kamp mot det som deras farhågor eller intressen hade 

lärt dem att se som en oövervinnerlig krigsmakt. De ville ha fred på vilka villkor som helst. 

Män som Yorke och Moore – och det fanns tusentals sådana som kriget satte var det 

behagade, män som balanserade på gränsen till konkurs – krävde fred med den desperates 15 

hela kraft. 

 De hade sammankomster. De höll tal. De ordnade namninsamlingar för att tvinga fram 

denna ynnest, och det bekymrade dem inte på vilka villkor detta skulle ske. 

 Alla människor, tagna en och en, är mer eller mindre själviska, och sammantagna är de 

det ännu mer. Den brittiske handelsmannen är inget undantag från den här regeln, och de 20 

merkantila klasserna är ett tydligt vittnesbörd om detta. Förvisso tänker de klasserna alltför 

mycket på att tjäna pengar. De är alltför blinda för varje annan nationell bevekelsegrund 

utom den att öka Englands (det vill säga, deras egen) handel. Ridderlighet, osjälviskhet och 

stolt hederskänsla är stendöda i sådana hjärtan. Ett land som enbart styrdes av dem skulle 

alltför gärna kapitulera i vanära, och då inte alls utifrån de skäl som Kristus lär ut, utan 25 

snarare utifrån dem som Mammon inpräntar. Under den senare delen av kriget skulle de 

engelska handelsmännen ha funnit sig i att ta emot örfilar från fransmännen både på den 

högra kinden och på den vänstra. De skulle ha gett sin mantel åt Napoleon och sedan artigt 

erbjudit rocken med. Inte heller västen hade de undanhållit om den efterfrågats. De skulle 

bara ha bett om lov att få behålla det sista klädesplagget, och det endast för att där, i 30 

byxfickan, låg penningbörsen. Inte en enda gnista, inte ett uns av motstånd skulle de ha 

uppvisat förrän den korsikanske banditens hand hade börjat treva efter den där älskade 

börsen. Först då hade de kanske förvandlats till brittiska bulldoggar och kastat sig mot 
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the robber’s throat, and there they would have fastened, and there hung — inveterate, 

insatiable, till the treasure had been restored. Tradesmen, when they speak against war, 

always profess to hate it because it is a bloody and barbarous proceeding: you would 

think, to hear them talk, that they are peculiarly civilized — especially gentle and 

kindly of disposition to their fellow-men. This is not the case. Many of them are 5 

extremely narrow and cold-hearted, have no good feeling for any class but their own, 

are distant —even hostile to all others; call them useless; seem to question their right to 

exist; seem to grudge them the very air they breathe, and to think the circumstance of 

their eating, drinking, and living in decent houses, quite unjustifiable. They do not 

know what others do in the way of helping, pleasing, or teaching their race; they will 10 

not trouble themselves to inquire: whoever is not in trade is accused of eating the bread 

of idleness, of passing a useless existence. Long may it be ere England really becomes 

a nation of shopkeepers! 

We have already said that Moore was no self-sacrificing patriot, and we have also 

explained what circumstances rendered him specially prone to confine his attention and 15 

efforts to the furtherance of his individual interest; accordingly, when he felt himself urged 

a second time to the brink of ruin, none struggled harder than he against the influences 

which would have thrust him over. What he could do towards stirring agitation in the north 

against the war, he did, and he instigated others whose money and connections gave them 

more power than he possessed. Sometimes, by flashes, he felt there was little reason in the 20 

demands his party made on Government: when he heard of all Europe threatened by 

Bonaparte, and of all Europe arming to resist him; when he saw Russia menaced, and 

beheld Russia rising, incensed and stern, to defend her frozen soil, her wild provinces of 

serfs, her dark native despotism, from the tread, the yoke, the tyranny of a foreign victor, 

he knew that England, a free realm, could not then depute her sons to make concessions 25 

and propose terms to the unjust, grasping French leader. When news came from time to 

time of the movements of that MAN then representing England in the Peninsula; of his 

advance from success to success—that advance so deliberate but so unswerving, so 

circumspect but so certain, so “unhasting” but so “unresting;” when he read Lord 

Wellington’s own despatches in the columns of the newspapers, documents written by 30 

Modesty to the dictation of Truth—Moore confessed at heart that a power was with the 

troops of Britain, of that vigilant, enduring, genuine, unostentatious sort, which must win 

victory to the side it led, in the end. In the end! but that end, he thought, was yet far off;  
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rövarens strupe, och där skulle de ha bitit sig fast och hängt kvar, envist och oförtrutet, tills 

deras skatt hade återbördats. När köpmän uttalar sig mot kriget hävdar de alltid att de 

avskyr det eftersom det är ett blodigt och barbariskt förfarande. Man skulle kunna tro av 

deras uttalanden att de är mycket civiliserade – särskilt milda och vänliga mot sina 

medmänniskor. Så är inte fallet. Många av dem är ytterligt inskränkta och känslokalla, har 5 

inga varmare känslor för någon annan samhällsklass än sin egen, och är avståndstagande, 

till och med fientligt inställda mot alla andra. De kallar dem värdelösa och verkar 

ifrågasätta deras rätt att finnas till. De verkar missunna dem själva luften de andas, och 

tycker att det är fullständigt otillbörligt att de behöver äta, dricka och bo drägligt. De 

känner inte till vad andra gör för att hjälpa, betjäna eller uppfostra deras eget släkte, och de 10 

bekymrar sig inte om att ta reda på det. Den som inte ägnar sig åt handel anklagas av dem 

för att äta sitt bröd i lättja och föra en värdelös tillvaro. Måtte det dröja länge innan 

England verkligen blir en nation av krämare! 

 Vi har redan nämnt att Moore inte var någon självuppoffrande patriot, och vi har också 

beskrivit de omständigheter som hade gjort honom särskilt benägen att ägna all 15 

uppmärksamhet och möda åt att främja sina egna intressen. När han kände hur han en 

andra gång var på väg mot ruinens brant, kämpade han följaktligen hårdare än någon annan 

mot de krafter som hotade att knuffa honom utför stupet. Han gjorde vad han kunde för att 

väcka opinion i norr mot kriget, och han manade på andra vars pengar och förbindelser 

gjorde dem mer inflytelserika. Ibland, för ett kort ögonblick, kände han att det inte fanns 20 

något verkligt fog för de krav som hans falang ställde på regeringen: som när han hörde att 

hela Europa hotades av Bonaparte och att hela Europa tog till vapen för att bekämpa 

honom, och när han såg hur Ryssland härjades och hur det uppretade och stränga Ryssland 

reste sig för att försvara sin frusna jord, sina okuvade landsändar med livegna och sin 

mörka, nedärvda despotism mot att bli nedtrampade, slagna i bojor och förtryckta av en 25 

utländsk erövrare – då visste Moore att England, ett fritt rike, inte kunde anförtro åt sina 

söner att göra eftergifter och föreslå villkor för den orättfärdige och girige franske 

härskaren. När det då och då kom nyheter om trupprörelser beordrade av den man som just 

då representerade England på Pyreneiska halvön, om hans framryckning från framgång till 

framgång – en framryckning som var så genomtänkt, men så osviklig, så förtänksam, men 30 

så säker, så ”utan hast”, men så ”utan rast”, och när Moore läste lord Wellingtons egna 

depescher i tidningsspalterna, epistlar skrivna av Blygsamheten efter Sanningens diktamen 

– då erkände Moore innerst inne att de brittiska trupperna hade en kraft med sig som var så 

vaksam, seg, äkta och anspråkslös att den måste leda sin sida mot seger till slut. Till slut! 
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and meantime he, Moore, as an individual, would be crushed, his hopes ground to dust: it 

was himself he had to care for, his hopes he had to pursue, and he would fulfil his destiny. 

He fulfilled it so vigorously that ere long he came to a decisive rupture with his old 

Tory friend, the Rector. They quarrelled at a public meeting, and afterwards exchanged 

some pungent letters in the newspapers. Mr. Helstone denounced Moore as a Jacobin, 5 

ceased to see him, would not even speak to him when they met: he intimated also to his 

niece, very distinctly, that her communications with Hollow’s cottage must for the present 

cease; she must give up taking French lessons. The language, he observed, was a bad and 

frivolous one at the best, and most of the works it boasted were bad and frivolous, highly 

injurious in their tendency to weak female minds. He wondered (he remarked 10 

parenthetically) what noodle first made it the fashion to teach women French: nothing was 

more improper for them; it was like feeding a rickety child on chalk and water-gruel: 

Caroline must give it up, and give up her cousins too: they were dangerous people.  

Mr. Helstone quite expected opposition to this order: he expected tears. Seldom did he 

trouble himself about Caroline’s movements, but a vague idea possessed him that she was 15 

fond of going to Hollow’s cottage: also he suspected that she liked Robert Moore’s 

occasional presence at the Rectory. The Cossack had perceived that whereas if Malone 

stepped in of an evening to make himself sociable and charming, by pinching the ears of an 

aged black cat, which usually shared with Miss Helstone’s feet the accommodation of her 

footstool, or by borrowing a fowling-piece, and banging away at a tool-shed door in the 20 

garden while enough of daylight remained to show that conspicuous mark — keeping the 

passage and sitting-room doors meantime uncomfortably open, for the convenience of 

running in and out to announce his failures and successes with noisy brusquerie—he had 

observed that under such entertaining circumstances, Caroline had a trick of disappearing, 

tripping noiselessly up-stairs, and remaining invisible till called down to supper. On the 25 

other hand, when Robert Moore was the guest, though he elicited no vivacities from the 

cat, did nothing to it, indeed, beyond occasionally coaxing it from the stool to his knee, and 

there letting it purr, climb to his shoulder and rub its head against his cheek; though there 

was no ear-splitting cracking off of firearms, no diffusion of sulphurous gunpowder 

perfume, no noise, no boasting during his stay, that still Caroline sat in the room, and 30 

seemed to find wondrous content in the stitching of Jew-basket pincushions, and the 

knitting of Missionary-basket socks. 
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Men det slutet var fortfarande långt borta, tänkte Moore. Och under tiden skulle han bli 

personligen tillintetgjord och hans förhoppningar krossas. Det var sig själv han måste tänka 

på, sina egna förhoppningar han måste uppfylla, och han skulle följa sin bestämmelse. 

 Han följde den så envetet att han inom kort ställdes inför en slutgiltig brytning med sin 

gamle vän kyrkoherden, som var toryanhängare. De grälade vid ett offentligt möte och 5 

utväxlade därefter några osande brev i tidningarna. Mr Helstone stämplade Moore som 

jakobin, slutade umgås med honom och ville inte ens tala med honom när de träffades. Han 

upplyste också mycket bestämt sin brorsdotter om att hennes mellanhavanden med 

Hollow’s Cottage för närvarande måste upphöra och att hon måste sluta ta lektioner i 

franska. Det språket, menade han, var på sin höjd fördärvligt och lättsinnigt, och de flesta 10 

verk som var skrivna på det var också fördärvliga och lättsinniga, och därmed mycket 

skadliga för det svaga kvinnliga sinnet. Han frågade sig (sade han parentetiskt) vad det var 

för fårskalle som först kom på idén att lära kvinnor franska. Inget kunde vara mer 

opassande; det var som att försöka mätta ett rakitiskt barn med krita och vattenvälling, och 

Caroline måste avstå från franskan och även från kusinerna eftersom de var farligt folk. 15 

Mr Helstone hade förväntat sig att hans order skulle väcka protester; han hade förväntat 

sig tårar. Det var sällan som han bekymrade sig om Carolines förehavanden, men han hade 

en vag känsla av att hon tyckte om att gå över till Hollow’s Cottage. Han misstänkte också 

att hon uppskattade Robert Moores sporadiska besök i prästgården. Kosacken hade noterat 

att om Malone tittade in en kväll och gjorde sig sällskaplig och charmerande genom att 20 

nypa i öronen på en gammal svart katt som ofta delade fotpall med miss Helstones fötter, 

eller genom att låna en hagelbössa och skjuta prick på snickarbodsdörren i trädgården 

medan det fortfarande fanns nog med dagsljus att se det uppenbara målet – samtidigt som 

han lät dörrarna till hallen och salongen stå otrivsamt öppna så att han kunde springa in och 

ut och med högljudd bryskhet kungöra sina misslyckanden och framgångar – då hade han 25 

sett att i sådana underhållande stunder trollade Caroline bort sig själv, smög ljudlöst uppför 

trappan och höll sig osynlig tills middagen var färdig. Då Robert Moore istället kom som 

gäst försökte han inte väcka liv i katten; han gjorde inte något alls med den utom att ibland 

flytta den från fotpallen till sitt knä, och där fick den ligga och spinna eller klättra upp på 

hans axel och stryka huvudet mot hans kind. Det förekom inte heller några öronbedövande 30 

knallar från gevären, ingen svaveldoft från krutet, inget buller och inget skroderande under 

hans besök. Ändå satt Caroline kvar i rummet och verkade fullkomligt nöjd med att sy 

nåldynor till Judekorgen och sticka strumpor till Missionskorgen. 
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She was very quiet, and Robert paid her little attention, scarcely ever addressing his 

discourse to her; but Mr. Helstone, not being one of those elderly gentlemen who are easily 

blinded, on the contrary, finding himself on all occasions extremely wide-awake, had 

watched them when they bade each other good-night: he had just seen their eyes meet 

once— only once. Some natures would have taken pleasure in the glance then surprised, 5 

because there was no harm and some delight in it. It was by no means a glance of mutual 

intelligence, for mutual love-secrets existed not between them: there was nothing then of 

craft and concealment to offend; only Mr. Moore’s eyes, looking into Caroline’s, felt they 

were clear and gentle, and Caroline’s eyes, encountering Mr. Moore’s, confessed they were 

manly and searching: each acknowledged the charm in his or her own way. Moore smiled 10 

slightly, and Caroline coloured as slightly. Mr. Helstone could, on the spot, have rated 

them both: they annoyed him; why?—impossible to say. If you had asked him what Moore 

merited at that moment, he would have said “a horsewhip;” if you had inquired into 

Caroline’s deserts, he would have adjudged her a box on the ear; if you had further 

demanded the reason of such chastisements, he would have stormed against flirtation and 15 

love-making, and vowed he would have no such folly going on under his roof. 

These private considerations, combined with political reasons, fixed his resolution of 

separating the cousins. He announced his will to Caroline one evening, as she was sitting at 

work near the drawing-room window: her face was turned towards him, and the light fell 

full upon it. It had struck him a few minutes before that she was looking paler and quieter 20 

than she used to look; it had not escaped him either that Robert Moore’s name had never, 

for some three weeks past, dropped from her lips; nor during the same space of time had 

that personage made his appearance at the Rectory. Some suspicion of clandestine 

meetings haunted his mind; having but an indifferent opinion of women, he always 

suspected them: he thought they needed constant watching. It was in a tone drily 25 

significant he desired her to cease her daily visits to the Hollow; he expected a start, a look 

of deprecation: the start he saw, but it was a very slight one; no look whatever was directed 

to him. 

“Do you hear me?” he asked. 

“Yes, uncle.” 30 

“Of course, you mean to attend to what I say.” 

“Yes, certainly.” 
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Hon var mycket tyst, och Robert ägnade henne knappt någon uppmärksamhet alls och 

riktade sig bara sällan till henne. Men mr Helstone var ingen lättlurad gammal herre. 

Tvärtom var han alltid mycket vaksam, och han hade iakttagit dem när de sade god natt till 

varandra. Bara en gång, en enda gång, hade han sett deras blickar mötas. Vissa sinnelag 

skulle ha funnit glädje i det ertappade ögonkastet, för det gjorde ingen skada utan var bara 5 

av godo. Det var på intet sätt någon blick av samförstånd, för de hade inga gemensamma 

kärlekshemligheter. Där fanns alltså varken list eller smussel som skulle kunna väcka 

anstöt, utan bara mr Moores ögon som tittade in i Carolines och såg att de var klara och 

milda, och Carolines ögon som mötte mr Moores och erkände att de var manliga och 

sökande. Var och en kändes vid förtrollningen på sitt sätt, Moore genom ett lätt leende och 10 

Caroline genom en lika lätt rodnad. Mr Helstone kunde ha läxat upp dem på fläcken, för de 

förargade honom. Men varför? Det var omöjligt att säga. Om man hade frågat honom vad 

Moore förtjänade i det ögonblicket, skulle han ha sagt ”prygel”. Om man hade sport efter 

vad Caroline borde erhålla, skulle han ha tilldömt henne en örfil. Om man vidare hade 

förhört sig om anledningen till sådan tuktan, skulle han ha rasat mot flirt och kurtis och 15 

svurit på att han inte tänkte låta sådan dårskap pågå i sitt hus. 

 Dessa personliga överväganden, tillsammans med politiska beaktanden, avgjorde hans 

beslut att hålla kusinerna åtskilda. Han meddelade sin vilja till Caroline en kväll när hon 

satt och arbetade vid fönstret i salongen. Hennes ansikte var vänt mot honom, och ljuset 

föll rakt över det. En stund tidigare hade det slagit honom att hon verkade blekare och 20 

tystare än vanligt. Det hade varken undgått honom att Robert Moores namn inte hade fallit 

från hennes läppar på nära tre veckor, eller att denna person under samma tid inte heller 

hade visat sig i prästgården. Misstankar om möten i lönndom hemsökte honom. Eftersom 

han endast hade en kallsinnig inställning till kvinnor, var han alltid misstänksam mot dem 

och trodde att de ständigt behövde övervakas. Det var i en kyligt menande ton som han 25 

anmodade henne att upphöra med de dagliga besöken till The Hollow. Han hade väntat sig 

en åtbörd eller en ogillande blick, och han såg en åtbörd men den var mycket liten. Ingen 

blick riktades mot honom. 

 ”Hör du vad jag säger?” frågade han. 

 ”Ja, farbror.” 30 

 ”Självfallet tänker du göra som jag har befallt.” 

 ”Ja, självfallet.” 
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“And there must be no letter-scribbling to your cousin Hortense: no intercourse 

whatever. I do not approve of the principles of the family; they are Jacobinical.” 

“Very well,” said Caroline quietly. She acquiesced then: there was no vexed flushing of 

the face, no gathering tears: the shadowy thoughtfulness which had covered her features 

ere Mr. Helstone spoke remained undisturbed: she was obedient. 5 

Yes, perfectly; because the mandate coincided with her own previous judgment; 

because it was now become pain to her to go to Hollow’s cottage; nothing met her there 

but disappointment: hope and love had quitted that little tenement, for Robert seemed to 

have deserted its precincts. Whenever she asked after him—which she very seldom did, 

since the mere utterance of his name made her face grow hot—the answer was, he was 10 

from home, or he was quite taken up with business: Hortense feared he was killing himself 

by application: he scarcely ever took a meal in the house; he lived in the counting-house. 

At church only Caroline had the chance of seeing him, and there she rarely looked at 

him: it was both too much pain and too much pleasure to look: it excited too much 

emotion; and that it was all wasted emotion, she had learned well to comprehend. 15 

Once, on a dark, wet Sunday, when there were few people at church, and when 

especially certain ladies were absent, of whose observant faculties and tomahawk tongues 

Caroline stood in awe, she had allowed her eye to seek Robert’s pew, and to rest a while on 

its occupant. He was there alone: Hortense had been kept at home by prudent 

considerations relative to the rain and a new spring “chapeau.” During the sermon, he sat 20 

with folded arms and eyes cast down, looking very sad and abstracted. When depressed, 

the very hue of his face seemed more dusk than when he smiled, and to-day cheek and 

forehead wore their most tintless and sober olive. By instinct Caroline knew, as she 

examined that clouded countenance, that his thoughts were running in no familiar or kindly 

channel; that they were far away, not merely from her, but from all which she could 25 

comprehend, or in which she could sympathize. Nothing that they had ever talked of 

together was now in his mind: he was wrapt from her by interests and responsibilities in 

which it was deemed such as she could have no part. 
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”Och det får inte bli något brevplitande till din kusin Hortense, ingen kontakt över 

huvud taget. Jag tycker inte om den familjens principer, de är jakobinska.” 

 ”Jaha”, sade Caroline lågt. Hon samtyckte alltså. Det blev ingen upprörd rodnad som 

spred sig över kinderna eller någon ansamling av tårar, och den skugga av tankfullhet som 

hade synts i hennes ansikte innan mr Helstone började tala förblev ostörd. Hon lydde. 5 

Ja, helt och fullt, eftersom befallningen sammanföll med den bedömning hon själv hade 

gjort sedan tidigare. För det hade nu blivit en plåga att gå till Hollow’s Cottage, och det 

enda som hon mötte där var besvikelse. Hoppet och kärleken hade flytt från det lilla 

arrendet eftersom Robert verkade ha övergett dess nejder. När hon frågade efter honom – 

vilket hon mycket sällan gjorde eftersom blotta omnämnandet av hans namn gjorde att 10 

kinderna hettade – blev svaret att han inte var hemma eller att han var mycket upptagen 

med sina affärer. Hortense var rädd att all denna strävan skulle bli hans död. Han intog 

knappast några måltider hemma längre utan bodde på kontoret. 

Det var bara i kyrkan som Caroline fick en möjlighet att se honom, och där tittade hon 

sällan på honom. Det medförde både för mycket smärta och för mycket glädje att titta. Det 15 

rörde upp alltför många känslor, och hon hade lärt sig att mycket väl förstå att de känslorna 

bara var bortkastade. 

En gång, en mörk och regnig söndag, hade det varit mycket lite folk i kyrkan, och 

framför allt var vissa damer frånvarande, de vars granskande ögon och knivskarpa tungor 

Caroline fruktade. Då hade hon tillåtit sig att titta bort mot Roberts kyrkbänk och låta 20 

blicken vila ett slag på den som satt där. Han var ensam. Hortense hade fått stanna hemma 

på grund av förståndiga betänkligheter rörande regnet och en ny vårhatt. Under predikan 

satt han med armarna i kors, tittade ned och såg mycket ledsen och brydd ut. När han var 

nedslagen verkade själva ansiktsfärgen mörkare än när han log, och den här dagen var hans 

kinder och panna dunkelt olivfärgade utan några nyanser. När Caroline betraktade detta 25 

mulna anlete förstod hon instinktivt att hans tankar inte gick i några välbekanta eller 

vänliga banor. Istället var de långt borta, inte bara från henne utan även från allt som hon 

kunde begripa eller dela. I hans tankar fanns nu ingenting som de två någonsin hade pratat 

om. Han var avskuren från henne av intressen och skyldigheter i vilka kvinnor av hävd inte 

fick ha någon insyn.  30 
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Caroline meditated in her own way on the subject; speculated on his feelings, on his 

life, on his fears, on his fate; mused over the mystery of “business,” tried to comprehend 

more about it than had ever been told her—to understand its perplexities, liabilities, duties, 

exactions; endeavoured to realize the state of mind of a “man of business,” to enter into it, 

feel what he would feel, aspire to what he would aspire. Her earnest wish was to see things 5 

as they were, and not to be romantic. By dint of effort she contrived to get a glimpse of the 

light of truth here and there, and hoped that scant ray might suffice to guide her. 

“Different, indeed,” she concluded, “is Robert’s mental condition to mine: I think only 

of him; he has no room, no leisure to think of me. The feeling called love is and has been 

for two years the predominant emotion of my heart; always there, always awake, always 10 

astir: quite other feelings absorb his reflections, and govern his faculties. He is rising now, 

going to leave the church, for service is over. Will he turn his head towards this pew?—

no—not once—he has not one look for me: that is hard: a kind glance would have made 

me happy till tomorrow: I have not got it; he would not give it; he is gone. Strange that 

grief should now almost choke me, because another human being’s eye has failed to greet 15 

mine.” 

That Sunday evening, Mr. Malone coming, as usual, to pass it with his Rector, Caroline 

withdrew after tea to her chamber. Fanny, knowing her habits, had lit her a cheerful little 

fire, as the weather was so gusty and chill. Closeted there, silent and solitary, what could 

she do but think? She noiselessly paced to and fro the carpeted floor; her head drooped, her 20 

hands folded: it was irksome to sit: the current of reflection ran rapidly through her mind: 

to-night she was mutely excited.  

Mute was the room,— mute the house. The double-door of the study muffled the voices 

of the gentlemen: the servants were quiet in the kitchen, engaged with books their young 

mistress had lent them; books which she had told them were “fit for Sunday reading.” And 25 

she herself had another of the same sort open on the table, but she could not read it: its 

theology was incomprehensible to her, and her own mind was too busy, teeming, 

wandering, to listen to the language of another mind.  
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Caroline begrundade saken på sitt eget sätt. Hon funderade över hans känslor, hans liv, 

hans farhågor och hans öde. Hon grubblade över dessa mystiska ”affärer” och försökte att 

förstå mer om dem än vad som hade berättats för henne och att inse de invecklingar, 

förpliktelser, anspråk och ansvar som de innebar. Hon ansträngde sig för att föreställa sig 

tankarna hos en ”affärsman”: att gå in i dem, känna som han kände och sträva efter det han 5 

strävade efter. Hennes uppriktiga önskan var att kunna se saker som de var och att inte bli 

romantisk. Med hjälp av tankemöda lyckades hon få en glimt av sanningens ljus här och 

var, och hon hoppades att den svaga strålen skulle vara nog för att visa henne rätt. 

”De är verkligen olika, Roberts och min tankevärld”, fastslog hon. ”Jag tänker bara på 

honom, och han har inget utrymme för, eller någon lugn stund till, att tänka på mig. Den 10 

känsla som kallas kärlek är och har varit den förhärskande i mitt hjärta i två år. Den är 

ständigt närvarande, ständigt uppmärksam och ständigt i rörelse, medan helt andra känslor 

uppfyller hans funderingar och styr hans sinnen. Nu reser han sig för att gå ut ur kyrkan, ty 

gudstjänsten är över. Tittar han hitåt, mot den här kyrkbänken? Nej, inte en enda gång. Han 

har inte ens en blick över till mig. Det är svårt att bära, en vänlig blick hade berett mig 15 

glädje för resten av dagen. Men jag fick ingen, han ville inte ge någon, han har gått. Det är 

märkligt att jag nu nästan kvävs av sorg bara för att en annan människas blick inte har mött 

min.” 

Den söndagskvällen kom mr Malone för att som vanligt tillbringa den med 

kyrkoherden, och Caroline drog sig tillbaka till sitt rum efter teet. Eftersom det var kallt 20 

och blåsigt ute hade Fanny, som kände till hennes vanor, tänt en munter liten brasa. 

Instängd där, tyst och ensam, vad kunde Caroline göra annat än att tänka? Hon gick 

ljudlöst fram och tillbaka över golvmattan, med huvudet nedböjt och knäppta händer. Det 

var besvärligt att sitta still, för tankarna forsade i tyst upphetsning genom hennes huvud 

den här kvällen. 25 

Tyst var rummet – tyst var huset. Arbetsrummets dubbeldörr dämpade ljudet av 

männens röster. Tjänstefolket satt stillsamt i köket och läste böcker som deras unga 

matmor hade lånat ut och som hon sagt var ”lämplig söndagsläsning”. Hon hade själv en 

likadan uppslagen på bordet, men hon kunde inte läsa den. Hon förstod inte dess teologi, 

och hennes sinne var alltför upptaget, sprängfyllt och irrande för att hon skulle kunna 30 

lyssna på vad någon annan hade att säga. 
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Then, too, her imagination was full of pictures: images of Moore; scenes where he and 

she had been together; winter fireside sketches; a glowing landscape of a hot summer 

afternoon passed with him in the bosom of Nunnely wood; divine vignettes of mild spring 

or mellow autumn moments, when she had sat at his side in Hollow’s copse, listening to 

the call of the May cuckoo, or sharing the September treasure of nuts and ripe blackberries, 5 

— a wild dessert which it was her morning’s pleasure to collect in a little basket, and cover 

with green leaves and fresh blossoms, and her afternoon’s delight to administer to Moore, 

berry by berry, and nut by nut, like a bird feeding its fledgling. 

Robert's features and form were with her; the sound of his voice was quite distinct in 

her ear; his few caresses seemed renewed. But these joys being hollow, were, ere long, 10 

crushed in: the pictures faded, the voice failed, the visionary clasp melted chill from her 

hand, and where the warm seal of lips had made impress on her forehead, it felt now as if a 

sleety rain-drop had fallen. She returned from an enchanted region to the real world: for 

Nunnely wood in June, she saw her narrow chamber; for the songs of birds in alleys, she 

heard the rain on her casement; for the sigh of the south wind, came the sob of the 15 

mournful east; and for Moore’s manly companionship, she had the thin illusion of her own 

dim shadow on the wall. Turning from the pale phantom which reflected herself in its 

outline, and her reverie in the drooped attitude of its dim head and colourless tresses, she 

sat down—inaction would suit the frame of mind into which she was now declining—she 

said to herself:—  20 

“I have to live, perhaps, till seventy years. As far as I know, I have good health: half a 

century of existence may lie before me. How am I to occupy it? What am I to do to fill the 

interval of time which spreads between me and the grave?” 

She reflected. 

“I shall not be married, it appears,” she continued. “I suppose, as Robert does not care 25 

for me, I shall never have a husband to love, nor little children to take care of. Till lately I 

had reckoned securely on the duties and affections of wife and mother to occupy my 

existence. I considered, somehow, as a matter of course, that I was growing up to the 

ordinary destiny, and never troubled myself to seek any other; but now, I perceive plainly, 

I may have been mistaken. Probably I shall be an old maid. I shall live to see Robert 30 

married to some one else, some rich lady: I shall never marry. What was I created for, I 

wonder? Where is my place in the world?” 
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Dessutom var hennes fantasi full av bilder som föreställde Moore och tablåer när han 

och hon hade varit tillsammans, som scener vid brasan om vintern, eller ett glödande 

landskap en het sommareftermiddag med honom i hjärtat av skogen i Nunnely, eller 

gudomliga vinjetter av vårfriska eller höstmogna stunder när hon hade suttit bredvid 

honom i dungen i The Hollow och lyssnat på majgöken, eller när de hade delat på 5 

septemberskörden av nötter och saftiga björnbär – en efterrätt från naturen som det var 

hennes morgonnöje att plocka i en liten korg och sedan täcka med gröna blad och 

nyutslagna blommor, och hennes eftermiddagslek att förse Moore med, ett bär i taget och 

en nöt i taget, som när en fågel matar sin unge.  

Roberts anletsdrag och gestalt var hos henne. Ljudet av hans röst hördes tydligt i hennes 10 

öra, och minnet av hans enstaka beröringar återupplivades. Men eftersom dessa fröjder var 

utan substans rasade de snart samman. Bilderna bleknade; rösten tystnade; det inbillade 

handslaget smälte kallt undan ur hennes hand, och på hennes panna – där hans läppar hade 

satt sitt varma sigill – kändes det nu som om en droppe snöblandat regn hade fallit. Hon 

återvände från en förtrollad värld till den verkliga. Istället för Nunnelys skogar i juni såg 15 

hon sitt lilla sovrum. Istället för fågelsång från alléerna hörde hon regnet mot fönsterrutan. 

Istället för sunnanvindens suckar kom snyftningarna från den klagande östan. Och istället 

för Moores manliga sällskap hade hon sin egen suddiga skugga som tunt avtecknade sig på 

väggen. Hon vände ryggen åt det bleka spöke som speglade hennes egen kontur och även 

åt sitt begrundande över hur det suddiga huvudet och de färglösa lockarna slokade. Hon 20 

satte sig ned, för orörlighet passade den sinnesstämning hon nu var på väg in i. Hon sade 

för sig själv:  

”Jag måste kanske leva tills jag blir sjuttio. Så vitt jag vet är jag vid god hälsa, så ett 

halvt sekel av levnad kan ligga framför mig. Hur ska jag sysselsätta mig? Vad ska jag göra 

för att fylla den tid som breder ut sig mellan mig och graven?” 25 

Hon funderade. 

”Det verkar som om jag inte är ämnad att bli gift”, fortsatte hon. ”Eftersom Robert inte 

bryr sig om mig, får jag antagligen aldrig en make att älska och små barn att ta hand om. 

Fram till nyligen var jag säker på att mitt liv skulle fyllas av en makas och mors många 

plikter och glädjeämnen. Jag ansåg på något sätt att det var helt i sin ordning att jag i vuxen 30 

ålder skulle få det vanliga livsödet, och därför bekymrade jag mig aldrig om att söka efter 

ett annat. Men nu ser jag klart och tydligt att jag nog har misstagit mig. Jag lär förmodligen 

bli en gammal fröken. Jag får se Robert gifta sig med någon annan, någon rik dam, medan 

jag aldrig kommer att gifta mig. För vad är jag skapad, tro? Var finns min plats på jorden?” 
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She mused again. 

“Ah! I see,” she pursued presently, “that is the question which most old maids are 

puzzled to solve: other people solve it for them by saying, ‘Your place is to do good to 

others, to be helpful whenever help is wanted.’ That is right in some measure, and a very 

convenient doctrine for the people who hold it; but, I perceive, that certain sets of human 5 

beings are very apt to maintain that other sets should give up their lives to them and their 

service, and then they requite them by praise: they call them devoted and virtuous. Is this 

enough? Is it to live? Is there not a terrible hollowness, mockery, want, craving, in that 

existence which is given away to others, for want of something of your own to bestow it 

on? I suspect there is. Does virtue lie in abnegation of self? I do not believe it. Undue 10 

humility makes tyranny; weak concession creates selfishness. The Romish religion 

especially teaches renunciation of self, submission to others, and nowhere are found so 

many grasping tyrants as in the ranks of the Romish priesthood. Each human being has his 

share of rights. I suspect it would conduce to the happiness and welfare of all, if each knew 

his allotment, and held to it as tenaciously as the martyr to his creed. Queer thoughts these, 15 

that surge in my mind: are they right thoughts? I am not certain. 

“Well, life is short at the best: seventy years, they say, pass like a vapour, like a dream 

when one awaketh; and every path trod by human feet terminates in one bourne—the 

grave: the little chink in the surface of this great globe—the furrow where the mighty 

husbandman with the scythe deposits the seed he has shaken from the ripe stem; and there 20 

it falls, decays, and thence it springs again, when the world has rolled round a few times 

more. So much for the body: the soul meantime wings its long flight upward, folds its 

wings on the brink of the sea of fire and glass, and gazing down through the burning 

clearness, finds there mirrored the vision of the Christian’s triple Godhead: the Sovereign 

Father; the Mediating Son; the Creator Spirit. Such words, at least, have been chosen to 25 

express what is inexpressible: to describe what baffles description. The soul’s real 

hereafter, who shall guess?” 

Her fire was decayed to its last cinder; Malone had departed; and now the study-bell 

rang for prayers. 

  30 
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Hon grubblade igen. 

”Nu förstår jag”, fortfor hon snart, ”att det är den fråga som de flesta gamla fröknar 

villrådigt försöker besvara och som andra människor besvarar åt dem när de säger: ’Din 

plats är att göra gott för andra och hjälpa till där det behövs.’ Det är på sätt och vis riktigt 

och ett mycket passande rättesnöre för dem som håller det för sant. Men jag har upptäckt 5 

att det finns vissa grupper av människor som mycket gärna hävdar att andra grupper bör 

avstå från att ha ett eget liv och istället passa upp på dem. Och sedan får de bara beröm 

som lön, och de kallas hängivna och dygdiga. Är det tillräckligt? Är det att leva? Ligger 

det inte en fruktansvärd brist, tomhet, förvrängdhet och längtan i ett liv som skänks bort till 

andra därför att man saknar något eget att ägna det åt? Jag misstänker det. Ligger det 10 

dygdiga i att försaka sig själv? Det kan jag inte tro. Orättmätig anspråkslöshet skapar 

tyranni, och vek medgörlighet skapar själviskhet. Den papistiska tron lär till exempel ut 

självförnekelse och underkastelse för andra, och ingenstans finns så många giriga tyranner 

som bland de papistiska prästerna. Varje människa har sin beskärda del av rättigheter. Jag 

tror att det skulle bidra till allas lycka och välgång om var och en visste sin lott och höll 15 

fast vid den lika ihärdigt som martyren vid sin trosbekännelse. Vilka underliga tankar som 

svallar i mitt huvud! Tänker jag rätt? Jag är inte säker på det. 

Nåja, livet är i bästa fall kort. Det sägs att sjuttio år flyter förbi som dimma eller 

försvinner som en dröm när man vaknar. Och varje stig beträdd av människofötter har ett 

enda mål: graven – denna smala strimma på jordytan, denna fåra där den mäktige 20 

skördemannen med lien lägger kornet som han har skakat ned från det mogna axet. Och 

där faller det ned och förmultnar, och därifrån stiger det upp igen när klotet har snurrat ett 

par varv till. Det var kroppen, det. Under tiden lyfter själen för sin långa flygning uppåt; 

den fäller vingarna vid randen av glashavet beblandat med eld, och när den blickar ned 

genom denna brinnande genomskinlighet ser den där nere spegelbilden av den Kristnes 25 

trefaldiga Gudshuvud: den Enväldige Fadern, den Medlande Sonen och den Skapande 

Anden. De orden har åtminstone valts ut för att uttrycka det som inte går att uttrycka och 

för att beskriva det som motsäger all beskrivning. Vem vet något om själens verkliga liv 

efter detta?” 

Elden hade brunnit ned till den sista glöden; Malone hade gått, och nu ringde klockan 30 

till bön.  
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The next day Caroline had to spend altogether alone, her uncle being gone to dine with 

his friend Dr. Boultby, vicar of Whinbury. The whole time she was talking inwardly in the 

same strain: looking forwards, asking what she was to do with life. Fanny, as she passed in 

and out of the room occasionally, intent on housemaid errands, perceived that her young 

mistress sat very still. She was always in the same place, always bent industriously over a 5 

piece of work: she did not lift her head to speak to Fanny, as her custom was, and when the 

latter remarked that the day was fine, and she ought to take a walk, she only said—“It is 

cold.” 

“You are very diligent at that sewing, Miss Caroline,” continued the girl, approaching 

her little table. 10 

“I am tired of it, Fanny.” 

“Then why do you go on with it? Put it down: read, or do something to amuse you.” 

“It is solitary in this house, Fanny: don’t you think so?” 

“I don't find it so, Miss. Me and Eliza are company for one another; but you are quite 

too still—you should visit more. Now, be persuaded; go up stairs and dress yourself smart, 15 

and go and take tea, in a friendly way, with Miss Mann or Miss Ainley: I am certain either 

of those ladies would be delighted to see you.” 

“But their houses are dismal: they are both old maids. I am certain old maids are a very 

unhappy race.” 

“Not they, Miss: they can’t be unhappy; they take such care of themselves. They are all 20 

selfish.” 

“Miss Ainley is not selfish, Fanny: she is always doing good. How devotedly kind she 

was to her stepmother, as long as the old lady lived; and now when she is quite alone in the 

world, without brother or sister, or any one to care for her, how charitable she is to the 

poor, as far as her means permit. Still nobody thinks much of her, or has pleasure in going 25 

to see her: and how gentlemen always sneer at her!” 

“They shouldn’t, Miss; I believe she is a good woman: but gentlemen think only of 

ladies’ looks.” 

“I’ll go and see her,” exclaimed Caroline, starting up: “and if she asks me to stay to tea, 

I’ll stay. How wrong it is to neglect people because they are not pretty, and young, and 30 

merry! And I will certainly call to see Miss Mann, too: she may not be amiable; but what 

has made her unamiable? What has life been to her?” 
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Följande dag fick Caroline tillbringa alldeles ensam eftersom farbrodern var borta på 

middag hos sin vän doktor Boultby, kyrkoherde i Whinbury. Hela dagen resonerade hon 

med sig själv kring samma ämne: hon såg framåt och undrade vad hon skulle göra med sitt 

liv. Fanny gick då och då in i rummet i husliga ärenden, och hon såg att hennes unga 

matmor var mycket stilla. Hon satt hela tiden kvar på samma plats och hela tiden idogt 5 

böjd över något handarbete. Hon tittade inte upp för att prata med Fanny som hon brukade, 

och när denna nämnde att det var vackert väder och att hon borde ta en promenad, sade hon 

bara: ”Det är kallt ute.” 

”Ni är verkligen flitig med er sömnad, miss Caroline”, fortsatte flickan och kom fram 

till det lilla bordet. 10 

”Jag är trött på den.” 

”Men varför fortsätter ni då med den? Lägg undan den. Läs eller gör något som roar er.” 

”Det är så ensamt här i huset, tycker du inte det?” 

”Det tycker jag inte, miss. Jag och Eliza håller varandra sällskap, men ni sitter hemma 

för mycket, ni borde göra fler visiter. Var nu så snäll och gå upp och sätt på er något fint, 15 

och gå och drick te för vänskaps skull med miss Mann eller miss Ainley. Jag tror säkert att 

bägge damerna skulle bli förtjusta om ni kom på besök.” 

”Men deras hem är så dystra. Båda två är ju gamla fröknar. Gamla fröknar är säkerligen 

mycket olyckliga människor.” 

”Inte de, inte. De kan inte vara olyckliga, de tar alltför väl hand om sig. De är så 20 

själviska allihop.” 

”Miss Ainley är inte självisk, Fanny. Hon gör så mycket gott. Tänk vad omtänksam hon 

var mot sin styvmor så länge den gamla damen levde. Och nu när hon är helt ensam här i 

världen, utan syskon eller någon annan som kan ta hand om henne, tänk vad hon hjälper de 

fattiga, så långt som hennes små medel räcker. Ändå har man inga högre tankar om henne 25 

eller tycker det är roligt att besöka henne, och tänk vad herrarna hånler åt henne!” 

”Det borde de inte. Jag tror att hon är en bra kvinna, men herrar tänker bara på damers 

utseende.” 

”Jag ska gå och hälsa på henne”, utbrast Caroline och reste sig med ens, ”och om hon 

bjuder mig på te, så stannar jag. Det är fel att försumma människor bara för att de inte är 30 

vackra, och unga, och glada! Och jag ska självfallet gå och hälsa på miss Mann också. Hon 

är kanske inte så vänlig, men vad är det som har gjort henne ovänlig? Hur har hennes liv 

varit egentligen?” 
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Fanny helped Miss Helstone to put away her work, and afterwards assisted her to dress. 

“You’ll not be an old maid, Miss Caroline,” she said, as she tied the sash of her brown-

silk frock, having previously smoothed her soft, full, and shining curls; “there are no signs 

of an old maid about you.” 

Caroline looked at the little mirror before her, and she thought there were some signs. 5 

She could see that she was altered within the last month; that the hues of her complexion 

were paler, her eyes changed—a wan shade seemed to circle them, her countenance was 

dejected: she was not, in short, so pretty or so fresh as she used to be. She distantly hinted 

this to Fanny, from whom she got no direct answer, only a remark that people did vary in 

their looks; but that at her age a little falling away signified nothing,—she would soon 10 

come round again, and be plumper and rosier than ever. Having given this assurance, 

Fanny showed singular zeal in wrapping her up in warm shawls and handkerchiefs, till 

Caroline, nearly smothered with the weight, was fain to resist further additions. 

She paid her visits: first to Miss Mann, for this was the most difficult point: Miss Mann 

was certainly not quite a loveable person. Till now, Caroline had always unhesitatingly 15 

declared she disliked her, and more than once she had joined her cousin Robert in laughing 

at some of her peculiarities. Moore was not habitually given to sarcasm, especially on 

anything humbler or weaker than himself; but he had once or twice happened to be in the 

room when Miss Mann had made a call on his sister, and after listening to her conversation 

and viewing her features for a time, he had gone out into the garden where his little cousin 20 

was tending some of his favourite flowers, and while standing near and watching her, he 

had amused himself with comparing fair youth—delicate and attractive—with shrivelled 

eld, livid and loveless, and in jestingly repeating to a smiling girl the vinegar discourse of a 

cankered old maid. Once on such an occasion, Caroline had said to him, looking up from 

the luxuriant creeper she was binding to its frame,— 25 

“Ah! Robert, you do not like old maids. I, too, should come under the lash of your 

sarcasm, if I were an old maid.” 
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Fanny hjälpte Caroline att lägga undan handarbetet och var sedan behjälplig när hon 

klädde sig. 

”Ni blir aldrig någon gammal fröken”, sade hon medan hon knöt skärpet på Carolines 

bruna sidenklänning. Strax innan hade hon kammat till hennes stora, mjuka, glänsande 

lockar. ”Det finns inte ett spår av gammal fröken hos er.” 5 

Caroline tittade i den lilla spegeln framför sig och tänkte att det nog fanns några spår. 

Hon kunde själv se att hon hade förändrats den senaste månaden. Hon var blekare i hyn, 

och hennes ögon var inte som de varit – för de verkade ha mörka skuggor, och hon hade ett 

modstulet uttryck i ansiktet. Hon var kort sagt varken så vacker eller så frisk som hon 

brukade. Hon antydde vagt detta till Fanny som inte gav något rakt svar utan bara anmärkte 10 

att folks utseende ibland förändrades, men i hennes ålder betydde det ingenting om man 

magrade av lite; snart skulle hon vara sig själv igen, rundare och rosigare än någonsin förr. 

Efter att ha försäkrat detta virade Fanny med stor entusiasm in henne i varma sjalar och 

halsdukar, tills Caroline, som redan nästan kvävdes av tyngden, tvingades värja sig mot 

fler. 15 

Hon gjorde sina visiter. Först gick hon till miss Mann; det var det besvärligaste besöket 

eftersom miss Mann sannerligen inte var någon älskvärd människa. Tidigare hade Caroline 

alltid tveklöst hävdat att hon tyckte illa om henne, och vid ett flertal tillfällen hade hon 

tillsammans med kusin Robert skrattat åt några av hennes egenheter. Moore hade inte för 

vana att vara sarkastisk, framför allt inte mot någon obetydligare och svagare. En eller ett 20 

par gånger hade han dock råkat vara i rummet när miss Mann besökte hans syster. Efter att 

ha hört henne konversera och betraktat hennes anletsdrag en stund hade han gått ut i 

trädgården där hans lilla kusin pysslade om några av hans favoritblommor. Medan han stod 

bredvid och tittade på henne hade han roat sig med att jämföra den unga skönheten, som 

var finlemmad och tilldragande, med den rynkiga nuckan, som var likblek och oälskad, och 25 

han hade skämtsamt upprepat den förgrämda gamla frökens sura haranger för den leende 

flickan. Vid ett sådant tillfälle hade Caroline tittat upp från den frodiga klängväxten som 

hon höll på att binda upp i en spaljé och sagt:  

”Men Robert, du tycker verkligen inte om gamla fröknar. Om jag blev en gammal 

fröken skulle jag också falla offer för dina sarkasmer.” 30 
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“You an old maid!” he had replied. “A piquant notion suggested by lips of that tint and 

form. I can fancy you, though, at forty, quietly dressed, pale and sunk, but still with that 

straight nose, white forehead, and those soft eyes. I suppose, too, you will keep your voice, 

which has another ‘timbre’ than that hard, deep organ of Miss Mann’s. Courage, Cary! —

even at fifty you will not be repulsive.” 5 

“Miss Mann did not make herself, or tune her voice, Robert.” 

“Nature made her in the mood in which she makes her briars and thorns; whereas for 

the creation of some women, she reserves the May morning hours when with light and dew 

she wooes the primrose from the turf, and the lily from the wood-moss.” 

         _________________ 10 

           

Ushered into Miss Mann’s little parlour, Caroline found her as she always found her, 

surrounded by perfect neatness, cleanliness, and comfort; (after all, is it not a virtue in old 

maids that solitude rarely makes them negligent or disorderly?) no dust on her polished 

furniture, none on her carpet, fresh flowers in the vase on her table, a bright fire in the 15 

grate. She herself sat primly and somewhat grimly-tidy in a cushioned rocking-chair, her 

hands busied with some knitting: this was her favourite work, as it required the least 

exertion. She scarcely rose as Caroline entered; to avoid excitement was one of Miss 

Mann’s aims in life: she had been composing herself ever since she came down in the 

morning, and had just attained a certain lethargic state of tranquillity when the visitor’s 20 

knock at the door startled her, and undid her day's work. She was scarcely pleased, 

therefore, to see Miss Helstone: she received her with reserve, bade her be seated, with 

austerity, and when she had got her placed opposite, she fixed her with her eye.  

This was no ordinary doom—to be fixed with Miss Mann’s eye. Robert Moore had 

undergone it once, and had never forgotten the circumstance. 25 

He considered it quite equal to anything Medusa could do: he professed to doubt 

whether, since that infliction, his flesh had been quite what it was before, —whether there 

was not something stony in its texture. The gaze had had such an effect on him as to drive 

him promptly from the apartment and house; it had even sent him straightway up to the 

Rectory, where he had appeared in Caroline’s presence with a very queer face, and amazed 30 

her by demanding a cousinly salute on the spot, to rectify a damage that had been done 

him.  
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”Du, en gammal fröken!” hade han svarat. ”Det var en underlig idé att få höra från 

läppar med den färgen och formen. Jag kan dock se dig i fyrtioårsåldern, diskret klädd, 

blek och nedsjunken, men fortfarande med den där raka näsan, den vita pannan och de 

mjuka ögonen. Du får antagligen också behålla din röst som har en helt annan ’timbre’ än 

miss Manns hårda, mörka stämma. Förskräcks inte, Cary! Du kommer inte att vara 5 

frånstötande ens när du är femtio.” 

”Miss Mann har inte skapat sig själv eller satt sin egen röstklang.” 

”Henne skapade naturen i samma anda som hon skapar tistlar och törnen. Danandet av 

en del kvinnor utför hon däremot tidigt en majmorgon då hon med ljusets och daggens 

hjälp lockar fram gullvivan ur grästuvan och skogsliljan ur mossan.” 10 

          _________________ 

 

När Caroline visades in i miss Manns lilla salong möttes hon som alltid av fullständig 

ordning, snygghet och bekvämlighet. (Är det inte trots allt en hederssak för gamla fröknar 

att de inte låter ensamheten göra dem försumliga och slarviga?) Det låg inget damm på de 15 

polerade möblerna eller på mattan. Det stod fräscha blommor i vasen på bordet, och en 

brasa sprakade muntert i öppna spisen. Själv satt miss Mann prydlig och aningen stramt 

prudentlig i en stoppad gungstol, med händerna sysselsatta med en stickning, vilket var det 

handarbete hon helst föredrog eftersom det krävde minst ansträngning. Hon reste sig 

knappt när Caroline kom in, ty att undvika sinnesrörelse var ett av miss Manns mål här i 20 

livet. Hon hade hållit sig samlad ända sedan hon kom ned på morgonen och hade just 

uppnått ett visst letargiskt tillstånd av lugn när hon överraskades av besökarens 

knackningar och fick dagens möda spolierad för sig. Därför var hon inte särskilt glad att se 

miss Helstone; hon gav henne ett frostigt mottagande och bad henne strängt att sätta sig. 

När hon hade henne placerad mitt emot sig spände hon blicken i henne. 25 

 Att bli utstirrad av miss Mann var något utöver det vanliga. Robert Moore hade 

genomlidit det en gång och aldrig glömt det.  

 Han menade att det var som att bli utsatt för Medusas blickar, och han uttryckte tvivel 

om hans lekamen verkligen var som förut efter den straffdomen, om den kanske inte var 

lite förstenad till sin struktur sedan dess. Blicken hade haft sådan inverkan på honom att 30 

den genast drev bort honom från gemaket och hemmet. Den skickade till och med iväg 

honom ända till prästgården, där han vid mötet med Caroline hade en mycket underlig min, 

och hon blev förbluffad när han utan dröjsmål krävde en riktig kusinhälsning för att råda 

bot på skadan han åsamkats.  
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Certainly Miss Mann had a formidable eye for one of the softer sex: it was prominent, 

and showed a great deal of the white, and looked as steadily, as unwinkingly, at you as if it 

were a steel ball soldered in her head; and when, while looking, she began to talk in an 

indescribably dry monotonous tone—a tone without vibration or inflection—you felt as if a 

graven image of some bad spirit were addressing you. But it was all a figment of fancy, a 5 

matter of surface. Miss Mann’s goblin-grimness scarcely went deeper than the angel-

sweetness of hundreds of beauties. She was a perfectly honest, conscientious woman, who 

had performed duties in her day from whose severe anguish many a human Peri, gazelle-

eyed, silken-tressed, and silver-tongued, would have shrunk appalled: she had passed alone 

through protracted scenes of suffering, exercised rigid self-denial, made large sacrifices of 10 

time, money, health for those who had repaid her only by ingratitude, and now her main—

almost her sole—fault was, that she was censorious. 

Censorious she certainly was. Caroline had not sat five minutes, ere her hostess, still 

keeping her under the spell of that dread and Gorgon gaze, began flaying alive certain of 

the families in the neighbourhood. She went to work at this business in a singularly cool, 15 

deliberate manner, like some surgeon practising with his scalpel on a lifeless subject: she 

made few distinctions; she allowed scarcely any one to be good; she dissected impartially 

almost all her acquaintance. If her auditress ventured now and then to put in a palliative 

word, she set it aside with a certain disdain. Still, though thus pitiless in moral anatomy, 

she was no scandal-monger: she never disseminated really malignant or dangerous reports: 20 

it was not her heart so much as her temper that was wrong.  

Caroline made this discovery for the first time to-day; and, moved thereby to regret 

divers unjust judgments she had more than once passed on the crabbed old maid, she began 

to talk to her softly, not in sympathizing words, but with a sympathizing voice. The 

loneliness of her condition struck her visitor in a new light; as did also the character of her 25 

ugliness: a bloodless pallor of complexion, and deeply worn lines of feature. The girl pitied 

the solitary and afflicted woman; her looks told what she felt: a sweet countenance is never 

so sweet as when the moved heart animates it with compassionate tenderness. Miss Mann, 
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Trots att miss Mann tillhörde det svaga könet var hennes blick riktigt respektingivande. 

Hon hade utstående ögon som visade mycket av vitan, och de glodde stint utan att blinka 

som om de vore stålkulor som hade lötts fast i hennes huvud. När hon dessutom, medan 

hon stirrade, började tala med en obeskrivligt torr, monoton stämma utan både melodi och 

betoning, då kändes det som om man blev tilltalad av en avgudabild föreställande någon 5 

ond ande. Men allt detta var bara fantasifoster och bedräglig yta. För miss Manns 

häxliknande stränghet gick inte mer på djupet än den änglalika behagfullhet som 

hundratals skönheter kan uppvisa. Hon var en mycket ärlig och samvetsgrann kvinna som i 

sin krafts dagar hade utfört uppgifter vars svåra våndor mången mänsklig nymf med 

rådjursögon, silkeshår och fagert tal skulle ha skytt i förskräckelse. Hon hade vandrat 10 

ensam genom skådeplatser för långt utdraget lidande, utövat sträng självförsakelse och 

offrat mycket tid, pengar och hälsa på folk som bara hade lönat henne med otacksamhet, 

och nu var hennes allvarligaste, och nästan enda, karaktärsfel att hon var fördömande. 

 Och hon var verkligen fördömande. Caroline hade inte suttit där i mer än fem minuter 

förrän värdinnan, som fortfarande naglade fast henne med sin fruktade gorgonblick, 15 

började flå vissa av grannskapets familjer levande. Hon genomförde denna uppgift på ett 

påtagligt kyligt och medvetet sätt, likt en kirurg som skär med skalpellen i en livlös patient. 

Hon gjorde ingen åtskillnad och lät knappast någon bli godkänd. Sakligt och rättvist 

dissekerade hon nästan samtliga i sin bekantskapskrets. Om hennes åhörarinna då och då 

försökte säga något urskuldande viftade hon bort det med förakt. Men även om hon var 20 

skoningslös i ämnet moralisk anatomi var hon ingen sladdertacka, för hon spred aldrig ut 

riktigt illvilliga eller farliga historier. Det största felet låg inte i hennes hjärta, utan i hennes 

lynne. 

 Den här dagen upptäckte Caroline detta för första gången. Och då hon därmed ångrade 

vissa orättvisa omdömen hon mer än en gång hade fällt om den vresiga gamla fröken, 25 

började hon tala vänligt till henne, men inte med förstående ord utan i en förstående ton. 

Det var i ett nytt ljus som Miss Manns besökare såg hennes ensamma liv, liksom hennes 

fulhets egenart: en blek och blodfattig hy med djupa rynkor. Flickan tyckte synd om den 

övergivna och plågade kvinnan. Hennes min avslöjade vad hon kände, ty ett rart ansikte är 

aldrig så rart som när det bevekade hjärtat besjälar det med öm medkänsla. Då miss Mann  30 
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seeing such a countenance raised to her, was touched in her turn: she acknowledged her 

sense of the interest thus unexpectedly shown in her, who usually met with only coldness 

and ridicule, by replying to her candidly. Communicative on her own affairs she usually 

was not, because no one cared to listen to her; but to-day she became so, and her confidant 

shed tears as she heard her speak: for she told of cruel, slow-wasting, obstinate sufferings. 5 

Well might she be corpse-like; well might she look grim, and never smile; well might she 

wish to avoid excitement, to gain and retain composure! Caroline, when she knew all, 

acknowledged that Miss Mann was rather to be admired for fortitude than blamed for 

moroseness. Reader! when you behold an aspect for whose constant gloom and frown you 

cannot account, whose unvarying cloud exasperates you by its apparent causelessness, be 10 

sure that there is a canker somewhere, and a canker not the less deeply corroding because 

concealed. 

Miss Mann felt that she was understood partly, and wished to be understood further; for 

however old, plain, humble, desolate, afflicted we may be, so long as our hearts preserve 

the feeblest spark of life, they preserve also, shivering near that pale ember, a starved, 15 

ghostly longing for appreciation and affection. To this extenuated spectre, perhaps, a 

crumb is not thrown once a year; but when ahungered and athirst to famine—when all 

humanity has forgotten the dying tenant of a decaying house—Divine Mercy remembers 

the mourner, and a shower of manna falls for lips that earthly nutriment is to pass no more. 

Biblical promises, heard first in health, but then unheeded, come whispering to the couch 20 

of sickness: it is felt that a pitying God watches what all mankind have forsaken; the tender 

compassion of Jesus is recalled and relied on: the faded eye, gazing beyond Time, sees a 

Home, a Friend, a Refuge in Eternity. 
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såg ett sådant ansikte titta upp på henne, blev hon i sin tur rörd. Hon, som vanligen bara 

möttes av kyla och löje, visade att hon tog intryck av det oväntade intresset genom att 

svara uppriktigt på Carolines frågor. Eftersom ingen brydde sig om att lyssna på henne var 

hon sällan öppenhjärtig om sina privata angelägenheter. Men idag blev hon det, och hennes 

förtrogna grät medan hon lyssnade på henne, för hon berättade om grymma, långsamt 5 

tärande och ihållande lidanden. Det var inte konstigt att hon såg ut som ett lik. Det var inte 

konstigt att hon alltid var barsk och aldrig log. Det var inte konstigt att hon ville undvika 

sinnesrörelse och att hon ville uppnå och bevara lugnet! När Caroline nu visste allt, 

upptäckte hon att miss Mann snarare förtjänade att bli beundrad för sin själsstyrka än 

klandrad för sin vresighet. Kära läsare, när ni ser ett ansikte vars ständiga svårmod och 10 

bistra uppsyn inte kan förklaras och vars oföränderliga mulenhet förargar er eftersom den 

verkar sakna orsak, var då säker på att det sitter en kräftsvulst någonstans, och den är inte 

mindre frätande bara för att den inte syns.  

Miss Mann kände att hon delvis blev förstådd, och hon önskade bli ännu mer förstådd. 

Det har ingen betydelse hur gamla, fula, ringa, övergivna och plågade vi än blir. Så länge 15 

våra hjärtan upprätthåller den allra svagaste livsgnista, upprätthåller de också det som 

flämtar bredvid denna bleka låga – en utsvulten och spöklik längtan efter uppskattning och 

tillgivenhet. Denna förkrympta vålnad får kanske inte ens en gång om året en liten smula 

kastad till sig. Men när hungern och törsten har lett till svält och alla har glömt den döende 

invånaren i sitt förfallna hus, då kommer den Gudomliga Nåden ihåg den sörjande, och en 20 

ström av manna faller på läppar över vilka ingen jordisk föda ska passera mer. Bibliska 

löften, som först hördes när man var vid hälsa men då inte beaktade, kommer viskande till 

sjukbädden. Man förnimmer att en barmhärtig Gud vakar över det som hela mänskligheten 

har övergivit, och man drar sig till minnes och har förtröstan på Jesus kärleksfulla 

förbarmande. Det skumma ögat blickar bortom Tiden och ser ett Hem, en Vän och en 25 

Hamn i Evigheten. 
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Miss Mann, drawn on by the still attention of her listener, proceeded to allude to 

circumstances in her past life. She spoke like one who tells the truth—simply, and with a 

certain reserve: she did not boast, nor did she exaggerate. Caroline found that the old maid 

had been a most devoted daughter and sister, an unwearied watcher by lingering deathbeds; 

that to prolonged and unrelaxing attendance on the sick, the malady that now poisoned her 5 

own life owed its origin; that to one wretched relative she had been a support and succour 

in the depths of self-earned degradation, and that it was still her hand which kept him from 

utter destitution. Miss Helstone stayed the whole evening, omitting to pay her other 

intended visit; and when she left Miss Mann, it was with the determination to try in future 

to excuse her faults, never again to make light of her peculiarities or to laugh at her 10 

plainness; and, above all things, not to neglect her, but to come once a-week, and to offer 

her, from one human heart at least, the homage of affection and respect: she felt she could 

now sincerely give her a small tribute of each feeling. 

Caroline, on her return, told Fanny she was very glad she had gone out, as she felt much 

better for the visit. The next day she failed not to seek Miss Ainley. This lady was in 15 

narrower circumstances than Miss Mann, and her dwelling was more humble: it was, 

however, if possible, yet more exquisitely clean; though the decayed gentlewoman could 

not afford to keep a servant, but waited on herself, and had only the occasional assistance 

of a little girl who lived in a cottage near. 

Not only was Miss Ainley poorer, but she was even plainer than the other old maid. In 20 

her first youth she must have been ugly; now, at the age of fifty, she was very ugly. At first 

sight, all but peculiarly well-disciplined minds were apt to turn from her with annoyance; 

to conceive against her a prejudice, simply on the ground of her unattractive look. Then 

she was prim in dress and manner: she looked, spoke, and moved the complete old maid. 

Her welcome to Caroline was formal, even in its kindness—for it was kind; but Miss 25 

Helstone excused this. She knew something of the benevolence of the heart which beat 

under that starched kerchief; all the neighbourhood—at least all the female 

neighbourhood—knew something of it: no one spoke against Miss Ainley except lively 

young gentlemen, and inconsiderate old ones, who declared her hideous. 

  30 
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Miss Mann blev uppmuntrad av sin åhörares tysta uppmärksamhet och fortsatte med att 

anspela på omständigheter i sitt forna liv. Hon berättade likt en som talar sanning, rättframt 

och något reserverat. Hon skröt inte och överdrev inte heller. Caroline upptäckte att den 

gamla fröken hade varit en mycket omtänksam dotter och syster och därtill en outtröttlig 

vakande vid långvariga dödsbäddar, och att det var den utdragna och oförtrutna vården om 5 

de sjuka som bar skulden till den åkomma som nu förgiftade hennes eget liv, och att hon 

hade varit ett stöd och en hjälp för en olycklig släkting även i det självförvållade förfallets 

bråddjup, och att det fortfarande var hennes hand som höll honom borta från den yttersta 

misären. Miss Helstone blev kvar hela kvällen och lät bli att göra sitt andra besök. När hon 

gick hem från miss Manns hus var hon fast besluten att hädanefter försöka ursäkta hennes 10 

fel, att aldrig mer förringa hennes egenheter eller skratta åt hennes fulhet, och framför allt 

att inte glömma bort henne, utan gå dit en gång i veckan och låta åtminstone ett mänskligt 

hjärta bringa henne vördnadsfull tillgivenhet och respekt. Hon kände att hon nu ärligt, som 

en blygsam hyllning, kunde visa båda känslorna för miss Mann. 

När Caroline kom hem sade hon till Fanny att hon var mycket glad att hon hade gått ut 15 

eftersom hon mådde avsevärt bättre efter sitt besök. Nästa dag försummade hon inte att 

besöka miss Ainley. Denna dam levde under ännu blygsammare omständigheter än miss 

Mann, och hennes bostad var mer anspråkslös. Den var dock om möjligt mer omsorgsfullt 

städad, och detta trots att den åldriga damen inte hade råd med tjänstefolk; istället passade 

hon upp på sig själv och tog bara hjälp då och då av en liten flicka som bodde i en stuga i 20 

närheten. 

Miss Ainley var inte bara fattigare; hon var till och med ännu alldagligare än den andra 

gamla fröken. I sin första ungdom måste hon ha varit ful, och nu i femtioårsåldern var hon 

mycket ful. Vid första anblicken var alla, utom de mest väluppfostrade, benägna att vända 

sig bort i förakt och bilda sig en felaktig uppfattning om henne, enbart på grund av hennes 25 

föga tilldragande utseende. Hon var dock prydlig både till klädsel och sätt, och hon såg ut, 

talade och förde sig som en riktig gammal fröken. 

Hon hälsade vänligt, fast formellt, på Caroline, men miss Helstone översåg med detta. 

Hon visste något om hur varmt det hjärta var som slog under det stärkta halsklädet. Hela 

grannskapet, åtminstone den kvinnliga delen, visste något om det. Ingen talade illa om 30 

miss Ainley utom levnadsglada unga herrar och taktlösa äldre dito som menade att hon var 

anskrämlig.  

  



42 
 

Caroline was soon at home in that tiny parlour; a kind hand took from her her shawl and 

bonnet, and installed her in the most comfortable seat near the fire. The young and the 

antiquated woman were presently deep in kindly conversation, and soon Caroline became 

aware of the power a most serene, unselfish, and benignant mind could exercise over those 

to whom it was developed. She talked never of herself—always of others. Their faults she 5 

passed over; her theme was their wants, which she sought to supply; their sufferings, which 

she longed to alleviate. She was religious—a professor of religion—what some would call 

“a saint,” and she referred to religion often in sanctioned phrase—in phrase which those 

who possess a perception of the ridiculous, without owning the power of exactly testing 

and truly judging character, would certainly have esteemed a proper subject for satire: a 10 

matter for mimicry and laughter. They would have been hugely mistaken for their pains. 

Sincerity is never ludicrous; it is always respectable. Whether truth—be it religious or 

moral truth—speak eloquently and in well-chosen language or not, its voice should be 

heard with reverence. Let those who cannot nicely, and with certainty, discern the 

difference between the tones of hypocrisy and those of sincerity, never presume to laugh at 15 

all, lest they should have the miserable misfortune to laugh in the wrong place, and commit 

impiety when they think they are achieving wit. 

Not from Miss Ainley’s own lips did Caroline hear of her good works; but she knew 

much of them nevertheless: her beneficence was the familiar topic of the poor in Briarfield. 

They were not works of almsgiving: the old maid was too poor to give much, though she 20 

straitened herself to privation that she might contribute her mite when needful: they were 

the works of a Sister of Charity, far more difficult to perform than those of a Lady 

Bountiful. She would watch by any sickbed: she seemed to fear no disease; she would 

nurse the poorest whom none else would nurse: she was serene, humble, kind, and equable 

through everything. 25 
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Caroline kände sig snart som hemma i den lilla salongen. En vänlig hand tog hennes sjal 

och bahytt och bjöd henne sätta sig i den bekvämaste stolen nära brasan. Den unga och den 

åldrade kvinnan satt inom kort i djupt och vänligt samspråk, och snart blev Caroline varse 

hur kraften hos ett mycket fridfullt, osjälviskt och välvilligt sinne kan påverka dem som 

mötte det. Miss Ainley talade aldrig om sig själv, bara om andra. Deras fel förbigick hon 5 

med tystnad, för hennes intresse låg i deras behov, som hon försökte uppfylla, och i deras 

lidanden, som hon önskade lindra. Hon var djupt religiös – en religionens förkämpe – en 

sådan som vissa skulle kalla ”ett helgon”, och när hon talade om religiösa ting använde hon 

ofta det påbjudna uttryckssättet – ett uttryckssätt som förmodligen vore ett lämpligt ämne 

för satir och ett föremål för efterapning och skämt bland människor som har ett öga för det 10 

löjliga men som saknar förmåga att rätt skärskåda och riktigt bedöma en personlighet. De 

skulle ha misstagit sig å det grövsta i sina ansträngningar. Uppriktighet är aldrig 

skrattretande, utan alltid aktningsvärt. Det kvittar om sanningen – låt vara religiös eller 

moralisk – talar uttrycksfullt och med väl valda ord eller inte; dess röst bör ändå lyssnas till 

med vördnad. De som inte omdömesgillt och med säkerhet kan höra skillnad på hyckleriets 15 

och uppriktighetens tongångar bör aldrig understå sig att raljera över huvud taget, av risk 

för att de ska ha den olyckliga oturen att raljera vid fel tillfälle och bete sig ogudaktigt när 

de tror sig vara kvicka. 

Det var inte från miss Ainleys egen mun som Caroline hörde om hennes goda gärningar. 

Men hon kände ändå väl till dem eftersom hennes hjälpsamhet var ett vanligt samtalsämne 20 

bland de fattiga i Briarfield. Det var inte fråga om allmosor, för den gamla fröken var 

alltför fattig för att kunna ge några stora summor, även om hon själv snålade till 

försakelsens gräns för att kunna bidra med sin skärv där det behövdes. I sina gärningar 

påminde hon om en barmhärtighetssyster, vilket är mycket svårare att vara än en 

välgörarinna. Hon vakade vid alla sjukbäddar och verkade inte rädas någon sjukdom. Hon 25 

skötte om de fattigaste som ingen annan ville sköta om. Genom alltsammans var hon 

fridfull, ödmjuk, snäll och harmonisk. 
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For this goodness she got but little reward in this life. Many of the poor became so 

accustomed to her services that they hardly thanked her for them: the rich heard them 

mentioned with wonder, but were silent, from a sense of shame at the difference between 

her sacrifices and their own. Many ladies, however, respected her deeply: they could not 

help it; one gentleman—one only—gave her his friendship and perfect confidence: this 5 

was Mr. Hall, the vicar of Nunnely. He said, and said truly, that her life came nearer the 

life of Christ, than that of any other human being he had ever met with. You must not 

think, reader, that in sketching Miss Ainley’s character, I depict a figment of 

imagination—no—we seek the originals of such portraits in real life only. 

Miss Helstone studied well the mind and heart now revealed to her. She found no high 10 

intellect to admire: the old maid was merely sensible; but she discovered so much 

goodness, so much usefulness, so much mildness, patience, truth, that she bent her own 

mind before Miss Ainley’s in reverence. What was her love of nature, what was her sense 

of beauty, what were her more varied and fervent emotions, what was her deeper power of 

thought, what her wider capacity to comprehend, compared to the practical excellence of 15 

this good woman? Momently, they seemed only beautiful forms of selfish delight; 

mentally, she trod them under foot.  

It is true, she still felt with pain that the life which made Miss Ainley happy could not 

make her happy: pure and active as it was, in her heart she deemed it deeply dreary 

because it was so loveless—to her ideas, so forlorn. Yet, doubtless, she reflected, it needed 20 

only habit to make it practicable and agreeable to any one: it was despicable, she felt, to 

pine sentimentally, to cherish secret griefs, vain memories; to be inert, to waste youth in 

aching languor, to grow old doing nothing. 

“I will bestir myself,” was her resolution, “and try to be wise if I cannot be good.” 

She proceeded to make inquiry of Miss Ainley, if she could help her in anything. Miss 25 

Ainley, glad of an assistant, told her that she could, and indicated some poor families in 

Briarfield that it was desirable she should visit; giving her likewise, at her further request, 

some work to do for certain poor women who had many children, and who were unskilled 

in using the needle for themselves. 

  30 
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För all denna godhet fick hon inte mycket tillbaka i det här livet. Många av de fattiga 

blev så vana vid hennes hjälp att de knappt tackade henne. Med förundran hörde de rika 

talas om hennes arbete, men de höll tyst, skamsna över skillnaden mellan hennes 

uppoffringar och deras egna. Många damer hyste dock djup respekt för henne, ty det var 

ofrånkomligt för dem. En herre – en enda – erbjöd henne sin vänskap och sitt fulla 5 

förtroende, och det var mr Hall, kyrkoherden i Nunnely. Han sade, och det var alldeles 

sant, att av alla som han hade träffat var hon den människa vars liv mest liknade Kristi liv. 

Ni måste inte tro, kära läsare, att jag i min skiss av miss Ainleys personlighet beskriver en 

påhittad natur, inte alls, ty förebilderna till sådana porträtt tar vi enbart ur verkliga livet. 

Miss Helstone iakttog noga det sinne och hjärta som hon nu fick studera. Hon fann inte 10 

någon skarp intelligens som kunde väcka hennes beundran, för den gamla fröken var 

endast förståndig. Men hon upptäckte så mycket godhet, så mycket nyttighet, så mycket 

mildhet, tålamod och trofasthet att hennes eget sinne bugade sig vördnadsfullt inför miss 

Ainleys. Vad var väl Carolines kärlek till naturen, vad var hennes sinne för skönhet, vad 

var hennes mer skiftande och intensiva känslor, vad var hennes djupare tankekraft och vad 15 

var hennes bredare fattningsförmåga jämfört med den här kvinnans praktiska 

överlägsenhet? Med ens tycktes de bara vara vackra former av självisk njutning, och i sina 

tankar smulade hon sönder dem. 

Det är sant att hon smärtsamt förstod att det liv som gjorde miss Ainley lycklig inte 

kunde göra henne lycklig. Även om det var oskyldigt och flitigt såg hon det i sitt hjärta 20 

som mycket dystert eftersom det var så kärlekslöst och, efter hennes tycke, så eländigt. 

Men utan tvivel var det så, tänkte hon, att det livet bara krävde vanans makt för att bli 

genomförbart och uthärdligt för vem som helst. Det var föraktligt, tyckte hon, att gråtmilt 

tråna, att troget hålla fast vid hemliga sorger och fåfänga minnen och att vara overksam, 

slösa bort sin ungdom i smärtsamt vemod och åldras utan att ha åstadkommit något av 25 

värde. 

”Jag måste rycka upp mig”, bestämde hon, ”och försöka bli klok om jag nu inte kan bli 

god.” 

Hon började med att fråga miss Ainley om hon kunde hjälpa till med något. Miss 

Ainley blev glad över att få en hjälpreda, sade att det kunde hon visst och nämnde några 30 

fattiga familjer i Briarfield som det vore önskvärt att hon besökte. När Caroline frågade om 

det fanns något mer gav hon henne därutöver lite handarbete att utföra åt några fattiga 

kvinnor som hade många barn och själva var oerfarna i att arbeta med nål och tråd. 
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Caroline went home, laid her plans, and took a resolve not to swerve from them. She 

allotted a certain portion of her time for her various studies, and a certain portion for doing 

anything Miss Ainley might direct her to do; the remainder was to be spent in exercise: not 

a moment was to be left for the indulgence of such fevered thoughts as had poisoned last 

Sunday evening. 5 

To do her justice she executed her plans conscientiously, perseveringly. It was very hard 

work at first—it was even hard work to the end, but it helped her to stem and keep down 

anguish: it forced her to be employed; it forbade her to brood; and gleams of satisfaction 

chequered her gray life here and there when she found she had done good, imparted 

pleasure, or allayed suffering. 10 

Yet I must speak truth; these efforts brought her neither health of body nor continued 

peace of mind: with them all, she wasted, grew more joyless and more wan; with them all, 

her memory kept harping on the name of Robert Moore: an elegy over the past still rung 

constantly in her ear; a funereal inward cry haunted and harassed her: the heaviness of a 

broken spirit, and of pining and palsying facultiess, ettled [sic!] slow on her buoyant youth. 15 

Winter seemed conquering her spring: the mind’s soil and its treasures were freezing 

gradually to barren stagnation. 
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Caroline gick hem, gjorde upp en plan och föresatte sig att inte avvika från den. Hon 

avsatte en viss del av sin tid till att studera och en del till att göra det miss Ainley bad 

henne göra. Resten av tiden skulle ägnas åt motion, och inte ett ögonblick fick lämnas till 

att hänge sig åt sådana upphetsade tankar som hade förgiftat förra söndagskvällen. 

I rättvisans namn ska sägas att hon samvetsgrant och ihärdigt genomförde sina planer. 5 

Det var ett mycket svårt arbete till en början – ända fram till slutet var det svårt – men det 

hjälpte henne att hejda och hålla undan ångesten. Det tvingade henne att hålla sig 

sysselsatt, och det hindrade henne från att grubbla. Och glimtar av tillfredsställelse 

kryddade då och då hennes gråa liv när hon upptäckte att hon hade gjort gott, skänkt glädje 

eller mildrat lidande. 10 

Jag måste dock säga sanningen: dessa ansträngningar gav henne varken kroppslig hälsa 

eller fortsatt sinnesro. Trots dem tynade hon av och blev mer glädjelös och glåmig. Trots 

dem fortsatte hennes minne att tjatigt upprepa Robert Moores namn, och en elegi över det 

förgångna klingade fortfarande ständigt i hennes öra. Ett sorgeskri hemsökte och plågade 

hennes inre, och tyngden av en nedbruten ande och av förkrympta och förlamade förmågor 15 

lade sig långsamt över hennes livliga ungdom. Vintern tycktes besegra hennes vår, ty 

sinnets jord och dess håvor frös gradvis ned till stillastående ofruktsamhet. 
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CHAPTER XI.  

FIELDHEAD. 

Yet Caroline refused tamely to succumb: she had native strength in her girl’s heart, and she 

used it. Men and women never struggle so hard as when they struggle alone, without 

witness, counsellor, or confidant; unencouraged, unadvised, and unpitied. 5 

Miss Helstone was in this position. Her sufferings were her only spur; and being very 

real and sharp, they roused her spirit keenly. Bent on victory over a mortal pain, she did 

her best to quell it. Never had she been seen so busy, so studious, and, above all, so active. 

She took walks in all weathers —long walks in solitary directions. Day by day she came 

back in the evening, pale and wearied-looking, yet seemingly not fatigued; for still, as soon 10 

as she had thrown off her bonnet and shawl, she would, instead of resting, begin to pace 

her apartment: sometimes she would not sit down till she was literally faint. She said she 

did this to tire herself well, that she might sleep soundly at night. But if that was her aim it 

was unattained, for at night, when others slumbered, she was tossing on her pillow, or 

sitting at the foot of her couch in the darkness, forgetful apparently of the necessity of 15 

seeking repose. Often, unhappy girl! she was crying—crying in a sort of intolerable 

despair; which, when it rushed over her, smote down her strength, and reduced her to 

childlike helplessness. 

When thus prostrate, temptations besieged her: weak suggestions whispered in her 

weary heart to write to Robert, and say that she was unhappy because she was forbidden to 20 

see him and Hortense, and that she feared he would withdraw his friendship (not love) 

from her, and forget her entirely, and begging him to remember her and, sometimes, to 

write to her. One or two such letters she actually indited, but she never sent them: shame 

and good sense forbade. 

  25 
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Kapitel XI  

Fieldhead  

På sitt fogliga sätt vägrade emellertid Caroline att låta sig besegras. Hon hade en medfödd 

styrka i sitt flickhjärta, och hon drog nytta av den. Män och kvinnor kämpar aldrig så hårt 

som när de kämpar ensamma utan vittnen, rådgivare eller förtrogna, och utan uppmuntran, 5 

vägledning eller förbarmande. 

 Miss Helstone hade det så. Hennes lidanden var hennes enda sporre, och eftersom de 

var mycket påtagliga och smärtsamma skärpte och stärkte de hennes sinne. Hon hade 

föresatt sig att besegra den dödliga smärtan och gjorde sitt bästa för att kväva den. Aldrig 

hade hon varit så upptagen, så flitig eller framför allt så aktiv. Hon promenerade i alla 10 

väder, långa promenader på ensamma stigar. Dag efter dag kom hon tillbaka blek och 

utsliten på kvällen, men hon verkade ändå inte uttröttad. För så snart hon hade kastat av sig 

bahytten och sjalen brukade hon istället för att vila gå fram och tillbaka i sitt rum. Ibland 

satte hon sig inte förrän hon bokstavligt talat var svimfärdig. Hon påstod att hon ville trötta 

ut sig ordentligt för att kunna sova gott om natten. Men om det var målet lyckades hon inte 15 

uppnå det, för på natten, när andra slumrade, vände och vred hon sig i sängen eller satt vid 

fotändan av bädden i mörkret, till synes glömsk av att hon behövde vila. Ofta grät hon, 

olyckliga flicka! Hon grät med ett slags outhärdlig förtvivlan som när den kom över henne 

förintade all hennes själsstyrka och gjorde henne till ett hjälplöst barn.  

När hon låg där utmattad hände det att hon ansattes av frestelser. I hennes trötta hjärta 20 

viskade svaga antydningar att hon borde skriva till Robert och berätta att hon var olycklig 

eftersom hon blivit förbjuden att träffa honom och Hortense och att hon fruktade att han 

skulle beröva henne sin vänskap (inte kärlek) och glömma bort henne helt, och därför ville 

hon tigga och be att han skulle komma ihåg henne och någon gång skriva till henne. Hon 

avfattade faktiskt ett par sådana brev, men hon skickade dem aldrig eftersom skamkänslor 25 

och sunt förnuft förbjöd det. 
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At last the life she led reached the point when it seemed she could bear it no longer; that 

she must seek and find a change somehow, or her heart and head would fail under the 

pressure which strained them. She longed to leave Briarfield, to go to some very distant 

place. She longed for something else: the deep, secret, anxious yearning to discover and 

know her mother strengthened daily; but with the desire was coupled a doubt, a dread—if 5 

she knew her, could she love her? There was cause for hesitation, for apprehension on this 

point: never in her life had she heard that mother praised: whoever mentioned her, 

mentioned her coolly. Her uncle seemed to regard his sister-in-law with a sort of tacit 

antipathy; an old servant, who had lived with Mrs. James Helstone for a short time after 

her marriage, whenever she referred to her former mistress, spoke with chilling reserve: 10 

sometimes she called her “queer,” sometimes she said she did not understand her. These 

expressions were ice to the daughter’s heart; they suggested the conclusion that it was 

perhaps better never to know her parent, than to know her and not like her. 

But one project could she frame whose execution seemed likely to bring her a hope of 

relief; it was to take a situation, to be a governess—she could do nothing else. A little 15 

incident brought her to the point, when she found courage to break her design to her uncle. 

Her long and late walks lay always, as has been said, on lonely roads; but in whatever 

direction she had rambled, whether along the drear skirts of Stilbro’ Moor, or over the 

sunny stretch of Nunnely Common, her homeward path was still so contrived as to lead her 

near the Hollow. She rarely descended the den, but she visited its brink at twilight almost 20 

as regularly as the stars rose over the hill-crests. Her resting-place was at a certain stile 

under a certain old thorn: thence she could look down on the cottage, the mill, the dewy 

garden-ground, the still, deep dam; thence was visible the well-known counting-house 

window, from whose panes at a fixed hour shot, suddenly bright, the ray of the well-known 

lamp. Her errand was to watch for this ray: her reward to catch it, sometimes sparkling 25 

bright in clear air, sometimes shimmering dim through mist, and anon flashing broken 

between slant lines of rain—for she came in all weathers. 
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Slutligen nådde hennes liv en punkt då det föreföll henne som om hon inte längre stod 

ut. Hon måste på något sätt söka efter och finna ett sätt att förändra det; annars skulle 

hennes hjärta och huvud brista av det som tryckte dem. Hon ville lämna Briarfield och resa 

till någon plats långt borta. Hon ville också något annat. Hennes djupa, hemliga och 

oroliga längtan efter att få leta upp och lära känna modern blev allt starkare för var dag. 5 

Men den åstundan var förbunden med tvivel och fruktan: om hon lärde känna henne, skulle 

hon då kunna älska henne? Det fanns fog för hennes tvekan och farhågor i denna fråga, för 

hon hade aldrig hört modern lovordas. Vem som än talade om henne, talade om henne i 

kyliga ordalag. Farbrodern verkade betrakta sin svägerska med ett slags underförstådd 

antipati. En gammal tjänare som hade bott med mrs James Helstone under en kort tid efter 10 

hennes giftermål hade något kyligt reserverat i rösten när hon nämnde sin forna matmor. 

Ibland kallade hon henne ”besynnerlig”, och ibland sade hon att hon inte kunde begripa sig 

på henne. Dessa uttalanden lade sig som is kring dotterns hjärta. De föranledde slutsatsen 

att det kanske var bättre att inte lära känna föräldern, än att lära känna henne och inte tycka 

om henne. 15 

Men en plan kunde hon utforma som kanske kunde ge henne hopp om lättnad ifall den 

genomfördes, och det var att ta tjänst någonstans som guvernant, för det fanns inget annat 

hon kunde göra. En liten händelse förde henne fram till den punkt då hon tog mod till sig 

och avslöjade sin plan för farbrodern. 

Hennes långa och sena promenader gick som sagt alltid längs ensamma vägar. Men i 20 

vilken riktning hon än hade strövat – om det så var utmed Stilbro’ Moors dystra utkanter 

eller över Nunnely Commons soliga hed – förlades fortfarande hemvägen så att den förde 

henne nära The Hollow. Hon gick sällan ned i dalsänkan, men i skymningen besökte hon 

kanten av den nästan lika punktligt som stjärnorna när de steg upp över kullarnas krön. 

Hennes rastplats var vid en viss stätta under en viss gammal törnbuske. Därifrån kunde hon 25 

titta ned på stugan, spinneriet, den daggstänkta trädgården och den stilla, djupa dammen. 

Därifrån kunde man se det välbekanta kontorsfönstret vars rutor vid en bestämd tidpunkt 

plötsligt lystes upp av skenet från den välbekanta lampan. Hennes avsikt var att hålla utkik 

efter detta sken, och hennes belöning att fånga det. Ibland glittrade det klart i den höga 

luften; ibland skimrade det svagt genom ett töcken, och en annan gång blixtrade det fram 30 

mellan regnets sneda stänk, för hon gick dit i alla väder.  
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There were nights when it failed to appear: she knew then that Robert was from home, 

and went away doubly sad; whereas its kindling rendered her elate, as though she saw in it 

the promise of some indefinite hope. If, while she gazed, a shadow bent between the light 

and lattice, her heart leaped—that eclipse was Robert: she had seen him. She would return 

home comforted, carrying in her mind a clearer vision of his aspect, a distincter 5 

recollection of his voice, his smile, his bearing; and, blent with these impressions, was 

often a sweet persuasion that, if she could get near him, his heart might welcome her 

presence yet: that at this moment he might be willing to extend his hand and draw her to 

him, and shelter her at his side as he used to do. That night, though she might weep as 

usual, she would fancy her tears less scalding; the pillow they watered seemed a little 10 

softer; the temples pressed to that pillow ached less. 

The shortest path from the Hollow to the Rectory wound near a certain mansion, the 

same under whose lone walls Malone passed on that night-journey mentioned in an early 

chapter of this work—the old and tenantless dwelling yclept Fieldhead. Tenantless by the 

proprietor it had been for ten years, but it was no ruin: Mr. Yorke had seen it kept in good 15 

repair, and an old gardener and his wife had lived in it, cultivated the grounds, and 

maintained the house in habitable condition. 

If Fieldhead had few other merits as a building, it might at least be termed picturesque: 

its irregular architecture, and the gray and mossy colouring communicated by time, gave it 

a just claim to this epithet. The old latticed windows, the stone porch, the walls, the roof, 20 

the chimney-stacks, were rich in crayon touches and sepia lights and shades. The trees 

behind were fine, bold, and spreading; the cedar on the lawn in front was grand, and the 

granite urns on the garden wall, the fretted arch of the gateway, were, for an artist, as the 

very desire of the eye. 

One mild May evening, Caroline passing near about moon-rise, and feeling, though 25 

weary, unwilling yet to go home, where there was only the bed of thorns and the night of 

grief to anticipate, sat down on the mossy ground near the gate, and gazed through towards 

cedar and mansion. It was a still night—calm, dewy, cloudless: the gables, turned to the 

west, reflected the clear amber of the horizon they faced; the oaks behind were black; the 

cedar was blacker; under its dense, raven boughs a glimpse of sky opened gravely blue: it 30 

was full of the moon, which looked solemnly and mildly down on Caroline from beneath 

that sombre canopy. 
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En del kvällar tändes inte lampan. Då visste hon att Robert inte var hemma, och hon 

gick dubbelt bedrövad därifrån. När lampan tändes blev hon däremot upprymd, som om 

hon i skenet såg ett löfte om någon obestämd förhoppning. Om det medan hon tittade föll 

en skugga mellan ljuset och fönstret slog hennes hjärta ett extra slag, för den eklipsen var 

Robert, och hon hade fått se honom. Då gick hon tröstad hemåt, och i hennes tankar fanns 5 

en klarare bild av hans gestalt och ett tydligare minne av hans röst, leende och hållning. 

Och dessa intryck förenades ofta med en ljuv föreställning att om hon bara kunde komma 

nära honom skulle hans hjärta kanske trots allt välkomna henne och att han i det 

ögonblicket kanske skulle vara villig att sträcka ut handen, dra henne till sig och ge henne 

skydd vid sin sida som han brukade. Även om hon kanske som vanligt grät en sådan kväll 10 

tyckte hon att tårarna var mindre brännheta, att kudden som de vätte ned kändes lite 

mjukare och att huvudet som låg mot den kudden värkte lite mindre. 

Den kortaste vägen från The Hollow till prästgården gick nära en viss herrgård – just 

den vars ensliga murar Malone hade gått förbi på den nattliga stråt som nämnts i ett 

tidigare kapitel av detta verk – det gamla obebodda godset vid namn Fieldhead. Dess ägare 15 

hade lämnat det obebott i tio år, men det var ingen ruin. Mr Yorke hade sett till underhållet, 

och en gammal trädgårdsmästare med hustru hade bott där, skött om ägorna och hållit 

huset i beboeligt skick. 

Även om Fieldhead inte hade mycket att skryta med som byggnad betraktad, kunde den 

åtminstone kallas bildskön. Den oregelbundna arkitekturen och den av tidens tand grånade 20 

och mossiga fasaden gav den rätt till detta epitet. De gamla blyinfattade fönstren, 

stenportalen, väggarna, taket och skorstenarna flödade av pastellfärger och nyanser av 

sepia. Träden på baksidan var vackra, ståtliga och omfångsrika. Cedern på gräsmattan 

framför huset var magnifik, och graniturnorna på trädgårdsmuren och den genombrutna 

valvbågen över grinden borde för en konstnär ha varit en riktig ögonfröjd.  25 

En ljummen majkväll kom Caroline förbi där vid månens uppgång, och även om hon 

var uttröttad ville hon ännu inte gå hem, för där väntade bara en bädd av törnen och en natt 

av sorg. Så hon satte sig ned i mossan nära grinden och tittade genom den bort mot cedern 

och herrgårdsbyggnaden. Det var en stilla natt, lugn, daggstänkt och molnfri; de västra 

husgavlarna lystes upp av den bärnstensgula horisonten, och ekarna på baksidan stod 30 

mörka. Cedern stod ännu mörkare; under de täta, korpsvarta grenarna syntes en glimt av 

den djupblå himlen, och där lyste månen som allvarligt och milt tittade ned på Caroline 

genom det mörka grenverket.  
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She felt this night and prospect mournfully lovely. She wished she could be happy: she 

wished she could know inward peace: she wondered Providence had no pity on her, and 

would not help or console her. Recollections of happy trystes of lovers, commemorated in 

old ballads, returned on her mind: she thought such tryste in such scene would be blissful. 

Where now was Robert? she asked: not at the Hollow: she had watched for his lamp long, 5 

and had not seen it. She questioned within herself whether she and Moore were ever 

destined to meet and speak again. Suddenly the door within the stone porch of the Hall 

opened, and two men came out; one elderly and white-headed, the other young, dark-

haired, and tall. They passed across the lawn, out through a portal in the garden wall: 

Caroline saw them cross the road, pass the stile, descend the fields; she saw them 10 

disappear. Robert Moore had passed before her with his friend Mr. Yorke: neither had seen 

her. 

The apparition had been transient—scarce seen ere gone; but its electric passage left her 

veins kindled, her soul insurgent. It found her despairing: it left her desperate—two 

different states. 15 

“Oh! had he but been alone! Had he but seen me!” was her cry, “he would have said 

something: he would have given me his hand. He does, he must love me a little: he would 

have shown some token of affection: in his eye, on his lips, I should have read comfort: but 

the chance is lost. The wind—the cloud’s shadow does not pass more silently, more 

emptily than he. I have been mocked, and Heaven is cruel!” 20 

Thus, in the utter sickness of longing and disappointment, she went home. 

The next morning at breakfast, where she appeared, white-cheeked and miserable-

looking as one who had seen a ghost, she inquired of Mr. Helstone,— 

“Have you any objection, uncle, to my inquiring for a situation in a family?” 

Her uncle, ignorant as the table supporting his coffee-cup of all his niece had undergone 25 

and was undergoing, scarcely believed his ears. 

“What whim now?” he asked. “Are you bewitched? What can you mean?” 

“I am not well, and need a change,” she said. 
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Hon tyckte att både kvällen och utsikten var vemodigt vackra. Hon önskade att hon 

kunde få vara lycklig; hon önskade att hon kunde få känna inre frid, och hon frågade sig 

varför Försynen inte förbarmade sig över henne och varför den varken ville hjälpa eller 

trösta henne. Hon drog sig till minnes skildringar av lyckliga möten mellan älskande, så 

som de nedtecknats i gamla folkvisor, och hon tänkte att ett sådant möte på en sådan här 5 

plats skulle vara himmelskt. Var kunde Robert vara nu? frågade hon sig. Inte i The Hollow, 

för hon hade väntat länge på lampan och inte fått se den. Inom sig undrade hon om hon och 

Moore någonsin vore ämnade att träffas och talas vid igen. Plötsligt öppnades dörren 

innanför herresätets stenportal, och två män steg ut, en äldre och vithövdad, den andre 

yngre, mörkhårig och lång. De gick över gräsmattan och ut genom ett valv i trädgårds-10 

muren. Caroline såg hur de korsade vägen, gick förbi stättan och vidare ned på fälten där 

de försvann ur hennes blickfång. Robert Moore hade gått förbi henne med sin vän 

mr Yorke – ingen av dem hade sett henne.  

Synen hade varit flyktig – knappt uppfattad innan den var försvunnen. Men detta 

laddade ögonblick satte hennes blod i svallning och hennes själ i uppror. Innan hade hon 15 

misströstat, och nu efteråt var hon förtvivlad – två olika mentala tillstånd. 

”Åh, om han ändå hade varit ensam! Om han ändå hade sett mig!” utbrast hon. ”Då 

skulle han ha sagt något, då skulle han ha tagit mig i hand. Han älskar mig lite grand, det 

måste han göra. Han skulle ha visat något ömhetsbevis, och i hans blick eller från hans 

läppar skulle jag ha utläst något tröstande, men tillfället är förbi. Varken vinden eller 20 

molnets skugga förflyktigas tystare eller mer likgiltigt än han. Himlen är grym som driver 

gäck med mig!” 

Svårt ansatt av längtan och besvikelse gick hon hemåt. 

När hon kom ned till frukosten nästa morgon var hon blek om kinden och såg eländig 

ut, som om hon hade sett ett spöke. Hon frågade mr Helstone: 25 

”Har farbror något att invända emot att jag söker tjänst i en familj?” 

Farbrodern – som var lika okunnig som bordet under hans kaffekopp om allt det som 

brorsdottern hade genomlidit och fortfarande genomled – kunde knappt tro sina öron. 

”Vad är nu detta för infall?” frågade han. ”Har du blivit alldeles förbytt? Vad i all 

världen ska detta betyda?” 30 

”Jag mår inte bra och behöver en förändring”, sade hon. 
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He examined her. He discovered she had experienced a change, at any rate. Without his 

being aware of it, the rose had dwindled and faded to a mere snowdrop: bloom had 

vanished, flesh wasted; she sat before him drooping, colourless, and thin. But for the soft 

expression of her brown eyes, the delicate lines of her features, and the flowing abundance 

of her hair, she would no longer have possessed a claim to the epithet —pretty. 5 

“What on earth is the matter with you?” he asked. “What is wrong? How are you 

ailing?” 

No answer, only the brown eyes filled, the faintly-tinted lips trembled. 

“Look out for a situation, indeed! For what situation are you fit? What have you been 

doing with yourself? You are not well.” 10 

“I should be well if I went from home.” 

“These women are incomprehensible. They have the strangest knack of startling you 

with unpleasant surprises. To-day you see them bouncing, buxom, red as cherries, and 

round as apples; to-morrow they exhibit themselves effete as dead weeds, blanched and 

broken down. And the reason of it all? that’s the puzzle. She has her meals, her liberty, a 15 

good house to live in, and good clothes to wear as usual: a while since that sufficed to keep 

her handsome and cheery, and there she sits now a poor little pale, puling, chit enough. 

Provoking! Then comes the question, what is to be done? I suppose I must send for advice. 

Will you have a doctor, child?” 

“No, uncle; I don’t want one: a doctor could do me no good. I merely want change of 20 

air and scene.” 

“Well, if that be the caprice it shall be gratified. You shall go to a watering-place: I 

don’t mind the expense: Fanny shall accompany you.” 

“But, uncle, some day I must do something for myself: I have no fortune. I had better 

begin now.” 25 

“While I live, you shall not turn out as a governess, Caroline. I will not have it said that 

my niece is a governess.” 

“But the later in life one makes a change of that sort, uncle, the more difficult and 

painful it is. I should wish to get accustomed to the yoke before any habits of ease and 

independence are formed.” 30 

“I beg you will not harass me, Caroline. I mean to provide for you. I have always meant 

to provide for you: I will purchase an annuity. Bless me! I am but fifty-five; my health and 

constitution are excellent: there is plenty of time to save and take measures. Don’t make 

yourself anxious respecting the future: is that what frets you?” 
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Han granskade henne och upptäckte att hon i vilket fall hade genomgått en förändring. 

Utan att han märkt det hade rosen vissnat och falnat till en liten snödroppe. Det 

blomstrande hade försvunnit och hullet tynat av. Hon satt framför honom matt, färglös och 

tunn. Om det inte hade varit för ögonens mjuka blick, de fina anletsdragen och det 

böljande, tjocka håret skulle hon inte längre ha kunnat göra anspråk på epitetet vacker. 5 

”Vad i all världen är det med dig?” frågade han. ”Hur är det fatt? Är du sjuk?” 

Inget svar, bara tårfyllda, bruna ögon och darrande, blodlösa läppar. 

”Söka tjänst, minsann! Och för vilken tjänst skulle du passa? Vad har du gjort med dig 

själv? Du är inte frisk.” 

”Jag skulle bli frisk om jag flyttade hemifrån.” 10 

”Dessa kvinnor, de är obegripliga. De har en underlig förmåga att skrämma upp en med 

obehagliga överraskningar. Ena dagen ser man dem fara runt, fylliga, rosenröda och 

äppelkindade, men nästa dag har de blivit lika kraftlösa som torrt gräs, lika vitnade och 

nedbrutna. Och anledningen till detta? Det är en gåta. Hon får sina mål mat, sin frihet, ett 

bra hem att bo i och bra kläder att ha på sig, precis som vanligt. Sedan en tid har det varit 15 

tillräckligt för att hålla henne glad och nöjd, och nu sitter hon där, bara en stackars liten 

blek och kinkig jänta. Mycket upprörande! Och då ställer man sig frågan, vad bör göras? 

Jag måste väl be någon om råd. Behöver du en läkare, flicka lilla?” 

”Nej, jag vill inte ha någon, en läkare skulle inte kunna hjälpa mig. Jag vill bara ha ett 

ombyte av luft och plats.” 20 

”Men den nycken ska vi nog kunna tillfredsställa. Du ska åka till en kurort, och Fanny 

följer med dig, kosta vad det kosta vill.” 

”Men en dag måste jag klara mig själv för jag har ingen förmögenhet. Det är lika bra att 

jag börjar genast.” 

”Du ska inte bli guvernant så länge jag lever. Jag vill inte att det ska pratas om att min 25 

brorsdotter är guvernant.”  

”Men ju senare i livet som man gör en sådan förändring, desto svårare och mer 

plågsamt är det. Jag vill vänja mig vid det oket innan jag blir alltför van vid bekvämlighet 

och frihet.” 

”Jag ber dig att inte plåga mig mer med detta. Jag tänker sörja för dig. Jag har alltid 30 

tänkt att jag ska sörja för dig: jag ska köpa en livränta till dig. Bevare mig väl! Jag är ju 

bara femtiofem. Min hälsa och fysik är utmärkta, det finns gott om tid att spara och vidta 

åtgärder. Ängslas inte för framtiden, är det den som bekymrar dig?” 
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“No, uncle; but I long for a change.” 

He laughed. “There speaks the woman!” cried he, “the very woman! A change! a 

change! Always fantastical and whimsical! Well, it’s in her sex.” 

“But it is not fantasy and whim, uncle.” 

“What is it then?” 5 

“Necessity, I think. I feel weaker than formerly. I believe I should have more to do.” 

“Admirable! She feels weak, and therefore she should be set to hard labour—‘clair 

comme le jour’—as Moore—confound Moore! You shall go to Cliff-Bridge; and there are 

two guineas to buy a new frock. Come, Cary, never fear; we’ll find balm in Gilead.” 

“Uncle, I wish you were less generous, and more—” 10 

“More what?” 

Sympathizing was the word on Caroline’s lips, but it was not uttered: she checked 

herself in time: her uncle would indeed have laughed if that namby-pamby word had 

escaped her. Finding her silent, he said,— 

“The fact is, you don’t know precisely what you want.” 15 

“Only to be a governess.” 

“Pooh! mere nonsense! I’ll not hear of governessing. Don’t mention it again. It is rather 

too feminine a fancy. I have finished breakfast, ring the bell: put all crotchets out of your 

head and run away and amuse yourself.” 

“What with? My doll?” asked Caroline to herself as she quitted the room. 20 

A week or two passed; her bodily and mental health neither grew worse nor better. She 

was now precisely in that state, when, if her constitution had contained the seeds of 

consumption, decline or slow fever, those diseases would have been rapidly developed, 

and would soon have carried her quietly from the world. People never die of love or grief 

alone; though some die of inherent maladies, which the tortures of those passions 25 

prematurely force into destructive action. The sound by nature undergo these tortures, and 

are racked, shaken, shattered: their beauty and bloom perish, but life remains untouched. 

They are brought to a certain point of dilapidation; they are reduced to pallor, debility, and 

emaciation. People think, as they see them gliding languidly about, that they will soon 

withdraw to sickbeds, perish there, and cease from among the healthy and happy. This 30 

does not happen: they live on; and though they cannot regain youth and gaiety, they may 

regain strength and serenity. The blossom which the March wind nips, but fails to sweep   
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”Nej, men jag längtar efter en förändring.” 

Han skrattade. ”Så talar bara en kvinna!” utbrast han. ”En riktig kvinna! En förändring! 

En förändring! Alltid fantasifull och nyckfull! Nåväl, det hör till könet.” 

”Men det är inte fantasier eller nycker.” 

”Vad är det då?” 5 

”Nödvändighet, tror jag. Jag känner mig svagare än förut. Jag tror att jag borde ha mer 

att göra.” 

”Förträffligt! Hon känner sig svag, och därför bör hon sättas i hårt arbete – ’clair 

comme le jour’ – som Moore … åt pepparn med Moore. Du ska resa till Cliff Bridge, och 

här har du två guineas till en ny klänning. Så så, Cary, oroa dig inte, vi ska nog finna 10 

balsam i Gilead.” 

”Jag önskar att farbror var mindre generös och mer …” 

”Mer vad då?” 

Medkännande var ordet på Carolines läppar, men det yttrades aldrig. Hon avbröt sig i 

tid, för hennes farbror skulle ha gapskrattat om hon hade sagt något så pjoskigt. 15 

Eftersom hon tystnat sade han: 

”Faktum är att du egentligen inte vet vad det är du vill.” 

”Bara att bli guvernant.” 

”Äh, struntprat! Jag vill inte höra mer om något guvernantande. Inte ett ord till. Det är 

bara flickdrömmar. Jag är klar med frukosten, ring i klockan. Slå alla griller ur huvudet nu 20 

och spring iväg och roa dig.” 

”Med vad? Mina dockor?” frågade Caroline för sig själv när hon lämnade rummet. 

Det gick en vecka eller två, och hennes kroppsliga och psykiska hälsa blev varken bättre 

eller sämre. Hon hade nu uppnått ett sådant tillstånd att om hennes fysik hade innehållit 

frön till lungsot eller tyfus, då hade dessa sjukdomar utvecklats snabbt och hade snart i 25 

tysthet förpassat henne till en annan värld. Folk dör aldrig av kärlek eller sorg allena, även 

om en del dör av medfödda sjukdomar vars förgörande krafter utlöses i förtid av de 

känslomässiga plågorna. De som har god hälsa genomlider dessa plågor och blir pinade, 

omskakade och nedbrutna. Deras skönhet och friska ungdom förgår, men livslågan förblir 

brinnande. De förs till en viss punkt av förfall, och de reduceras till blekhet, kraftlöshet och 30 

avtärdhet. Folk som ser dem matt glida fram tror att de snart kommer att dra sig tillbaka till 

sjuksängen, förgås där och för alltid skiljas från de friska och lyckliga. Detta sker dock 

inte, utan de lever vidare, och även om de inte kan återfå sin ungdom eller glädje kan de 

återfå styrkan och sinnesfriden. Den blomma som marsvinden biter i, men inte lyckas blåsa  
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away, may survive to hang a withered apple on the tree late into autumn: having braved the 

last frosts of spring, it may also brave the first of winter. 

Every one noticed the change in Miss Helstone’s appearance, and most people said she 

was going to die. She never thought so herself: she felt in no dying case; she had neither 

pain nor sickness. Her appetite was diminished; she knew the reason: it was because she 5 

wept so much at night. Her strength was lessened; she could account for it: sleep was coy 

and hard to be won; dreams were distressing and baleful. In the far future she still seemed 

to anticipate a time when this passage of misery should be got over, and when she should 

once more be calm, though perhaps never again happy. 

Meanwhile her uncle urged her to visit; to comply with the frequent invitations of their 10 

acquaintance: this she evaded doing; she could not be cheerful in company: she felt she 

was observed there with more curiosity than sympathy. Old ladies were always offering 

her their advice, recommending this or that nostrum; young ladies looked at her in a way 

she understood, and from which she shrank. Their eyes said they knew she had been 

“disappointed,” as custom phrases it: by whom, they were not certain. 15 

Commonplace young ladies can be quite as hard as commonplace young gentlemen,—

quite as worldly and selfish. Those who suffer should always avoid them; grief and 

calamity they despise: they seem to regard them as the judgments of God on the lowly. 

With them to “love” is merely to contrive a scheme for achieving a good match: to be 

“disappointed” is to have their scheme seen through and frustrated. They think the feelings 20 

and projects of others on the subject of love, similar to their own, and judge them 

accordingly. 

All this Caroline knew, partly by instinct, partly by observation: she regulated her 

conduct by her knowledge, keeping her pale face and wasted figure as much out of sight as 

she could. Living thus in complete seclusion, she ceased to receive intelligence of the little 25 

transactions of the neighbourhood. 
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bort, kan överleva och bli ett skrumpet äpple på grenen om senhösten. Ifall den har trotsat 

vårens sista frostnätter kan den också trotsa vinterns första. 

Alla såg hur miss Helstone hade förändrats, och de flesta menade att hon nog skulle dö 

snart. Själv tänkte hon aldrig så, för hon trodde sig inte vara döende och kände varken 

smärta eller sjukdom. Hon hade sämre aptit, och hon visste orsaken: det var för att hon grät 5 

så mycket om nätterna. Hon hade mindre styrka, och hon kunde säga varför: sömnen var 

nyckfull och svår att fånga, medan drömmarna var sorgliga och olyckliga. I en avlägsen 

framtid kunde hon ändå ana en tid när denna sorgestig skulle vara avklarad och när hon 

ännu en gång skulle vara lugnare, om än kanske aldrig mer lycklig. 

Under tiden uppmuntrade farbrodern henne att göra visiter och att tacka ja till de många 10 

inbjudningarna från deras bekanta. Detta undvek hon. Hon kunde inte vara glad 

tillsammans med andra, eftersom hon kände att blickarna som då synade henne var mer 

nyfikna än medkännande. Gamla damer ville alltid ge henne goda råd och 

rekommenderade den ena eller andra patentlösningen. Unga damer betraktade henne på ett 

sätt som hon förstod och från vilket hon skyggade. Deras blickar sade att de visste att hon 15 

hade blivit ”sviken”, som det heter, men av vem, det var de inte säkra på. 

Alldagliga unga damer kan vara väl så hårdhjärtade som alldagliga unga herrar, lika 

världsliga och själviska. De som lider bör alltid undvika dem. Sorg och elände föraktar de 

och verkar se dem som Guds straffdomar mot dem som är lägre stående. För dem är att 

”älska” enbart att smida ränker för att göra ett gott gifte och att bli ”sviken” är att få de 20 

ränkerna avslöjade och se dem gå om intet. De tror att andras känslor och avsikter på 

kärlekens område liknar deras egna och dömer dem efter detta. 

Allt detta visste Caroline, dels genom intuition, dels genom observation. Hon lät därför 

denna kunskap styra hennes beteende, och hon höll sitt bleka ansikte och sin avmagrade 

figur så mycket utom synhåll som det gick. Eftersom hon levde så fullständigt avskilt fick 25 

hon inte längre veta något om grannskapets små tilldragelser. 

 

 

 

 30 
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3. Översättningskommentar  

3.1. Inledning 

I arbetet med att översätta Shirley har jag funnit många intressanta frågor och företeelser 

som vore väl värda en kommentar. Uppsatsens omfång kräver dock en avgränsning och jag 

har därför valt fyra områden som är speciellt framträdande eller som var mest 

problematiska i arbetet. Gemensamt för de fyra är att de tillsammans utgör en provkarta 

över några av de allra viktigaste karaktärsdragen i romanen. Kommentarens första del 

handlar om Brontës meningsbyggnad som skiljer sig från dagens svenska och därför är 

något svårläst. De delar av kommentaren som handlar om platsnamn, tilltal och titlar 

respektive frasen old maid tar upp dels hur romanens litterära gestalter bemöter och 

uppfattar varandra, dels hur ett främmande språks platsnamn och titlar bör hanteras. Den 

del av kommentaren som kallas Kulturella markörer tar slutligen upp element i källtexten 

som hör till den brittiska kulturen, romanens tillkomsttid eller Brontës intellektuella 

bildning. Med ordet kulturella avses alltså både kulturell i antropologisk mening (som t.ex. 

klädesplaggen) och i bildningsmässig (som t.ex. bibliska och mytologiska allusioner). 

 

3.2. Interpunktion och syntax 

Vid översättning av en äldre roman är det lämpligt att på något sätt behålla det 

ålderdomliga i texten. Annars går översättningen snarare vidare till att bli en adaption, och 

resultatet blir en anpassad version av källtexten, inte en översättning. Under mitt arbete 

med Shirley har jag valt att låta de flesta av tidsmarkörerna ligga på den lexikala nivån. 

Ålderdomliga ord och uttryck som allena, blotta, driver gäck påminner då läsaren om att 

detta är en text som både utspelar sig och är skriven i en annan tid. Andra exempel på 

tidsmarkörer följer vid diskussionen om klädesplagg och frasen old maid. 

 Dessa lexikala tidsmarkörer ställs mot översättningens syntax. När man läser original-

texten till Shirley första gången slås man, och kanske förskräcks, av den komplicerade 

syntaxen. Brontë har överlag mycket långa grafiska meningar där de olika huvud- och 

bisatserna skiljs åt med hjälp av tankstreck, kolon eller semikolon, tre skiljetecken som är 

mindre vanliga i det moderna svenska skriftspråket. Frågan blir då hur trogen översättaren 

ska vara källtextens meningsbyggnad eftersom ett adekvansperspektiv skulle kunna 

försvåra läsningen alltför mycket. Erik Andersson hade ett liknande problem med sin 

nyöversättning av Oscar Wildes essäer. Eftersom svenskans syntax och interpunktion har 
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förändrats så pass mycket sedan 1800-talet kunde inte Andersson få någon hjälp av den 

äldre svenska översättningen, och den kom ändå ut så sent som 1893.14 

Min översättningsstrategi var att modernisera interpunktion och syntax genom att korta 

av de grafiska meningarna, ändra ordföljden, stryka de flesta tankstrecken, kolonen och 

semikolonen samt utföra andra förändringar på den syntaktiska nivån. I exempel 1 nedan 

har jag delat upp meningen i två, och dessutom har jag bytt ut kolonet efter sladdertacka 

mot ett komma + konjunktion: 

 

1a.  Still, though thus pitiless in moral anatomy, she was no scandal-monger: she  

never disseminated really malignant or dangerous reports: it was not her heart so 

much as her temper that was wrong. (B36:19ff) 

 

1b. Men även om hon var skoningslös i ämnet moralisk anatomi var hon ingen  

sladdertacka, för hon spred aldrig ut riktigt illvilliga eller farliga historier. Det 

största felet låg inte i hennes hjärta, utan i hennes lynne. (R37:20ff) 

 

I sin genomgång av översättningar till svenska av Alice in Wonderland påpekar Barbara 

Knochenhauer vikten av att behålla Lewis Carrolls interpunktion eftersom då bibehålls 

också källtextens flytande språk. En av Alice-översättarna, Harry Lundin, har inte gjort det, 

och hans översättning blir då, enligt Knochenhauer, mer svårläst och hackig.15 Men mot 

detta bör man ställa läsarperspektivet och det som Toury i sitt normsystem kallar 

”textual-linguistic norms”.16 Vid moderna översättningar till svenskan kan man hävda att 

när det gäller syntax och meningslängd säger normen att en översättning bör vara så lik en 

svensk originaltext som möjligt.  

Detta betyder dock inte att Shirley har pressats in i en modern svensk idealmall. 

Syntaxen speglar den tid då källtexten skapades, och med det i åtanke har jag försökt att 

behålla en del av den ålderdomliga stilen. Oväntade ordföljder och andra särdrag kan 

därmed fungera som tidsmarkörer. Under översättningsarbetets gång upptäckte jag också 

att jag inte kunde genomföra min föresats att stryka alla semikolon. På svenska har 

semikolon, i min mening, en högre stilnivå än på engelska, och därför ville jag inte 

använda skiljetecknet i en skönlitterär text. På en del ställen i översättningen har jag dock 

                                                           
14 Andersson (2012). Dag ut och dag in med en dag i Dublin, 119. 
15 Knochenhauer. ”Alice på svenska: att översätta nonsens och ordlekar”, 8. 
16 Toury. Descriptive translation studies and beyond, 59. 
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haft nytta av semikolon. Den här meningen skulle t.ex. ha blivit alltför staccatoartad om 

den hade delats upp i två:  

 

2.   Mr Helstone hade förväntat sig att hans order skulle väcka protester; han hade  

förväntat sig tårar. (R19:16-17) 

 

 Det finns ett par ställen i utdraget där Brontë har mycket långa meningar, och där har 

tankstreck och kolon varit nödvändiga. Långa bisatser radas upp efter varandra vilket gör 

källtexten ganska svårläst. Ett exempel är beskrivningen av Moores dubier angående att 

Storbritannien bör sluta fred med Frankrike. Detta citat sätts inte i kursiv av skäl som 

kommer att förklaras nedan. 

 

3a. Sometimes, by flashes, he felt there was little reason in the demands his party  

made on Government: when he heard of all Europe threatened by Bonaparte, and 

of all Europe arming to resist him; when he saw Russia menaced, and beheld 

Russia rising, incensed and stern, to defend her frozen soil, her wild provinces of 

serfs, her dark native despotism, from the tread, the yoke, the tyranny of a foreign 

victor, he knew that England, a free realm, could not then depute her sons to make 

concessions and propose terms to the unjust, grasping French leader. (B16:20ff) 

 

Ett annat textställe är när Caroline drömmer sig tillbaka till då hon och Moore var 

tillsammans.  

 

4a. Then, too, her imagination was full of pictures: images of Moore; scenes where he  

and she had been together; winter fireside sketches; a glowing landscape of a hot 

summer afternoon passed with him in the bosom of Nunnely wood; divine 

vignettes of mild spring or mellow autumn moments, when she had sat at his side 

in Hollow’s copse, listening to the call of the May cuckoo, or sharing the 

September treasure of nuts and ripe blackberries, — a wild dessert which it was 

her morning’s pleasure to collect in a little basket, and cover with green leaves 

and fresh blossoms, and her afternoon’s delight to administer to Moore, berry by 

berry, and nut by nut, like a bird feeding its fledgling. (B26:1ff) 

 



65 
 

I bägge fallen hade det varit möjligt att dela upp meningen i flera för att underlätta 

läsningen, men samtidigt finns det en snöbollseffekt i Brontës staplande av bisatser och 

nominalfraser som gör ett starkt intryck på läsaren. Sammantaget blir exempelvis alla 

bisatserna i exempel 3a ett överväldigande starkt argument mot det som Moore kämpar för, 

och det understryker hans ambivalens. I min översättning har jag därför valt att behålla 

meningslängden på sådana ställen och inte delat upp i flera. För att underlätta läsningen vid 

det första exemplet har Brontë lagt till then när huvudsatsen till slut kommer. Kursiver-

ingen är från källtexten och har behållits i de två senare upplagorna som jag har haft 

tillgång till. I min översättning har jag behållit ordet då, men istället för att kursivera har 

jag lagt till ett tankstreck före: – då visste Moore att England. En kursivering ger en 

betoning och jag kan förstå varför Brontë valde att göra så. Men ett tankstreck ger en 

(välbehövlig) paus i läsningen som säger att efter alla bisatser kommer nu huvudsatsen. 

Det är också på det viset som Siv Strömquist beskriver tankstreckets funktion: ”Stanna! Se 

upp! Här ska du göra en paus – för nu kommer något som skribenten vill att du ska lägga 

märke till.”17 Strömquist betonar visserligen den överraskningseffekt som tankstrecket kan 

ge upphov till, något som inte finns i mitt exempel från Shirley. Min tanke är istället att 

använda tankstrecket som ett kraftigare kommatecken. 

 

3b.  Ibland, för ett kort ögonblick, kände han att det inte fanns något verkligt fog för  

de krav som hans falang ställde på regeringen: som när han hörde att hela 

Europa hotades av Bonaparte och att hela Europa tog till vapen för att bekämpa 

honom, och när han såg hur Ryssland härjades och hur det uppretade och stränga 

Ryssland reste sig för att försvara sin frusna jord, sina okuvade landsändar med 

livegna och sin mörka, nedärvda despotism mot att bli nedtrampade, slagna i 

bojor och förtryckta av en utländsk erövrare – då visste Moore att England, ett 

fritt rike, inte kunde anförtro åt sina söner att göra eftergifter och föreslå villkor 

för den orättfärdige och girige franske härskaren. (R17:20ff) 

 

Exempel 4a består inte av staplade bisatser utan av långa nominalfraser där bisatserna 

fungerar som bestämningar till substantiven. Brontë har avgränsat med semikolon, men 

den lösningen fungerar inte lika bra på svenska eftersom det inte är fråga om fullständiga 

                                                           
17 Strömquist. Skiljeteckensboken, 55. 
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satser.18 Istället har jag för det första satt till ett som: som scener vid brasan, vilket är tänkt 

att fungera som exempelvis. För det andra har jag i den efterföljande uppräkningen använt 

kommatecken + eller för att skilja fraserna åt.  

 

4b.  Dessutom var hennes fantasi full av bilder som föreställde Moore och tablåer när  

han och hon hade varit tillsammans, som scener vid brasan om vintern, eller ett 

glödande landskap en het sommareftermiddag med honom i hjärtat av skogen i 

Nunnely, eller gudomliga vinjetter av vårfriska eller höstmogna stunder när hon 

hade suttit bredvid honom i dungen i The Hollow och lyssnat på majgöken, eller 

när de hade delat på septemberskörden av nötter och saftiga björnbär – en 

efterrätt från naturen som det var hennes morgonnöje att plocka i en liten korg 

och sedan täcka med gröna blad och nyutslagna blommor, och hennes 

eftermiddagslek att förse Moore med, ett bär i taget och en nöt i taget, som när en 

fågel matar sin unge. (R27:1ff) 

 

I ett par fall med långa meningar har jag varit tvungen att frångå grundregeln för 

kommatering. Ett exempel från början av min översättning: 

 

5.   Många av dem är ytterligt inskränkta och känslokalla, har inga varmare känslor  

för någon annan samhällsklass än sin egen, och är avståndstagande, till och med 

fientligt inställda mot alla andra. (R17:5f) 

 

Kommatecknet efter egen är inte korrekt enligt grundregeln för kommatering vid 

gemensam satsdel (subjektet i det här fallet), men paragraf 12.5.5 i Svenska skrivregler 

säger att meningslängden inverkar i sådana här fall. Meningen ovan har 19 ord före det 

nämnda kommatecknet, medan Svenska skrivreglers exempelmening för fall med 

gemensamt subjekt bara har 10 ord före motsvarande kommatecken.19 

Det andra exemplet gäller för samma satstyp, men när två verb krockar:  

 

6.   De verkar missunna dem själva luften de andas, och tycker att det är fullständigt  

otillbörligt att de behöver äta, dricka och bo drägligt. (R17:8f) 

                                                           
18 Strömquist, 39. 
19 Svenska skrivregler, 182-183. 
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Här är risken att utan kommatecknet läser man meningen som de andas och tycker, det vill 

säga, det är inte huvudsatsens subjekt som tycker, utan bisatsens. Det här är inget ovanligt 

problem när meningarna är så pass långa och komplicerade. I mina ögon blir det tydligare 

med ett kommatecken som avskiljer, och det finns en poäng med att vara pragmatisk och 

låta tydlighetsmålet komma i första hand och regeln i andra. 

Ett annat interpunktionsproblem är satsradningar. Som nämnts har jag inte velat 

överanvända semikolon, men om jag inte bryter för ny mening eller sätter 

komma + konjunktion så uppstår en satsradning. Brontë har, vad jag kan bedöma, inte 

frångått de språkregler som gällde för engelskan på hennes tid. Det är en viktig anledning 

till att jag vill undvika det. I vissa delar av texten har jag dock använt satsradningar 

medvetet och det gäller replikerna.  

 

7.   Nej, jag vill inte ha någon, en läkare skulle inte kunna hjälpa mig. (R57:19) 

 

Enligt Språkriktighetsboken kan satsradning, eller asyndes, användas som ett medvetet 

stildrag framför allt i just skönlitterära texter.20 I sin artikel om satsradning skriver Olle 

Josephson att satsradning är vanligare när skribenten ska vara personlig.21 Repliker som är 

en del av en familjär dialog speglar, liksom återgivna tankar, ett personligt sätt att tala, och 

därmed kan satsradningar ha en plats där. 

I min översättning är språket i replikerna över huvud taget mer ledigt med ofullständiga 

meningar och okonventionell ordföljd. Här är ett par andra exempel:  

 

8.   Satsadverbial placerat efter finit verb i bisats:  

Det är lika bra att jag börjar genast. (R57:23-24) 

9.   Överflödigt och samt kommatecken i uppräkning:  

Det är fel att försumma människor bara för att de inte är vackra, och unga,  

och glada! (R31:30-31) 

 

 

                                                           
20 Språkriktighetsboken, 332. 
21 Josephson (2009). ”Satsradning”, 56-57. 
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3.3. Platsnamn, titlar och tilltal  

Ett enkelt sätt att främmandegöra eller anpassa en översatt text är att behålla respektive 

översätta platsnamn och titlar. För att betona att Shirley är en engelsk roman har jag i min 

översättning valt att inte översätta de personliga titlarna mr, miss och mrs. För det första är 

det en äldre konvention att översätta till herr, fröken eller fru. Det skulle ge översättningen 

ett lite gammaldags intryck som i och för sig kan vara motiverat, men risken finns att det 

blir gammaldags på fel sätt. Det blir som om översättningen klistrar på en ålderdomlig stil 

som inte finns i källtexten; översättningen känns då daterad, inte texten i sig. Moderna 

översättare av engelska klassiker som Sundström och Nielsen har behållit mr, miss och mrs 

före egennamn. En annan orsak att behålla dem är att jag vill främmandegöra texten genom 

att betona att den handlar om personer i en annan kultur som talar ett annat språk. Det finns 

ingen anledning att få texten att maskera sig till en svensk originaltext i det här fallet. 

När det gäller tilltal i form av pronomen i andra person krävs dock ett annat 

angreppssätt. Engelskans you kan översättas med antingen du eller ni, och ibland är det 

svårt att bestämma vilket svenskt pronomen som you motsvarar. Jag har då valt att se till 

kontexten och försökt avgöra i vilken position de litterära gestalterna står till varandra. En 

bit in i utdraget återfinns en längre dialog mellan Caroline och tjänsteflickan Fanny. 

(R31:8ff) Deras förhållande är hierarkiskt men samtidigt familjärt. För att illustrera Fannys 

underordning niar hon sin matmor. Caroline duar emellertidhenne, vilket motverkar den 

distans som kan uppstå genom Fannys niande. Detta förhållande motsägs dock av hur ni 

har använts traditionellt i Sverige. Det har funnits ett bruk där ni används till tjänstefolk, 

inte av dem och då ofta på ett nedsättande sätt.22 I dagens svenska kultur är det dock 

vanligt att ni används som ett artigt tilltal, och därför låter jag det bruket bestämma.  

 Ett annat vanligt tilltal i Sverige förr var att använda en persons titel: Vill konsulinnan 

ha lite mer kaffe? Det var ett sätt att komma runt du/ni-frågan, och den lösningen har jag 

använt i dialogerna mellan Caroline och mr Helstone. Återigen vill jag poängtera det 

hierarkiska i förhållandet, men här är det Caroline som befinner sig i underläge. 

Mr Helstone duar henne, något som också passar bra med hans bryska ton. Istället för att, 

som Fanny, nia använder Caroline ordet farbror: Har farbror något att invända emot. 

(R55:26) Detta tilltal belyser vilken relation de har till varandra: Caroline tilltalar honom 

inte med hans yrkestitel kyrkoherden, utan hon betonar deras släktband. Tilltalet farbror 

                                                           
22 Josephson (2004). Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra  
språk i Sverige, 91, 94. 
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skapar dessutom en distans mellan dem både makt- och, inte minst, känslomässigt. Att 

Caroline använder farbror istället för du blir ett sätt att visa vilken emotionellt fattig miljö 

prästgården är.  

När det gäller yrkesbeteckningar som kyrkoherde översätter jag dem till svenska 

motsvarigheter och använder då gemen initial; exempel återfinns på R19:5 med flera 

ställen. Titeln Dr. skriver jag ut – doktor – och använder även där gemen initial. (B30:2 

respektive R31:2) 

Det finns en annan anledning att kommentera dialogen mellan Caroline och Fanny som 

nämnts ovan. (R31:8ff) I källtexten tilltalar de två kvinnorna, på anglosaxiskt vis, varandra 

med titel (miss) respektive personnamn (Fanny). I svenska översättningar från engelska är 

det vanligt att man stryker namnen i dialoger eftersom de dels kan vara onödiga (man 

förstår ändå vem som avses), dels låter det lite osvenskt och i värsta fall tjatigt. Men på ett 

par ställen behåller jag namnen av speciella skäl, och jag hänvisar här till sida och rad i 

löpande text. På R31:9 behålls miss Caroline eftersom Fanny vill att Caroline ska bli mer 

uppmärksam och prata mer. På R31:14 behålls istället miss eftersom Fanny säger emot 

Caroline. Det artiga tilltalet miss tar då udden av Fannys kritiska svar. Slutligen R31:22 där 

Fanny behålls eftersom det understryker Carolines förmanande ton till Fanny. Att 

kvinnorna tilltalar varandra med förnamn eller titel blir då ett sätt att visa dialogens 

underliggande konnotationer i form av uppmuntran, kritik och maktetablering. 

Angående tilltal kan det här vara på sin plats att kommentera hur läsaren av Shirley 

tilltalas. Brontë skriver kort och gott reader (B38:9), men det blir för kort med bara läsare 

i översättningen. Uttrycket kära läsare är ganska vedertaget och därför väljer jag det.  

 

10. Kära läsare, när ni ser ett ansikte (R39:10)  

 

Senare i samma mening krävs som synes ett pronomen i andra person för läsaren, och där 

har jag valt ni eftersom det är fråga om en äldre text där man kan förvänta sig en lite 

distanserad artighet mellan läsare och författare. Detta motsäger kanske ordet kära i kära 

läsare, men det tilltalet kan, liksom engelskans dear, sägas ha blivit formaliserat och 

berövat sin känslomässiga konnotation. Kära i kära läsare har alltså inte samma betydelse 
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som kär i hon är kär. Sundström väljer dock bara läsare i den berömda första meningen av 

sista kapitlet i Jane Eyre: Reader, I married him23 – Läsare, jag gifte mig med honom24.  

Vad gäller översättning av platsnamn står det olika lösningar till buds. Förenklat kan 

man säga att det finns tre metoder: översätta helt, översätta till en del eller låta stå kvar. I 

Shirley har jag använt mig av alla tre. Namnet på huset där syskonen Moore bor, 

Hollow’s Cottage, har jag inte översatt. Andra halvan av namnet Hollow’s Cottage stavas i 

översättningen med versalt c för att följa svensk konvention.25 I 1849 års utgåva av 

källtexten används dock gement c; de senare upplagor jag har använt har gjort olika här. I 

källtexten står också the Hollow, med gement t, men jag ser det som ett namn och stavar 

med versal initial: The Hollow.  

Rectory har däremot översatts till prästgården, n.b. med gemen initial. Det beror på att 

byggnaden inte bara är ett hem för en familj utan också en bostad för en person med ett 

visst ämbete. I princip skulle vilken byggnad som helst kunna vara en prästgård, förutsatt 

att det bor en kyrkoherde där. (I praktiken är dock detta alltid samma hus, både i England 

och i Sverige, men teoretiskt skulle det kunna vara annorlunda.) I fallet Hollow’s Cottage, 

liksom med Fieldhead, är det emellertid just den byggnaden som bär namnet, oavsett vem 

som bor där. 

Den sista metoden, översätta till hälften, använder jag för Nunnely wood och 

Hollow’s copse. (B26:3, 4) De namnen består dels av ett egennamn, dels av ett substantiv 

som beskriver platsen. Den beskrivande delen – wood, copse – har jag översatt därför att 

händelser i romanen äger rum där: Caroline och Robert sitter i skogen eller dungen. Jag har 

dock brutit upp det sammansatta engelska namnet och flyttat det beskrivande substantivet 

bort från egennamnet: skogen i Nunnely, dungen i The Hollow. (R27:3, 5) 

Moderna översättare av liknande texter har till stor del behållit de engelska 

platsnamnen, vilket tyder på att det är en konvention bland moderna översättningar. 

Sundström gör likadant i Jane Eyre och Stolthet och fördom, liksom Rose-Marie Nielsen i 

Emma.  

 

 

                                                           
23 Brontë (1906). Jane Eyre, 550. 
24 Brontë (2011). Jane Eyre, 521. 
25 Se t.ex. Austen (2011), Stolthet och fördom, 25. 
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3.4. Kulturella markörer 

3.4.1. Kriget  

Shirley utspelar sig som sagt under Napoleonkrigen, något som har stor inverkan på 

romanens personer. I det utdrag som jag har valt att översätta nämns kriget främst i början. 

Till största delen har jag valt att följa källtexten vad gäller namn och företeelser. Det skulle 

vara ett alltför stort ingrepp att försöka sätta in läsaren i sammanhanget genom att förklara 

vad kriget handlade om och vilka som var inblandade. När det gäller Napoleon Bonaparte 

och lord Wellington har jag därför inte lagt till några förklarande epitet utan låtit texten 

klargöra det på egen hand. Enligt min föreställning om Shirleys svenska läsare är de så 

pass historiskt intresserade att de har hört namnen och vet ungefär vilka de två fältherrarna 

var. På ett ställe riskerar det dock att bli otydligt för svenska, och kanske även för moderna 

engelska, läsare. I början av utdraget står det: the Peninsula. (B16:27) Här skulle det inte 

räcka med att översätta med enbart halvö eftersom det bara i Europa finns rätt många 

halvöar. Det handlar om Pyreneiska halvön där den brittiske generalen lord Wellingtons 

framgångar vände kriget till Storbritanniens fördel. Det segertåg som Napoleon hittills 

hade gjort bröts då, och 1815 led han sitt slutgiltiga nederlag vid Waterloo. I brittisk 

krigshistoria kallas detta för The Peninsular War.26 För att tydliggöra för svenska läsare 

har jag lagt till en geografisk bestämning och översatt till Pyreneiska halvön. (R17:29) 

Sammankopplat med den historiska kontexten är språket i Shirley. Som helhet är det 

ganska skiftande i romanen, och det finns många exempel både på dialekt och på 

främmande språk. I det utdrag jag har valt finns dock bara några enstaka fraser på franska. 

Eftersom de är så pass korta, och sällan särskilt betydelsebärande, har jag valt att låta dem 

stå kvar som de är. I romanen är det franska inslaget en viktig markör för att visa syskonen 

Moores belgiska arv. Det uppstår därmed en spänning eftersom franska är fiendens, 

Napoleons, språk. Att en del av personerna talar franska med varandra blir även en 

klassmarkör; det är inte tjänstefolk som talar eller lär sig franska, utan de övre samhälls-

klasserna. Exempel på franska ord och fraser är timbre samt clair comme le jour. (R35:4) 

respektive (R59:8-9) 

 

3.4.2. Judekorgen och missionskorgen 

En tidstypisk företeelse som finns i Shirley är Jew-basket och Missionary-basket. (B18:31-

32) Det är korgar med handarbeten som skickas mellan de fina damerna i romanen. Den 

                                                           
26 ”Peninsular War.” Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition. 
Encyclopædia Britannica Inc., 2015. Web. 29 Apr. 2015.  
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dam som för tillfället har korgen gör enklare handarbeten som läggs i den och sedan säljs 

till förmån för missionsarbete bland judar inom landet respektive icke-kristna folk 

utomlands. Idén med korgarna förklaras tidigare i romanen. Det fanns en rätt omfattande 

judemission i Sverige under 1800- och 1900-talen, där pengar samlades in genom gåvor 

och kollekt för att omvända judar till den kristna tron.27 Jag har dock inte hittat någon 

svensk företeelse som liknar romanens handarbetskorgar. I och med att det inte verkar 

finnas något motsvarande i Sverige har det enklaste varit att direktöversätta dem: 

Judekorgen och Missionskorgen. (R19:33)  

 

3.4.3. Klädesplagg 

På ett par ställen i utdraget nämns olika klädesplagg. Redan i början återfinns manliga 

plagg som coat, waistcoat. (B14:28) Klädmodet har förstås förändrats en del sedan 1840-

talet då Brontë skrev Shirley, liksom sedan 1810-talet då romanen utspelar sig. I fråga om 

de manliga kläderna föreligger dock inget större översättningsproblem; rock och väst är 

välkända plagg idag, även om de kanske ser annorlunda ut än de gjorde på 1800-talet. Då 

är kvinnokläderna besvärligare. De fyra plagg som har krävt efterforskningar är: 

handkerchief, starched kerchief, shawl, bonnet. De tre första är enkla tygstycken i olika 

material som bärs runt halsen, axlarna eller över huvudet, medan bonnet är en huvudbonad. 

För att få reda på vad de här plaggen heter på svenska har jag rådfrågat Kerstin Hagsgård, 

intendent vid Kungl. Husgerådskammaren och expert på äldre klädedräkter.28 Från henne 

fick jag även hänvisningar till ett par bildverk i ämnet: Ackerman’s Costume Plates samt 

två verk av Aileen Ribeiro respektive Marion Sichel (se källförteckningen). 

 Bonnet har jag översatt med bahytt. Valet ger en tydlig tidsmarkör, och läsaren får då en 

omedelbar bild av hur kvinnan med huvudbonaden ser ut. I mina ögon fanns det därför 

inget alternativ till bahytt som översättning av bonnet, och det ordet var även Hagsgårds 

rekommendation.  

Orden shawl och handkerchief förekommer i samma mening i källtexten:  

 

11a. Fanny showed singular zeal in wrapping her up in warm shawls and  

handkerchiefs (B32:12)  

 

                                                           
27 Se t.ex. Edvardsson: Kyrka och Judendom samt Valentin: Judarna i Sverige: från 1774-1950-talet. 
28 Hagsgård, mailfråga, mars 2015. 
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Shawl är i sig inte så svåröversatt; förmodligen skulle de flesta översätta det med sjal utan 

närmare eftertanke. Men ett problem uppstår när man slår upp ordet handkerchief. I 

modern engelska betyder det näsduk, men i Shirley används det i ordets äldre betydelse, 

vilket i princip är – sjal. Fanny sveper alltså in Caroline i sjalar – och fler sjalar? Till 

skillnad från shawl är handkerchief något mindre, och då har vi ordet sjalett. Jag tycker 

dock att det dels är för modernt för den här texten, dels ger det en något märklig bild av 

vad Caroline har på sig. Sjaletter bärs sällan flera samtidigt. Slöja skulle kunna vara ett 

alternativ, men det plagget bärs också oftast ensamt. Dessutom associerar slöja till något 

som täcker ansiktet som brudslöja, sorgslöja, eller ett kulturellt och/eller religiöst plagg 

som hijab. Ingen av de betydelserna passar i den här texten. Istället utgick jag från det 

faktum att händelsen utspelar sig på senvintern, och i texten beskrivs det kalla, fuktiga 

vädret. Vad hade kvinnor på sig då för att hålla sig varma? Jag översatte därför 

handkerchief med halsduk:  

 

11b. Efter att ha försäkrat detta virade Fanny med stor entusiasm in henne i varma  

sjalar och halsdukar (R33:13f) 

 

På ett annat ställe i utdraget använder Brontë den förkortade varianten kerchief:  

 

12a.  She knew something of the benevolence of the heart which beat under that  

starched kerchief (B40:26-27)  

 

Även denna gång är det en kvinnas plagg som beskrivs, men här passar det inte med sjal, 

eftersom jag då översätter både shawl och kerchief med sjal, något som går emot Brontës 

rika språk. Inte heller är halsduk ett bra ordval eftersom det då kolliderar med hur jag har 

använt halsduk tidigare vid översättningen av handkerchief, där i betydelsen ”ett varmt 

tygstycke för utomhusbruk”. En översättning av kerchief är huvudduk, vilket dock inte 

fungerar här eftersom det måste vara ett plagg som täcker bröstet. Hagsgård föreslog stärkt 

halskläde. Många av klädedräkterna har sitt ursprung i folkdräkter och där kallas mindre 

sjalar och halsdukar för halskläde.  

 

 12b. Hon visste något om hur varmt det hjärta var som slog under det stärkta  

halsklädet. (R41:29) 
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3.4.4. Sjukdomar  

På ett ställe källtexten nämns tre stycken sjukdomar, här understrukna:  

 

13.  if her constitution had contained the seeds of consumption, decline or slow fever  

(B58:23) 

 

För en översättare till svenska är dock problemet att de två förstnämnda är olika 

beteckningar för samma sjukdom, det vill säga lungsot. Det finns, som jag ser det, två 

tolkningsmöjligheter. Antingen kände inte Brontë (och kanske inte heller den samtida 

medicinska vetenskapen) till att det är samma sjukdom, eller också finns det en skillnad 

mellan dem som var tydlig för författaren och dåtidens läsare, men inte för dagens. 

Lungsot var en vanlig sjukdom på 1800-talet, och det är troligt att många människor då 

kände väl till sjukdomen eftersom de ofta kom i kontakt med den. Det har alltså skett en 

generalisering av begreppet över tid i och med nedgången i antalet sjukdomsfall.  

Jag tyckte inte att det var ett bra alternativ att generalisera och översätta till svår 

sjukdom eller något liknande, utan jag ser sjukdomsnamnen som typiska tidsmarkörer och 

har därför reducerat dem till två stycken men behållit namnen: lungsot eller tyfus. (R59:25) 

(Slow fever är ett av flera namn på sjukdomen tyfus.) Jag antar då även att dagens läsare 

vet att lungsot och tyfus var vanliga sjukdomar vid den här tiden. En viktig aspekt vid 

ordvalet här är att det inte är någon i romanen som faktiskt har de här sjukdomarna; de 

förekommer i utdraget endast i en villkorssats i en mening. Om de däremot hade haft en 

mer framträdande roll i romanen, hade ordvalet kanske blivit ett annat. 

 

3.4.5. Bibliskt och mytologiskt bildspråk  

Charlotte Brontë var välutbildad jämfört med många andra kvinnor i sin generation, men 

hon hade inte högre utbildning än vad som var möjligt för medelklasskvinnor i England 

under första halvan av 1800-talet. Det är dock uppenbart att hon var beläst och väl 

bevandrad i klassiska verk och mytologi, vilket också märks i hennes romaner. Till detta 

kommer att hon var prästdotter, och därför var kanske kristna allusioner och religiöst 

bildspråk mycket närvarande i hennes författarskap. Bara i det utdrag av Shirley som den 

här uppsatsen handlar om förekommer många hänvisningar och citat från Bibeln och andra 

”vittra” källor. Medan jag genomförde min översättning hittade jag flera av dessa 

allusioner. Senare kunde jag verifiera dem och upptäcka några nya tack vare den 

kommenterade engelska utgåvan av Shirley från 2008, se källförteckningen.  
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 Vad gäller översättning av bibliska citat eller parafraser uppstår frågan: vilken 

bibelöversättning ska användas? I Sverige finns fyra officiella översättningar: Gustav 

Vasas bibel, Karl XII:s bibel, 1917 års översättning och Bibel 2000. (Till dessa kommer 

flera andra inofficiella, men de behandlas inte här.) Karl XII:s bibel och 1917 års 

översättning är de som ligger närmast Brontë i tid, men båda är ändå runt 100 år ifrån 

hennes text. Min metod har varit att börja med 1917 års översättning och sedan gå tillbaka 

till Karl XII:s och Gustav Vasas biblar för att jämföra. Bibel 2000 ansåg jag vara för 

modern. Den är visserligen samtida med mig som översättare och därmed skriven på min 

svenska, men att ta bibelhänvisningarna från en äldre översättning gav tidsmässiga 

markörer. De förde med sig ett lite ålderdomligt språk som påminner läsaren om att Shirley 

är en historisk roman i dubbel mening eftersom den både utspelar sig och är skriven i en 

annan tid.  

Som tur var skilde sig inte de tre bibelöversättningarna speciellt mycket åt i någon av de 

hänvisningar till Bibeln som förekommer i Shirley. Brontë har få direkta citat från Bibeln; 

hon har snarare plockat enstaka ord och parafraserat så att de ska passa i hennes text. Det 

har gett mig som översättare lite större frihet att välja hur jag ska göra.  

 Redan i utdragets början (B14:25ff) förekommer en allusion till Bergspredikan som 

återfinns i Matteusevangeliet 5:39-40, där det sägs att man ska vända andra kinden till samt 

lämna ifrån sig sina kläder om någon försöker stjäla dem. Brontë har moderniserat 

klädesplaggen och jag följer henne i det. Även Mammon är taget från Bergspredikan 

(Matt. 6:24). Liksom Brontë använder jag versalt m, vilket avviker från den svenska 

bibeltexten. Senare i utdraget parafraserar Brontë tre bibelställen i en mening:  

 

14a.  seventy years, they say, pass like a vapour, like a dream when one awaketh  

(B28:17f)  

 

Metaforerna är tagna från Psaltaren 73:20 och 90:10 respektive Jakobsbrevet 4:14. Det har 

jag översatt till:  

 

14b.  Det sägs att sjuttio år flyter förbi som dimma eller försvinner som en dröm när  

man vaknar (R29:18)  

 

Även i min lösning är metaforerna parafraser från Bibeln. Med tanke på att Brontë själv 

har kombinerat tre olika bibelverser tycker jag inte att det är nödvändigt med direkta citat, 
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och att försöka passa ihop tre sådana citat skulle dessutom göra meningen onödigt 

krångligt konstruerad. 

På ett par ställen har jag citerat bibeltexten (från 1917 års översättning) ordagrant. När 

Helstone säger till Caroline: we'll find balm in Gilead (B58:9) tar kyrkoherden den 

liknelsen från Jeremia 8:22, 46:11, och den har jag översatt till balsam i Gilead. (R59:11) I 

Uppenbarelseboken 15:2 återfinns frasen glashavet beblandat med eld liksom hela 

beskrivningen av själens resa till himlen i samma stycke. (R29:24) I beskrivningen av 

köpmännens syn på andra samhällsklasser nämns the bread of idleness. (B16:11-12) Det är 

taget från Ordspråksboken 31:27, vilket jag översatte till äta sitt bröd i lättja (jag flyttade 

dock adverbialet). (R17:12) Gemensamt för alla de här tre hänvisningarna är att de är 

korta, kärnfulla och lätta att placera in i löpande text utan omskrivningar. Med sin 

ålderdomliga stil ger de också tidsmässiga markörer.  

Vid en bibelhänvisning har jag varit tvungen att ändra vid översättningen, och det gäller 

 

15.  the fretted arch of the gateway, were, for an artist, as the very desire of the eye  

(B52:23f)  

 

Det här understrukna är taget från Hezekiel 24:21, 25, och i 1917 års bibelöversättning står 

ögons lust. Jag tycker dock inte att den frasen riktigt passar in i sammanhanget i Shirley. 

Ordet lust kunde förr ofta beteckna objektet, medan det idag har en mer aktiv betydelse: 

man har lust till något. Därför valde jag istället att översätta till ögonfröjd. (R53:25) 

 

Även om bibelhänvisningarna är flest förekommer också allusioner till andra texter och till 

mytologi och sagovärld. I beskrivningen av lord Wellington skriver Brontë att hans 

framryckningar var so ”unhasting” but so ”unresting”. (B16:29) Innan jag fick det 

förklarat hade jag översatt det till så ”hast-löst”, men så ”rast-löst”. I kommentaren till 

Shirley (2008) sägs att Brontë här citerar en av den tyske författaren Johann Wolfgang 

Goethes dikter, Zahme Xenien, ii, där en rad lyder Ohne Hast, Aber ohne Rast. Jag har inte 

kunnat hitta någon svensk översättning av dikten, men det är ett så pass okomplicerat och 

kort citat att jag översatte det själv. Det enklaste var att utgå från den tyska frasen och 

översätta till så ”utan hast”, men så ”utan rast”. (R17:31) Just här var det tacksamt att ta 

fasta på likheterna mellan svenskan och tyskan, istället för att behöva hitta bra alternativ 

till engelskans ing-former. 
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 Medusa och gorgonerna som miss Mann liknas vid var inte svåra att överföra till den 

svenska texten. (B34:26 och B36:14) De är välkända även i Sverige. Senare i 

beskrivningen av samma kvinna förekommer dock ordet Peri som syftar på ett kvinnligt, 

förföriskt väsen i den persiska mytologin. (B36:8) Ordet är kanske inte så känt bland 

dagens svenska läsare, så jag frångick helt den persiska mytologin och tog istället ordet 

nymf från den grekiska. (R37:9) I texten har den mytologin redan förekommit i och med 

Medusa, och dessutom är ordet nymf som beskrivning av vackra kvinnor vanligt i svenskan 

tack vare Carl Michael Bellmans epistlar. På så vis blir nymf också en tidsmarkör även om 

det ligger decennier mellan Bellmans och Brontës verk.  

Strategin att behålla betydelsen och bildvärlden men förändra på ytan gjorde jag i 

översättningen av goblin-grimness. (B36:6) Ordet goblin betyder närmast troll eller vätte, 

men jag valde istället ordet häxliknande. För det första är det en vanligt svensk liknelse att 

jämföra en föga tilldragande kvinna med en häxa (även om liknelsen ful som ett troll 

förstås finns). För det andra blev det lättare att åstadkomma en parallell mellan 

häxliknande och änglalika. Brontë har en liknande parallell i goblin-grimness – angel-

sweetness som jag därmed delar upp i översättningen så att varje fras består av två ord 

istället för en sammansättning: häxliknande stränghet – änglalika behagfullhet. (R37:7) 

I beskrivningen av den andra gamla fröken, miss Ainley, dyker ytterligare två kvinnliga 

”metaforer” upp: Sister of Charity och Lady Bountiful. (B42:22) Den första är ingen större 

svårighet; barmhärtigssyster finns även i det svenska lexikonet. Lady Bountiful syftar på 

en av rollerna i The Beaux’ Strategem, en rätt bortglömd komedi från 1707 av 

George Farquhar.29 Att översätta direkt var inget alternativ; risken var att det bara skulle 

bli obegripligt. Istället gjorde jag en generalisering och översatte till välgörarinna, men 

därmed försvann tyvärr en litterär allusion. (R43:25) 

En metafor som var besvärlig var bed of thorns, som jag översatte med bädd av törnen. 

(B52:26) respektive (R53:27) Både på engelska och på svenska låter det som ett citat från 

Bibeln eller en skönlitterär text, men mina efterforskningar har inte kunnat visa något 

konkret. Frasen nämns inte heller i den kommenterade upplagan av Shirley. Det närmaste 

jag har kommit är att det kan syfta på ett tortyrinstrument i indisk historia, men kopplingen 

till Charlotte Brontë är då oklar. I Jane Eyre har Brontë emellertid själv använt ett liknande 

uttryck: my couch had no thorns.30 Sundström har översatt det med Ingenting störde min 

                                                           
29 ”The Beaux’ Stratagem.” Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition. 
Encyclopædia Britannica Inc., 2015. Web. 29 Apr. 2015.  
30 Brontë (1906), 115. 
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vila den natten,31 medan Carl Johan Backman i sin översättning använde Min bädd hade 

den natten inga törnen.32 Det kan vara så att frasen bed of thorns är ett vanligt uttryck vars 

kulturella ursprung inte längre är känt, om det ens har funnits.  

 

3.5. Old maid 

En nyckelfras i utdraget, liksom i Shirley som helhet, är old maid. Det är dels titeln på 

kapitel X, dels förekommer den på flera ställen i texten. Redan tidigt i översättnings-

processen började jag fundera på hur den frasen skulle översättas. Det finns flera 

möjligheter. I en tidig version frångick jag uppdelningen av ett adjektiv som betecknar 

ålder och ett substantiv som betecknar civilstånd och översatte istället old maids till ogifta 

tanter. Det är ingen dålig lösning, framför allt kanske för att ordet tant för med sig en del 

av de konnotationer som jag tycker bör finnas i frasen. Problemet är dock att även om 

frasen fungerar som kapitelrubrik så blir den klumpig när den sätts in i en mening. Jag 

återgick då till källtextens uppdelning och adjektivet fick bli gamla.  

Ett bekymmer är att ordet maid och många av de svenska motsvarigheterna ofta är 

starkt laddade, ibland med negativa betydelser. Ordet nucka är ett sådant exempel. Jag 

valde bort det för nyckelfrasen, men jag satte det istället på den plats i texten där Moore 

jämför miss Manns utseende med Carolines:  

 

16.  han [hade] roat sig med att jämföra den unga skönheten, som var finlemmad och  

tilldragande, med den rynkiga nuckan, som var likblek och oälskad (R33:24f)  

 

Jag ville ha ett starkt ord för att det avsnittet så tydligt sammanfattar en attityd som visas 

mot kvinnorna i romanen, att det som värderas högst är skönhet och ungdom. En äldre 

kvinna har möjligen ett värde om hon är gift, men inte annars. 

 En annan möjlig översättning av maid är ungmö. Fördelen med det ordet är att det 

speglar ordet ungkarl och därmed sätter fokus på civilståndet. Nackdelen är krocken 

mellan adjektiven gammal och ung som på något sätt riskerar att ta ut varandra. Men 

gammal mö är inte heller så bra eftersom mö snarare associerar till ännu äldre, närmast 

medeltida, språkbruk. Plural och bestämd form är ett annat problem med ungmö. Det 

riskerar att bli svårläst när ordet förekommer så pass mycket i texten: ungmör, ungmörna, 

                                                           
31 Brontë (2011), 112. 
32 Brontë (1873), Jane Eyre, 121. 
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ungmörs, ungmöns. Den fras som jag till slut valde är gammal fröken. Ordet fröken riskerar 

visserligen att associera till en ung person, men samtidigt finns det en klassmarkör i ordet 

som jag tycker passar för Shirley. Det krockar inte heller med fröken som tilltalsord 

eftersom jag har valt att behålla den engelska titeln miss. 

 

3.6. Avslutning översättningskommentar 

Det sammantagna intrycket av min översättningsstrategi för de fyra delområdena är att jag 

i mina val har pendlat mellan ett adekvans- och ett acceptansperspektiv. Jag har anpassat 

textens meningsbyggnad till moderna svenska läsares (förmodade) förväntningar, och jag 

har förtydligat en del begrepp som The Peninsular War. Adekvansperspektivet har bestått i 

att jag har behållit många platsnamn och titlar. Dessutom har jag inte förtydligat att Brontë 

har tagit inspiration från Bibeln eller andra källor. En del oväntade fraser och citat som 

glashav beblandat med eld eller Goethecitatet skulle kunna bli ett positivt störnings-

moment i läsningen som uppmärksammar läsaren på att det är en översatt text, och de 

antyder om att det kan krävas efterforskningar för att förstå vad Brontë hänvisar till. 

Förhoppningsvis skulle en modern svensk utgåva av romanen innehålla en lista med 

kommentarer till texten likt den engelska utgåvan från 2008 som jag har hänvisat till här.  

 I min översättning har alltså både adekvans- och acceptansperspektivet sin plats, med en 

övervikt för acceptansperspektivet vad gäller syntaxen och för adekvansperspektivet i fråga 

om platsnamn, titlar och kulturella markörer. Det faktum att acceptans och adekvans, eller 

”foreignization” och ”domestication”, kan arbeta på olika nivåer av samma text är något 

som jag återkommer till i följande avsnitt, det som handlar om nyöversättning. 
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4. Om nyöversättning 

4.1. Inledning 
I sin artikel ”La retraduction, retour et détour” från 1994 ger Yves Gambier följande tidiga 

definition av nyöversättning: en nyöversättning är en ny översättning till samma språk av 

en text som redan har översatts, antingen delvis eller i sin helhet. Gambier skriver vidare 

att nyöversättning föranleder en mängd konkreta frågor. Varför nyöversätts vissa texter om 

och om igen? Varför åldras vissa översättningar snabbt, men inte andra? Vilken roll spelar 

översättaren? Sker nyöversättning på samma sätt i olika genrer? Det verkar t.ex. som om 

dramatik har en särställning inom nyöversättningar.33 Delvis samma frågor ställdes redan 

1990 av Paul Bensimon och Antoine Berman i Palimpsestes specialnummer om 

nyöversättning, där Bensimon har skrivit förordet och Berman den inledande artikeln.34 Jag 

ska här presentera olika forskares och ett par översättares svar på de frågorna. De konkreta 

svaren kommer sedan att ligga till grund för en slutdiskussion som fördjupar begreppet 

nyöversättning.  

Forskningen kring nyöversättningar kan sägas ha börjat på 1990-talet och 

intensifierades under 00-talet.35 De två finska forskarna Outi Paloposki och Kaisa 

Koskinen är ledande på området, och de har genomfört flera studier och skrivit flera 

artiklar om nyöversättning som jag hänvisar till.  

 

4.1.1. Översättarintervjuer 

För att få de verkliga översättarnas perspektiv på nyöversättning har jag kontaktat Kerstin 

Gustafsson och Gun-Britt Sundström som båda har erfarenhet av nyöversättningar. Jag 

konstruerade ett antal frågor som sedan besvarades via mail. Frågorna och svaren återfinns 

i bilaga 2. Svaren publiceras i sin helhet efter informanternas godkännande. 

Kerstin Gustafsson är född 1944 och har översatt romaner och dramatik från engelska 

sedan början av 1970-talet. Hennes nyöversättningar omfattar 4 pjäser av Tennessee 

Williams: Linje Lusta, Glasmenageriet, Plötsligt i somras och Mannen i ormskinnsjackan, 

och dessutom pjäsen Kort möte som bygger på filmen med manus av Noël Coward samt 

Paul Austers novellsamling Den röda anteckningsboken. 

                                                           
33 Gambier, 413-414. 
34 Bensimon. ”Présentation” och Berman. ”La retraduction comme espace de la traduction”. Båda i    
”Retraduire”, specialnummer av Palimpsestes, no 4 (1990), IX-XIII och 1-7. 
35 Paloposki & Koskinen (2010b). ”Retranslation”, 297. 
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Gun-Britt Sundström är född 1945 och har översatt skönlitteratur för barn och vuxna 

samt facklitteratur för vuxna sedan 1980-talet. Källspråken är engelska, franska, tyska och 

norska. Hennes nyöversättningar för vuxna är Jane Austens Stolthet och fördom, Charlotte 

Brontës Jane Eyre, George Eliots Bror och syster och Cora Sandels tre böcker om Alberte: 

Alberte och Jakob, Alberte och friheten och Bara Alberte. I skrivande stund arbetar hon 

med en nyöversättning av Sigrid Undsets Kristin Lavransdotter. Sundström var också med 

i bibelkommissionen och arbetade med nyöversättningen av Bibeln. 

 

4.2. Varför nyöversätta? 

4.2.1. Förlagsperspektivet 

Ekonomiska faktorer har blivit allt viktigare inom förlagsbranschen, och ett sätt att minska 

kostnaderna är återvinning eftersom det är billigare att återanvända en befintlig översätt-

ning än att göra en ny. Att återanvända en gammal text har också underlättats i och med 

den tekniska utvecklingen. Samtidigt kan det finnas ett behov av att modernisera språket i 

en text eller att ha kompletterande versioner (d.v.s. flera översättningar av samma källtext), 

men frågan är om de behoven kan väga upp de ekonomiska fördelarna med återvinning.36 

Här spelar förlagens policy en stor roll. En del ger ut många nyöversättningar, men 

nästan inga nyutgåvor. Andra förlag gör tvärtom. Paloposki och Koskinen har gjort en 

undersökning av 10 finska bokförlags utgivning under 2000. Studien visade att de största 

och äldsta förlagen ofta föredrog att ge ut nyutgåvor, medan många nyare småförlag hade 

gett ut fler nyöversättningar. Eftersom det är dyrare att ge ut nyöversättningar kan man 

säga att de stora förlagen i studien var mer inriktade på det kommersiella och de små på det 

kulturella. De ekonomiska förlusterna borde dock bli mer kännbara för de mindre förlagen 

eftersom de inte har lika många bästsäljare som kan täcka upp kostnaderna. Nyöversätt-

ningar är för förlagen en ekonomisk fråga, men klassiker kan tillåtas att gå med förlust 

eftersom de ger förlaget mer kulturell prestige. Kostnaderna vägs då upp av förlagets 

bästsäljare. Dessutom kan statligt litteraturstöd och översättningsstöd från andra länder 

hjälpa klassikerutgivningen.37  

Enligt en undersökning som Anna Cetera genomförde bland polska förläggare 2007 är 

de vanligaste orsakerna till nyöversättning från förläggarnas sida, i fallande skala: 

kvaliteten på den befintliga översättningen, copyrights, samarbete med namnkunnig 

                                                           
36 Paloposki & Koskinen (2003). ”Retranslations in the age of digital reproduction”, 20, 25-26. 
37 Paloposki & Koskinen (2003), 27, 30 ; Bravinger. ”Det är ett slags musik (men det är inte Célines musik): vårt 
behov av klassiker på nytt sett ur ett förläggarperspektiv”, 97-98.  
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översättare och längst ner marknadsstrategi. Nyöversättning används gärna som 

försäljningsargument, skriver hon. Den nya översättningen beskrivs som fullständig, bättre, 

mer läsarvänlig, efterlängtad och efterfrågad, medan de äldre beskrivs som gammalmodiga 

och inkorrekta. Det är också vanligt med fokus på nyöversättaren, speciellt om hen är känd 

sedan tidigare.38 Gustafsson berättar att när det gäller de pjäser som hon har nyöversatt har 

initiativet kommit från den teater där pjäsen ska sättas upp. Det är förstås svårt att säga om 

hennes status som översättare har spelat in, men hon tror själv att hennes långa erfarenhet 

nog har påverkat.39 Sundström ger ungefär samma svar. I hennes fall är det förlaget som 

har tagit kontakt. Sundström påpekar att översättarens status ofta spelar in när det gäller 

översättningar av prestigelitteratur, oavsett om det är en första översättning eller en 

nyöversättning. Sundström tror dock att den uppmärksamhet som hennes översättningar 

har fått delvis beror på att hon redan var känd författare.40 Andersson skriver i sin 

översättningsdagbok att det var förlaget som tog initiativet till nyöversättningen av J.R.R. 

Tolkiens Lord of the rings (samma verkar ha gällt för James Joyces Ulysses, men det står 

inte klart utskrivet). Andersson går inte in på om hans status som översättare kan ha spelat 

in i förlagens val av honom, men hans långa erfarenhet bör nog ha påverkat: ”Ja, översatt 

har jag i alla fall gjort, nästan femtio böcker”.41 Mitt eget fall går inte riktigt att jämföra 

eftersom jag själv har valt Shirley som källtext till min uppsats, och på det sättet fungerar 

jag som en förlagsredaktör. Till skillnad från en redaktör hade jag dock inte börjat med att 

läsa Henschens översättning och gjort bedömningen att det behövdes en nyöversättning. 

Andra orsaker till nyöversättningar, ur förlagssynpunkt, är jubileer, liksom filmati-

seringar eller det faktum att upphovsrätten har gått ut på originalverket. Paloposki och 

Koskinen säger att anledningen till nyöversättning ofta är kulturell, men nyöversättningen 

ger också bra PR åt förlaget, vilket inte är dåligt för affärerna. 42 

 

4.2.2. Förändrade normer, förändrat språk 

Det vanligaste svaret på frågan varför det behövs en nyöversättning är att den gamla har 

blivit, som man säger, ”daterad”. Vad gör då översättningar daterade? Håkan Bravinger 

menar att det till viss del kan bero på dåliga översättare och/eller förlagsredaktörer, men en 

                                                           
38 Cetera. ”Translating the translated: the evergreen classics storm the publishing market again”, 105-107. 
39 Gustafsson, mailintervju, 2015-04-16. 
40 Sundström, mailintervju, 2015-04-19. 
41 Andersson. Översättarens anmärkningar: dagbok från arbetet med Ringarnas herre (2007), 5 och Dag ut och 
dag in med en dag i Dublin (2012), 15. 
42 Bravinger, 93 ; Paloposki & Koskinen (2003), 33-34. 
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viktig faktor är om översättningar är alltför anpassade till sin tid: ”pepprade med talspråk 

och klatschiga uttryck vilka gärna anspelar på sex”.43 Slang, svordomar och annat talspråk 

åldras fortare än resten av ett språks lexikon. Gustafsson skriver: ”Jag är väldigt angelägen 

om att man ska försöka hålla sig till rätt språklig tidsfärg, även om det snarare är fråga om 

att ge en illusion av att handlingen utspelar sig i en förgången tid än att exakt härma den 

tidens språk.”44 Bravinger har här samma synsätt. Han säger att den som skriver eller 

översätter en historisk roman måste konstruera ett språk som låter trovärdigt men som inte 

är autentiskt. Det ska vara ett modernt språk som känns historiskt, ett ”fejkspråk”.45 Det är 

dock inte bara talspråksinslag som åldras. Som jag har sett i min egen nyöversättning av 

Shirley finns det stora språkliga skillnader mellan Henschens första översättning och min 

senare. Syntax, interpunktion, ordföljd, semantik, böjningsformer, stavning med mera har 

genomgått många förändringar sedan 1854. Jag återkommer dock till detta i min 

undersökning av adverbanvändningen i Henschens respektive min översättning. 

 En annan anledning till nyöversättning är att tidigare översättningar har censurerat 

originalet, som t.ex. i fallet med den första franska översättningen av böckerna om Pippi 

Långstrump (se vidare Christina Heldners artikel ”Hur Pippi Långstrump slapp ur sin 

franska tvångströja.”).46 Det kan också vara en fråga om det som Paloposki och Koskinen 

kallar ”supplementarity”, att det finns ett behov av flera olika översättningar av en källtext; 

typexemplet är Alice in Wonderland som vid samma tid kan finnas i flera översättningar 

riktade till olika målgrupper.47 

Bravinger menar att idén om att varje generation behöver en ny översättning av en 

klassiker är överambitiös. Han frågar sig varför britterna kan läsa systrarna Brontës eller 

Jane Austens böcker i original långt efter deras tillkomst, medan ”vi” behöver nya 

versioner då och då. ”Är en översättning, som vissa menar, mer präglad av sin tid än 

originalverket?” undrar han. Behövs alltså nyöversättningar för att nya läsare ska hitta till 

verket? Bravinger hävdar att svenska originaltexter från 1700-talet kan vara mycket 

svårlästa, medan väl översatta texter från samma tid inte är det.48 Elisabeth Tegelberg 

påpekar dock att ett föråldrat språk är lättare att acceptera i en originaltext eftersom den 

kulturella kontexten är känd på ett annat sätt för källtextens läsare än för måltextens.49 

                                                           
43 Bravinger, 91. 
44 Gustafsson, mailintervju, 2015-04-16. 
45 Bravinger, 92. 
46 Tegelberg. ”Nyöversättning: när, hur och varför?”, 84. 
47 Paloposki & Koskinen (2003), 22-23. 
48 Bravinger, 90. 
49 Tegelberg, 79. 
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Detta är också i mina ögon den främsta anledningen till varför en roman som Shirley bör 

nyöversättas om den ska ges ut på nytt. Även om man moderniserar stavning och 

verbformer så skulle Henschens översättning ändå göra ett ålderdomligt intryck på dagens 

läsare. 

Översättningar, nya eller gamla, styrs av de ideologier och normer som är förhärskande 

vid den tid då översättningarna tillkom. Det är svårt att dra gränsen mellan ideologi och 

norm, men ideologier är mer knutna till trosföreställningar, medan normer hör till 

tillämpningar. En preskriptiv norm härstammar ur en deskriptiv: ett visst beteende 

upprepas så pass ofta att det övergår till att bli något accepterat och godkänt av samhället, 

men det finns även en risk att norm associeras till normal, normerande.  

Idéerna om översättningsnormer utarbetades först av Toury som påvisade att en 

översättning, och en översättare, inte bara är bunden av sin tids språkliga och litterära 

tradition, utan även av normer som går långt utanför källtexten. Översättare som arbetar 

under olika förhållanden åstadkommer alltså olika texter. När förändringar sker över tid i 

de samhälleliga normerna förändras också de normer som påverkar översättningar, det vill 

säga de språkliga, litterära och översättningsmässiga normerna. Behovet av nyöversätt-

ningar uppstår därmed eftersom ideologier och/eller normer har förändrats i målkulturen. 

Den första översättningen ses då som daterad.50  

Siobhan Brownlie menar dock att idén om olika tider, olika normer är alltför enkel ur en 

poststrukturell synvinkel. Översättningar av samma källtext kan ske nästan samtidigt, t.ex. 

av grupper som vill positionera sig och därför tolkar en text på sitt eget sätt. En annan 

aspekt är att det inte alltid finns ett prydligt samband mellan tid och norm/ideologi. Normer 

kan komma tillbaka; flera olika normer kan samspela inom en översättning, och normer 

från andra översättningar av samma text kan ”hemsöka” den nuvarande översättningen.51  

Mitt arbete med att översätta Shirley har påverkats av de normer som gäller vid översätt-

ning och därmed även i samhället. Men Brownlies poststrukturella resonemang har också 

en poäng, därför att min översättning även har styrts av de normer som Brontë följde när 

hon skrev romanen. Vad ska då prägla översättningen mest, min tid eller Brontës? Detta är 

den ständigt återkommande frågan inom översättning: anpassning eller adekvans, 

domestication eller foreignization.  

 

                                                           
50 Toury. Descriptive translation studies and beyond, 54 ; Brownlie. ”Narrative theory and retranslation theory”, 
150. 
51 Brownlie, 156-157. 
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4.3. Retranslation hypothesis 
Inom nyöversättningsforskningen finns ett begrepp som heter ”retranslation hypothesis” 

(förkortat RH) som innebär att den första översättningen är mer domesticerad än 

efterföljande översättningar. Enligt hypotesen beror detta på att den första översättningen 

introducerar en främmande kultur och därför behöver texten anpassas så att läsarna kan ta 

den till sig. Det är också en anledning till att förstaöversättningar blir daterade. I den här 

första domesticeringsfasen kan det till och med vara så att översättningen inte kan skiljas 

från originaltexter på målspråket. Den är en s.k. unmarked translation. Det finns en 

”känsla” av att RH stämmer, skriver Paloposki och Koskinen,52 och Gustafsson säger att 

hennes nyöversättningar förmodligen ligger närmare källtexten än de tidigare.53  

Genreförväntningar i målkulturen kan också göra att förstaöversättningen blir mer 

domesticerad. En följdfråga blir då: är det texten eller domesticeringen som har blivit 

daterad? Eller är det fråga om en nytolkning av texten? Troheten till källtexten beror 

kanske mer på vår tolkning av den och hur nära översättningen ligger den tolkningen. Inte 

bara textens datering spelar in, utan även utgivarens vilja och policy, som nämnts i 

avsnittet om bokförlagen. Slutsatsen blir att många faktorer spelar in vid nyöversättning, 

inte bara RH. Paloposki och Koskinen hävdar dock att RH egentligen inte stämmer bäst på 

individuella texter, utan snarare på en fas i litteraturen, som när de första översättningarna 

sker mellan två språk.54  

Det är inte möjligt att vara mer främmandegörande än läsarna kan hantera, fortsätter 

Paloposki och Koskinen, och därför stämmer många nyöversättningar inte in med RH. 

Foreignization kan dessutom förekomma i förstaöversättningen och då kompenseras av att 

källkulturen är känd för läsaren, att det finns ett förklarande förord eller att det främmande 

lämnas oförklarat. Det finns alltså inget inneboende särdrag hos nyöversättningar som visar 

en rörelse från domestication till foreignization.55  

Sundström ställer sig frågande till RH eftersom en nyöversättning görs på samma sätt 

som en första översättning. I hennes ögon är det snarare tidsepoken som spelar in, och hon 

påpekar: ”Översättningsmodet växlar generellt, precis som andra moden. I en period 

betonas mer grundspråket, originaltexten och dess ’avsändare’, i en annan tid fokuserar 

man mer på målspråket, textens mottagare och deras förmåga att tillägna sig.” Vad gäller 

                                                           
52 Paloposki & Koskinen (2004). ”A thousand and one translations: revisiting retranslation”, 27-28. 
53 Gustafsson, mailintervju, 2015-04-16. 
54 Paloposki & Koskinen (2004), 28, 34. 
55 Ibid, 36. 
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sina egna översättningar säger Sundström att översättare i hennes generation gärna följer 

källtexten så långt det är möjligt, oavsett om det är en nyöversättning eller inte.56 Frågan 

om adekvans- eller acceptansperspektiv får därmed en tidsaspekt som inte har att göra med 

om texten är en nyöversättning eller inte, utan vilket översättningsideal som är 

förhärskande. Som jag nämnde i översättningskommentaren har jag anpassat syntax och 

interpunktion i Shirley efter dagens svenska skriftspråk, vilket alltså är en domesticering. 

Henschen har däremot nästan utan undantag följt källtextens meningslängd. I hans fall 

skulle det dock krävas mer efterforskningar kring hur meningslängden och syntaxen såg ut 

i svenska originaltexter från samma tid. Likheter mellan måltext och källtext kan då i hans 

fall bero på att engelskan och svenskan hade liknande språkliga normer vid den här tiden. 

Sundströms invändning mot RH påminner om Tourys och Brownlies tidigare 

resonemang kring normer, och Paloposki och Koskinen säger något liknande. De hävdar 

att RH även beror på vad som vid en viss tidpunkt anses troget källtexten. Den historiska 

utvecklingen är inte en linjär process som går mot högre stadier med allt bättre 

översättningar. Ett sådant synsätt visar bara en överlägsen attityd mot föregångarna, skriver 

Paloposki och Koskinen vidare.57 

Birgitta Englund Dimitrova påpekar att RH förutsätter att det bara finns en enda 

nyöversättning. Men många verk nyöversätts flera gånger, och alla versioner kan inte ligga 

närmare källtexten. Möjligen kan man säga att de ligger närmare ur någon aspekt. Det kan 

dessutom vara svårt att avgöra om en översättning är anpassad eller främmandegörande.58 

Liksom Paloposki och Koskinen säger, en översättning kan vara båda delarna genom att 

anpassning till målkulturen och trohet till källtexten arbetar på olika nivåer av texten 

samtidigt. Översättaren kan dessutom påverkas av olika bevekelsegrunder och 

begränsningar som samverkar vilket gör det omöjligt att avgöra om ett individuellt ord är 

ett medvetet val eller beror på brist på lämpliga alternativ.59 

Nyöversättning kommer ur förändrade förhållanden och intryck och visar på ett behov 

av flera översättningar av samma källtext, som ger alternativa tolkningar eller är riktade till 

olika målgrupper. Det är onödigt att låsa in olika uttolkningar på en skala av anpassning–

original eller någon annan binär uppdelning som fri–bokstavlig, domesticated–foreignized, 

säger Paloposki och Koskinen. Istället fungerar texter och deras uttolkningar samtidigt på 

                                                           
56 Sundström, mailintervju, 2015-04-19. 
57 Paloposki & Koskinen (2004), 36. 
58 Englund-Dimitrova. ”Nytt vin i gamla läglar? Att nyöversätta dialekt”, 104. 
59 Paloposki & Koskinen (2004), 32. 
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många olika nivåer, vilket motsäger klassificeringen i anpassade första och källtext-

orienterade nya översättningar.60 

 

4.4. Vilka verk blir översatta på nytt? 
Genomgången av bokutgivningen i Finland 2000 visar att samtliga av de nyöversatta 

prosaverken var klassiker. Ett vanligt alternativ är dock att klassikerna kommer ut i 

nyutgåvor av gamla översättningar. Det går dock inte att se vad som gör att det blir det ena 

eller det andra utgivningssättet, säger Paloposki och Koskinen. Det kan finnas många 

tidigare översättningar och ändå kommer det en ny (som av Alice in Wonderland). Inte 

heller kan man säkert avgöra att orsaken är att den gamla översättningen har blivit daterad. 

Många av de äldre översättningarna i deras undersökning gjordes så nyligen som i mitten 

av 1900-talet.61  

Ceteras polska studie av nyöversättningar ger en ännu tydligare bild av vilka verk som 

nyöversätts. Den säger att det är tre litterära genrer som dominerar: högtstående prosaverk 

som återfinns på utbildningars litteraturlistor, barnlitteratur samt drama. De tre fallen 

uppvisar olika anledningar till nyöversättning. Klassiker inom vuxenprosa ger prestige åt 

översättaren och många exemplar kan säljas via utbildningssystemet. Ibland är skälen 

ekonomiska som att det är billigare att betala en ny översättare än att betala royalties till 

den gamla eller till dennes svårfunna arvingar. Barnlitteratur anses som mer lättdaterad och 

därmed svårförståelig för barnpubliken, samtidigt som vuxenpubliken vill upptäcka 

ironiska inslag och paradoxer som ofta doldes i översättningar från början av 1900-talet. 

Något liknande gäller inom drama där man vill hitta underliggande betydelser som inte har 

kommit fram i tidigare översättningar. Det kan även vara nödvändigt att modernisera 

språket och anpassa texten till moderna estetiska konventioner med tanke på 

framförandet.62 I ljuset av detta är det inte så förvånande att 5 av Gustafssons nyöversätt-

ningar har varit pjäser, antingen av en känd författare eller med en känd förlaga (klassisk 

film).  

Genren ”klassiker” är dock inte så enkel att definiera, till skillnad från barnlitteratur och 

drama. I Ceteras undersökning var det framför allt ”the eminent works of prose”,63 men 

ordet ”eminent” innebär en svårbestämd värdering, och ”klassiker” kan lika gärna innebära 

                                                           
60 Paloposki & Koskinen (2003), 23. 
61 Ibid, 28-29. Det står felaktigt ”19th century” i texten. 
62 Cetera, 106. 
63 Ibid. 
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de antika grekiska och romerska verken. Det som vi vanligen avser med beteckningen är 

litterära verk med lång livslängd, som har haft stor spridning och påverkan på andra 

litterära verk och kanske samhället i stort. Hur passar Shirley in i det här sammanhanget? 

Definitionen stämmer på den romanen, men i den anglosaxiska världen, inte i Sverige. Till 

skillnad från Jane Eyre som har nyöversatts flera gånger till svenska, har Shirley bara 

översatts en gång, och dessutom har den inte kommit ut sedan dess (förutom i en 

talboksutgåva). En nyöversättning av Shirley skulle snarare kunna betecknas med det lite 

motsägelsefulla ”en bortglömd klassiker”. Ett annat argument för en nyöversättning är att 

en klassiker från en annan kultur mycket väl kan bli en klassiker i en ny, även om den inte 

har haft lika lång livslängd i målkulturen. Det sker ideligen översättningar av klassiker från 

källkulturer som är mer okända för svenska läsare än den engelska kulturen.  

Dagens utgivningstrender utmanar den traditionella företeelsen om en källtext och en 

måltext, menar Cetera. Förhållandet blir istället mer mångfasetterat och nyöversättningar 

har sitt ursprung både i sina källtexter och i andra översättningar av samma text. Detta kan 

utgöra ett hot mot vissa av litteraturens giganter som Homeros och Shakespeare eftersom 

deras texter kan finnas i en mängd olika översättningar till samma målspråk. Genom 

nyöversättning reduceras inte bara källtexten till en ”för-text” utan den nya översättningen 

förminskar ytterligare källtextens betydelse genom att läsarnas uppmärksamhet riktas mot 

alternativa översättningar.64 

En första översättning introducerar källtexten till en ny kultur, och en stor del av 

översättningsvetenskapliga teorier koncentrerar sig på detta. Cetera säger dock att 

nyöversättning av klassiker bör ses som ett eget litterärt fenomen som kanske behöver en 

egen specifik forskningsmodell som redogör för orsakerna till att samma text skrivs om på 

nytt trots att det inte har skett någon större förändring inom målkulturens estetiska 

preferenser eller språkregler. Sådana texter utmanar den traditionella bilden av översättaren 

som fånge mellan källtextens egenskaper/särdrag och kraven från målkulturen.65 

Vad gäller vilka genrer som nyöversätts påpekar Paloposki och Koskinen att här också 

finns ett forskningsmetodiskt problem. Det är svårt att identifiera nyöversättningar på ett 

mer systematiskt sätt än bara utifrån det hum vi har om att vissa klassiker har översatts 

flera gånger. Ett problem är att det inte går att söka fram nyöversättningar i bibliografiska 

databaser eftersom det inte finns något fält eller sökterm för nyöversättningar. För att hitta 
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dem måste man istället jämföra katalogposter och hitta en källtext med minst två måltexter 

som har olika översättare, eller samma översättare fast vid olika tillfällen, vilket är ännu 

svårare eftersom man då måste skilja en nyöversättning från en ny utgåva. Det är ett 

manuellt arbete där sökområdet på något sätt behöver begränsas till t.ex. vissa författare, 

klassiker eller källspråk. Att få en fullständig förteckning för ett målspråk är i stort sett 

omöjligt, med undantag för källspråk varifrån mycket få titlar har översatts till målspråket. 

Arbetet är stort och kräver ofta flera forskares insatser.66 

Vad gäller facktexter är nyöversättning något som bör undvikas, skriver Paloposki och 

Koskinen – varför upprepa ett redan utfört arbete? Översättningsminnen och databaser ger 

möjligheterna att producera likhet (similarity), inte olikhet eller variation som i fallet med 

skönlitterära nyöversättningar. Om en tidigare översättning av en facktext existerar ska den 

användas, trots sina brister. Konsekvens och effektivitet går då före stilistisk innovation.67 

Emellertid omfattar facktexter i det här fallet t.ex. EU-texter och manualer, inte 

fackböcker. Det finns fackböcker som visar mer likheter med skönlitterära klassiker och 

som därför kan behöva översättas igen, speciellt om den gamla översättningen innehåller 

grova faktafel. 

Trots svårigheterna att söka fram nyöversättningar verkar forskarna vara eniga om att 

nyöversättningar ofta görs av klassiker och att det hör ihop med utformandet av en litterär 

kanon. Skönlitteratur är vanligast, och det mesta av forskningen har också gjorts på sådana 

texter. På små bokmarknader riskera dock nyöversättandet av klassiker att konsekrera vilka 

som är klassiker och tillika befästa den angloamerikanska dominansen. De kulturer, genrer 

och författare som är underrepresenterade riskerar då att förbli det.68 

 

4.5. Recensioner och mottagande 
Nyöversättningar, till skillnad från nyutgåvor, recenseras ofta och lovordas då. Med 

Bravingers ord: ”klassiker har en förmåga att tokhyllas av kritiker som utropar sina 

’äntligen’”.69 Omdömet blir gärna att den nya översättningen är en bättre version av texten 

eftersom den ligger närmare källtexten. Detta följer retranslation hypothesis. Paloposki och 

Koskinen har emellertid utfört en undersökning av några av de nyöversättningar som 

recenserats, och den visar att detta inte stämmer. I ett fall var den gamla och den nya 

                                                           
66 Paloposki & Koskinen (2010a). ”Reprocessing texts: the fine line between retranslating and revising”, 36. 
67 Paloposki & Koskinen (2003), 24. 
68 Paloposki & Koskinen (2010b), 295 och desamma (2003), 33-34. 
69 Bravinger, 97. 
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översättningen till och med ganska lika.70 Ringmar har kommit fram till samma sak i sin 

studie av dagspressens recensioner av nyöversättningen av Halldór Laxness Fria män. 

Studien visar det lite slentrianmässiga i fördömandet av äldre översättningar i allmänhet. 

De citerade skribenterna påpekar att den äldre översättningen har blivit föråldrad och att 

den är sämre, men de ger inga direkta exempel på detta. Det finns dessutom en 

subjektivitet i fördömandet, säger Ringmar och frågar sig: vem anser att översättningen har 

daterats och varför?71 

Bland läsarna finns det en stor efterfrågan på klassiker, och, som Bravinger skriver, 

”vurmen för exempelvis viktorianska romaner tycks bara öka”.72 (Detta talar också till 

Shirleys fördel.) Recensenter och läsare gör dock inte bara en analytisk bedömning av en 

nyöversättning, skriver Koskinen, utan även en känslomässig. Barnlitteraturens klassiker är 

en genre där detta syns tydligt. Den version som man läste som barn är den riktiga, och 

nostalgin blir då viktigare än frågan om domestication eller foreignization. Sedan vill 

föräldragenerationen förmedla sin barndomsupplevelse till sina egna barn och då behövs 

den gamla översättningen. Bibeln är ett annat exempel. Det ålderdomliga bibelspråket blir 

en del av den religiösa upplevelsen för moderna mottagare eftersom texter som t.ex. 

julevangeliet är del av en ritual. Nyare versioner känns då mer främmande.73 Detta är även 

Sundströms erfarenheter från arbetet med den senaste bibelöversättningen, beskrivna i 

artikeln ”Nyöversätta är ingenting särskilt”. De mest kända bibliska passagerna och 

bevingade orden (varav många var borttagna redan i den näst senaste bibelöversättningen) 

var det som läsare och kritiker främst inriktade sig på när de hade synpunkter på den nya 

bibeltexten.74 Ett annat exempel är Anderssons arbete med att översätta Lord of the rings. 

Där var det framför allt ort- och personnamn som fick läsare och recensenter att reagera 

eftersom Andersson i en del fall hade valt att inte överta Åke Ohlmarks äldre 

översättningar. Tradition och känslor för verket, ofta grundade i barndomen, ställdes mot 

nya översättningslösningar som i flera fall både var bättre ur ett språkligt perspektiv och 

stämde mer med källtexten.75 

Cetera påpekar att en del nyöversättningar är riktade till en konnässörpublik som vill 

läsa välbekanta texter på nytt och jämföra översättningarna. Detta sammanfaller, säger hon, 

                                                           
70 Paloposki & Koskinen (2003), 32. 
71 Ringmar. ”’…anses vara mycket god’: hur åsikter om (ny)översättningar uppstår och sprids: exemplet 
Laxness.”, 166-168. 
72 Bravinger, 99. 
73 Koskinen (2010). ”Domestication, foreignization and the modulation of affect”, 23-25. 
74 Sundström. Bitar av mig själv: en generationsbok, 173-174. 
75 Andersson (2007), bl.a. 34, 73, 99. 
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med den postmoderna tendensen att mixtra med de erkända mästerverken, undergräva och 

tävla med originalförfattarna och därmed tillföra lite roande, retsam och intelligent 

lekfullhet till skönlitterär översättning.76 Eller ge konnässörerna en möjlighet att visa sina 

kunskaper, som Andersson träffsäkert återger i en (fiktiv) dialog om de två 

översättningarna av Fjodor Dostojevskijs Bröderna Karamazov.77 

För läsaren är det den subjektiva upplevelsen som bestämmer vilken översättning som 

är den bästa, skriver Ringmar, och ”en för alla tider och läsare definitiv översättning” är 

omöjlig att uppnå. Det innebär dock inte att det inte kan finnas kvalitetsskillnader, men 

Ringmar menar att det behövs en viss tolerans när man bedömer en gammal översättning 

och att den bör ses i ljuset av sin tillkomsttid.78 

 

4.6. Nyöversättare 
Ringmar säger: ”Nyöversättare positionerar sig i förhållande till föregångarna någonstans 

mellan polerna plagiat och beröringsskräck.” Detta yttrar sig i att vissa nyöversättare inte 

vill ha med den äldre översättningen att göra, medan andra ser det som närmast en 

skyldighet att både känna till och kanske använda sig av den. Spektrumet går från att inte 

ta något alls från den gamla, över att det går bra med enstaka ordlån (men absolut inte hela 

fraser eller meningar), till att den gamla översättningen nästan blir som ett mönster för den 

nya.79 Här går kanske gränsen till en revidering av den gamla översättningen, och det 

senare fallet är nog vanligast när det är samma person som utför både den gamla och den 

nya översättningen.  

Cecilia Alvstad och Alexandra Assis Rosa menar att två typer av röster är aktiva i en 

översättning: textmässiga röster (”textual voices”) och kontextmässiga röster (”contextual 

voices”). Textmässiga röster är en del av produkten: berättarröst(er), de litterära 

gestalternas röster och den översättarröst som manifesteras i texten. Kontextmässiga röster 

hör istället samman med den sociologiska översättningsprocessen och till alla dem som 

producerar, marknadsför och skriver om översättningar. De är inte i strikt mening en del av 

texten utan en del av textens sammanhang. Det går att studera bägge rösttyperna 

tillsammans eller var för sig.80 För nyöversättningar borde detta innebära att den äldre 

                                                           
76 Cetera, 107. 
77 Andersson (2012), 27ff. 
78 Ringmar, 180. 
79 Ibid, 177-178. 
80 Alvstad & Assis Rosa. ”Voice in retranslation: an overview and some trends.”, 3-4. 
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översättaren är en textmässig röst i sin översättning, men en kontextmässig röst i 

nyöversättningen.  

Både Gustafsson och Sundström föredrar att inte titta på den äldre översättningen förrän 

den nya är klar. Anledningen för Sundströms del är att hon inte vill att hennes översättning 

ska bli alltför påverkad av den gamla.81 Att vänta med att läsa den gamla översättningen 

var även min metod i arbetet med Shirley. Min situation skiljer sig från Gustafssons och 

Sundströms eftersom jag förväntas göra en översättning som är helt självständig, utan 

någon hjälp från den tidigare, men även bortsett från det kravet är den arbetsgången den 

mest naturliga i mina ögon. Eugene Nida är dock av en annan mening. I sin redovisning av 

översättningsprocessen har han satt ”comparing existing translations of the text” före det 

första utkastet. Förmodligen likställer han tidigare översättningar med bakgrunds-

information, vilket är steget före i processen.82 Nidas område var dessutom bibelöver-

sättningar, och där kan det vara till hjälp att ställa flera översättningar mot varandra. 

I enstaka fall har både Gustafsson och Sundström tagit hjälp av den äldre översättningen 

med ordval. Gustafsson säger att det är ”mest av nyfikenhet” som hon har gått tillbaka till 

den äldre texten. Sundström skriver att för hennes del fungerar jämförelsen med den gamla 

översättningen som ”en form av extra korrekturläsning”. På min fråga om de brukar ta 

kontakt med den tidigare översättaren (där det är möjligt) svarar båda översättarna nej.83 

Det verkar dock som om Andersson tog kontakt med Thomas Warburton, den förste 

översättaren av Ulysses, men att kommunikationen inskränkte sig till en önskan om lycka 

till från Warburtons sida. ”Det värmer;” skriver Andersson, ”han är en av de få som 

verkligen förstår vad det här är för slags jobb.”84 Sundström påpekar att det finns en risk att 

den tidigare översättaren ser utgivningen av en ny översättning som kritik mot den gamla.85 

Som sagts tidigare kan det finnas många anledningar till att en nyöversättning görs, och en 

är att den äldre på något sätt är undermålig. Kritiken mot den äldre översättningen blir 

också starkare ju nyare den är; den äldre kan då inte urskuldas med att den utfördes i en 

helt annan tid när målspråket var mycket annorlunda mot dagens språk.  

Även om det finns nyöversättningar som produceras med minimal kontakt med eller 

utan kännedom om den tidigare är det vanligare att den nya på något sätt förhåller sig till 

                                                           
81 Gustafsson, mailintervju, 2015-04-16 ; Sundström, mailintervju, 2015-04-19.  
82 Nida. Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible 
translating, 246. 
83 Gustafsson, mailintervju, 2015-04-16 ; Sundström, mailintervju, 2015-04-19. 
84 Andersson (2012), 118. 
85 Sundström, mailintervju, 2015-04-19.  
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den gamla och att det finns ett beroendeförhållande, skriver Paloposki och Koskinen. Den 

tidigare översättaren är en beroendeskapande faktor, antingen som verklig person, som 

mental bild eller som textkonstruktion, både för nyöversättaren och hens läsare. Påverkan, 

eller sorgfälligt undvikande av detsamma, från den första översättaren kan styra 

översättningsprocessen på flera olika sätt.86 

 Förutom tidigare översättningar och översättare kan även andra faktorer spela in som 

den nya översättarens bakgrund, tid och personlighet. Henschen var språkvetare och doktor 

i filosofi; dessutom verkar översättandet ha varit en tillfällig syssla för honom. Själv har 

jag studerat litteraturvetenskap och språk och är i början av en, förhoppningsvis, lång 

karriär som översättare. Våra olika utbildningar och förutsättningar som översättare bör ha 

påverkat våra språkval. För mig har Charlotte Brontës författarskap en helt annan betydelse 

än vad det förmodligen hade för Henschen eftersom man nog kan anta att hon var en 

relativt okänd författare i Sverige på 1850-talet. Paloposki och Koskinen refererar till Riitta 

Oittinen som för ett liknande resonemang i sin forskning på finska översättningar av Alice 

in Wonderland. Oittinen ställer översättaren i relation till sin tid, och då kan många av 

olikheterna förklaras genom tidsmässiga skillnader. Till skillnad från tidigare generationer 

är t.ex. moderna läsare tillräckligt insatta i brittisk kultur för att förstå en källtexttrogen 

översättning av Carrolls verk.87  

Angående översättarens personlighet har Cetera som exempel den polske översättaren 

av A Clockwork Orange, Robert Stiller. Han har översatt romanen två gånger och vid varje 

översättning antagit olika strategier för det degenererade språk som romanens författare 

Anthony Burgess konstruerade. I den första översättningen, från 1970-talet, är språket 

baserat på en blandning av polska och ryska, medan i den andra, från 1999, är det baserat 

på polska och engelska. Detta kan ses som en personlig kommentar från Stiller om först det 

ryska och senare det angloamerikanska inflytandet i Polen.88  

Stillers översättningsstrategi visar på en självständighet riktad mot både källtexten och 

den tidigare översättningen. Cetera refererar här till Theo Hermans som pratar om ”the 

translator’s self-reflexivity or autopoiesis”, vilket innebär att översättaren antingen hävdar 

att källtexten är unik och oöversättningsbar, eller att hen betonar skillnaderna mot tidigare 

översättningar. Cetera menar att denna attityd återspeglas i det icke-preskriptiva draget hos 

översättningsvetenskapen som understryker översättarens frihet att själv definiera 
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ekvivalens.89 Att påpeka skillnader (och förbättringar) mot tidigare översättningar blir 

också ett sätt att ge den egna översättningen ett existensberättigande.  

Det finns bland författare, skriver Andersson, ”the anxiety of influence” (begreppet 

kommer från Harold Bloom) som är en oro för att bli alltför inspirerad av sina förebilder 

eftersom det visar en brist på originalitet. Inom översättning kan man istället tala om ”the 

anxiety of translation” som är motsatsen, en oro hos översättaren att man i sin översättning 

ska ha förändrat originalet för mycket.90 Inom nyöversättning kan man kanske tala om ”the 

anxiety of retranslation”, vilket påminner om ”the anxiety of influence” och som innebär 

att den senare översättaren blir alltför påverkad av de tidigare översättningarna.  

 

4.7. Slutdiskussion om nyöversättning 
I sin artikel från 1994 ger Gambier som sagt följande tidiga definition: en nyöversättning är 

en ny översättning till samma språk av en text som redan har översatts, antingen delvis 

eller i sin helhet. Nyöversättning som fenomen är kopplat till idén om att det behövs en 

modernisering av texten på grund av att det har skett en utveckling hos mottagarna, deras 

litterära smak, behov och kunskaper. Franskans ”retraduction” kan dock även innefatta det 

som vi kallar sekundäröversättning, det vill säga när översättningen sker via ett 

mellanliggande språk. Närliggande begrepp är ”rétrotraduction”, när man översätter 

tillbaka till källspråket för att på så sätt jämföra mål- och källtext, samt revidering 

(”révision”) och adaption.91 

Paloposkis och Koskinens definition från 2010 lyder: nyöversättning (som produkt) 

innebär en andra eller senare översättning av en enda källtext till samma målspråk. 

Grundtanken med nyöversättning som process är alltså att det är något som sker över lång 

tid, med många år mellan översättningar, men det finns exempel på översättningar som har 

skett nästan samtidigt och där det är svårt att avgöra vilken som är den första. Paloposki 

och Koskinen rekommenderar inte att man innefattar sekundäröversättningar i begreppet 

eftersom det bara orsakar förvirring.92 

Den senare definitionens ”en enda källtext” kompliceras dock av att källtexter varierar 

över tid, redigeras, kommenteras och ges ut i nya versioner. Den del av definitionen som 

gäller målspråket är också problematisk. Det är kanske inte ens möjligt att tala om ”samma 
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målspråk” när det, som i Shirleys fall, ligger mer än 150 år mellan de svenska 

översättningarna. Under den tiden har svenska språket genomgått stora förändringar. 

Henschen och jag befinner oss, så att säga, på var sin sida om det moderna genombrottet 

runt 1880, förenklandet av verbformerna, engelskans inflytande och informations-

samhällets genombrott, för att ta ett par exempel.  

Språkliga skillnader kan även vara synkrona; till exempel skiljer sig den franska som 

talas i Frankrike från den som talas i Kanada. Paloposki och Koskinen hänvisar till 

Anthony Pym som kallar samtidiga översättningar för olika marknader (t.ex. Frankrike och 

Kanada) för ”passiva nyöversättningar”, medan de som är riktade till samma marknad är 

”aktiva nyöversättningar”.93  

Gränsen mellan nyöversättning och adaption är inte helt klar, säger Paloposki och 

Koskinen, och inte heller den mellan nyöversättning och revidering av en äldre översätt-

ning. Revidering kan vara allt från enstaka rättelser till en fullständig omskrivning av 

texten. Många gånger är en revidering det första steget mot en nyöversättning. Om en text 

bara har genomgått ortografiska rättningar är det kanske fråga om en revidering, medan det 

krävs stilistiska förändringar för att det ska kallas nyöversättning. Det är inte heller säkert 

att en jämförelse med källtexten har gjorts vid revideringen vilket skulle ha fört med sig att 

den reviderade versionen ligger närmare källtexten. Men i en del fall föranleder en 

förändrad källtext att översättningen revideras.94 Källtexten kan t.ex. ha kompletterats eller 

skrivits om. Sundström berättar att Ingegärd von Tells översättning av Jane Eyre från 1943 

har reviderats så pass mycket i efterhand att den inte längre kan sägas vara utförd av von 

Tell, men i nya utgåvor av romanen nämns inte denna revidering.95 

De binära paren första översättning och nyöversättning, revidering och nyöversättning 

kan vara för trubbiga, säger Paloposki och Koskinen. ”It is more a question of a continuum 

where different versions seamlessly slide together or even coalesce”, skriver de. Men till 

och med tanken på ett spektrum kan vara en förenkling eftersom revideringar och 

förändringar kan ske på olika nivåer av texten.96 

Brownlie ser nyöversättning som en omtolkning vilken sker på alla nivåer av texten, 

utom möjligen på makronivån (d.v.s. texten i sin helhet). Hon föreslår en poststrukturell 

nyöversättningsteori som också sammanfattar många av de aspekter på nyöversättning som 
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jag har tagit upp här. En översättning kan, enligt teorin, på ett plan ses som en upprepning 

av källtexten, vilket ger stabilitet. På ett annat plan uppstår det en instabilitet eftersom 

textens situation och sammanhang blir nya när den översätts. Varje (ny) översättning för 

vidare och upphäver på samma gång aspekter av källtexten och eventuella tidigare 

översättningar. Tillsammans bildar de olika översättningarna en underavdelning till den 

”narrative matrix” som består av alla ”texter” i vid mening. Man ska dock inte se denna 

struktur som hierarkisk eftersom det skulle vara en förenklad bild. Istället använder 

Brownlie den poststrukturella beteckningen ”rhizomatic”, som betyder att något är som ett 

underjordiskt rotsystem.97  

Nyöversättningar är narrativa versioner som uppkommer och styrs av olika villkor, 

fortsätter hon, och de villkoren ger en förklaring till varför olika översättningar liknar 

varandra eller skiljer sig åt. Villkoren innefattar samhällskrafter som ideologier och 

förändrade språkliga, litterära och översättningsmässiga normer, samt även villkor som 

mer är knutna till en specifik situation, som det sammanhang där översättningen skapas 

och översättarens preferenser, idiosynkrasier och val. Olika produktionssammanhang kan 

t.ex. orsaka skillnader i översättningar som sammanfaller i tid, liksom översättarnas 

individuella stilar. Översättare kan även tolka en text på skilda sätt och detta färgar deras 

översättningar. Den litterära texten blir öppen för tolkning och översättare blir en uttolkare.  

Mer generellt kan en poststrukturell inriktning kombinera textuella och kontextuella 

krafter. Nyöversättningar är då inte bara en del av det kontextuella systemet utan även en 

del av det textuella, ”the narrative matrix”. Denna består av det som inom poststruktur-

alismen kallas ”narrative marks”, det vill säga alla skrivna eller talade språkliga 

manifestationer, oavsett hur små de är. ”Narrative marks” har inga begränsningar; de kan 

återges eller skapa nya ”narratives” som översättningar. De är också kopplade till varandra, 

och därmed är även nyöversättningarna kopplade till varandra.98  
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5. Adverbundersökning 

5.1. Studie av adverb i Henschens respektive min översättning av Shirley 

Skillnaderna mellan Henschens översättning av Shirley och min egen ligger på flera nivåer 

av texten. Ordval, meningslängd, interpunktion och syntax skiljer sig åt mellan 

översättningarna trots att vi har utgått från samma källtext. Många av de här olikheterna 

förtjänar att studeras närmare, men en tydlig skillnad som är speciellt intressant är hur 

adverb används i de båda översättningarna. Min djupundersökning kommer därför att 

jämföra förekomsten av en viss grupp adverb (mer om den avgränsningen nedan) i två 

olika svenska versioner av Shirley. Brontës text är grundtexten för undersökningen, och det 

är den som de båda andra texterna ställs emot. För studiens del innebär det att när jag 

skriver att ett adverb avviker, har förändrats eller lagts till betyder det i jämförelse med 

källtexten. 

Adverb är en av de mer svårbestämbara ordklasserna. I Svenska Akademiens språklära 

beskriver Tor G. Hultman adverb som ”en oenhetlig ordklass som inte kan täckas med 

någon övergripande innehållsdefinition”.99 Vid genomgången av de två översättningarna 

var det inte alltid helt klart vad som skulle kategoriseras som adverb. Jag har använt SAOL, 

SAOB och Språkläran för att avgöra detta. Sven-Göran Malmgren utförde 2001 en 

undersökning av adverb. Där säger han apropå adverb som ordklass att de allra flesta 

adverb har mer gemensamt med de slutna ordklasserna än med de öppna, med undantag för 

dem som Hultman kallar beskrivande adverb som är mer lika adjektiv.100 Malmgrens 

adverbstudie har ett bredare perspektiv i antalet adverb och texter, men på många sätt 

liknar den min undersökning. Jag återkommer därför till hans studie senare. 

Det skulle vara ogörligt att inom ramarna för den här studien undersöka alla adverb i 

källtexten och de två översättningarna och därför krävs en avgränsning. I Språkläran anges 

kategorierna pronominella adverb och beskrivande adverb.101 Jag tänker koncentrera mig 

på de pronominella adverben. Anledningen är att de verkar vara mycket mer varierade i 

Henschens översättning än i min, och jag misstänker att detta inte beror på översättarnas 

individuella val, utan på förändringar som har skett i svenska språket. Förhoppningsvis 

kommer den forskning som sedan tidigare finns på adverb att stödja denna hypotes. 
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100 Malmgren. ”Faktiskt, förstås och många andra. Om förändringar i det svenska formordssystemet under 
1800- och 1900-talet”, 7. 
101 Hultman, 169f. 
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 Språkläran säger att pronominella adverb liknar, som man kan gissa av namnet, 

pronomen. Liksom pronomen får pronominella adverb sin betydelse av kontexten. 

Adverbet här har t.ex. olika betydelser utifrån det sammanhang där en händelse utspelar 

sig. Pronominella adverb kan delas in i fem undergrupper: bestämda, relativa, frågande, 

kvantitativa och relationella.102 

Den andra stora adverbgruppen är de beskrivande adverben, vilka ligger närmare 

adjektiv, t.ex. det här understrukna sade hon lågt. Anledningen till att jag har velat undvika 

beskrivande adverb är att med dem tillkommer en subjektiv och semantisk aspekt i 

ordvalet, och i sådana fall skulle undersökningen även kunna omfatta substantiv, verb och 

adjektiv. De adverb som jag har undersökt påverkar istället texten på dess syntaktiska nivå. 

En undersökning av beskrivande adverb skulle snarare syfta till att visa varför en 

översättare har valt ett adverb istället för t.ex. ett adjektiv. Det semantiska innehållet skulle 

då vara detsamma, men ordklassen är olika, vilket gör ordklassen i sig mindre intressant.  

 

5.2. Metod och material samt en kommentar till att studera sin egen text 

Mitt undersökningsmaterial består av hela det utdrag ur originaltexten till Shirley som den 

här uppsatsen bygger på, samt på Henschens respektive min egen översättning av detta 

utdrag. Eftersom jag hade upptäckt redan vid den första genomläsningen att Henschens 

användning av adverb avviker från min började jag med att undersöka hans översättning. 

Min metod har varit att leta upp samtliga pronominella adverb i Henschens text, räkna dem 

och sedan jämföra med källtexten för att se om de återfinns där eller om Henschen har lagt 

till dem eller gjort någon annan förändring. Därefter har jag utfört samma undersökning på 

min översättning, det vill säga letat upp de pronominella adverben, räknat dem och jämfört 

med Brontës text. Slutligen har jag jämfört de tillagda pronominella adverben i de båda 

översättningarna och försökt se på vilka sätt översättningarna skiljer sig åt. En stor skillnad 

mellan översättningarna gällde gruppen adverb med förleden där- eller var-, och därför 

kommer de att redovisas mer i detalj.   

Ur vetenskaplig synvinkel kan det tyckas märkligt att ha sin egen översättning som 

undersökningsmaterial. Risken finns att jag i mitt översättningsarbete då skulle ha justerat 

mina språkval för att anpassa översättningen till den här uppsatsens djupundersökning.  

Uppsatsarbetet har dock utförts i omvänd ordning. Som nämnts i inledningens metod-

avsnitt läste jag inte Henschens översättning förrän min egen var i det närmaste helt klar. 

                                                           
102 Hultman, 173f. 
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Under översättningsarbetet hade jag inte heller bestämt vad som skulle ingå i min 

djupundersökning. Det utkristalliserade sig istället vid genomläsningen av Henschens text. 

Men inte heller då gick jag tillbaka till min egen, utan undersökningen av Henschens 

adverbanvändning skedde helt fristående. Först när den var genomförd gick jag till min 

egen översättning och undersökte den efter samma metod. 

 

 

5.3. Resultat i siffror av adverbundersökningen 

När jag hädanefter använder ordet adverb menar jag pronominella adverb. Termen tokens 

betyder ungefär förekomster, medan termen types kan likställas med unikt ord. I frasen 

Shirley, Shirley, Shirley, är antalet tokens 3, och antalet types är 1.  

Nedanstående siffror finns även i tabellform nedan. I Henschens översättning finns 745 

adverb (tokens). Den här studien koncentrerades på dem som på något sätt avviker från 

Brontës text. Av de 745 tokens avviker 248 (33 %), från källtexten. (Dessa 248 avvikande 

tokens omfattar 113 types.) I 188 fall innebär den avvikelsen ett tillägg. Detta innebär att 

så mycket som 25 % av alla pronominella adverb i Henschens översättning är tillagda.  

De ord som Henschen främst har lagt till eller på annat sätt förändrat från källtexten är 

adverb som är sammansatta med der som t.ex. derifrån, samt sådana som är sammansatta 

med hvar, t.ex. hvarföre. Det finns 31 respektive 10 sådana fall. Andra vanliga tillägg är 

nu, ock samt negationer: icke, inte. Negationerna har oftast lagts till då Henschen har 

översatt ett ord med flera som nothing med icke något.  

 

I min översättning finns 595 pronominella adverb (tokens), av dem avviker 116 (20 %) på 

något sätt från källtexten. (Dessa 116 avvikande tokens omfattar 49 types.) Av dem är 95 

tokens tillägg. Tilläggen är alltså 16 % av alla pronominella adverb. 

 Bland mina tillägg är negationer den största gruppen: 19 st. Där-adverb har lagts till på 

9 ställen. Inga var-adverb har lagts till i översättningen. Adverben nu – nyss och också är 

inte heller lika vanliga tillägg i min översättning som i Henschens. Vad gäller negationerna 

beror 11 av dem på att ett verb har översatts med verb + negation som courage – 

förskräcks inte, well might – det var inte konstigt, failed to appear – tändes inte. Mina 

övriga tillagda adverb hör ofta ihop med verbfraser: vara nog, hängt kvar, drog sig 

tillbaka. I 36 fall hör adverbet ihop med ett verb som en verbpartikel: passed – gick förbi, 

tending – pysslade om, teaches – lär ut. I 6 fall har jag byggt ut så att satsen blir 
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fullständig: because concealed - bara för att den inte syns, vilket för med sig adverben 

bara och inte. 

I 11 fall beror tilläggen eller förändringarna i min översättning på stilmässiga orsaker. 

Jag har i repliker velat göra stilen mer talspråklig och därför har jag lagt till småord som ju, 

nog, verkligen, mycket. En replik lyder t.ex. Inte de, inte (R31:20), där det andra inte är 

tillagt. I ett annat fall har jag gjort ett ordklassbyte; den här understrukna interjektionen 

Ah! I see (B28:2) har jag översatt med ett adverb: Nu förstår jag (R29:2). 

 

Tabell 1. Pronominella adverb  

 Henschen Rydell 

Totala antalet pronominella 

adverb (tokens) 

745 595 

Antalet tillagda eller 

förändrade adverb 

248 116 

Antalet förändrade adverb 

(types) 

113 49 

Antalet tillagda adverb 

(tokens)  

188  95  

Andel tillagda pronominella 

adverb i procent av totala 

antalet 

25 %  16 %  

Totala antalet adverb på 

der-/där- (tokens) 

79 39 

Förändrade adverb på der-

/där- (tokens)  

31 12 

Tillagda adverb på der-

/där- (tokens)  

21  9 

Förändrade adverb på hvar-

/var- (tokens)  

10 0 

Tillagda adverb på hvar-

/var- (tokens)  

8 0 

Tillagda negationer  22  19 

Tillagda nu – nyss 16  5 

Tillagda ock – också  7  1 
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5.4. Adverb på der- och hvar- 

En grupp pronominella adverb som sticker ut i Henschens översättning är de som hör till 

gruppen bestämda adverb och främst de som kallas tillbakasyftande, eller anaforiska, 

adverb. Hultman har som exempel här, hit, där (som i meningen Där springer en räv). 

Enstaka adverb hör till gruppen relativa adverb som där i betydelsen på vilket.103 I 

Henschens översättning rör det sig främst om ord med förledet der som deraf, deri samt 

förledet hvar som hvarest, hvarjemte. För en nutida läsare ger de ett ålderdomligt intryck, 

framför allt i en skönlitterär text, och då avser jag inte bara stavningen utan även 

sammansättningarna som sådana.  

I 79 fall (tokens) har Henschen i sin översättning använt adverb med prefixet der-. Detta 

omfattar 14 types, och orden är: der, deraf, derefter, derför, deri, derifrån, derigenom, 

derjemte, dermed, derom, derpå, dertill, deruppå, derutaf. Det mest förekommande är der 

som återfinns i 24 fall. (I ytterligare 2 fall återfinns der som en del av de demonstrativa 

pronomen det der och den der, men de har inte räknats in i det totala antalet tokens.) Näst 

vanligast är derför, med varianten derföre (11 fall), deraf och derifrån (6 fall vardera). Om 

man tittar på de adverb som har lagts till eller förändrats utgör adverb på der- 31 fall, eller 

12,5 % av alla förändrade. Av dem är 21, eller 11 %, tillagda. De tillagda der-adverben 

utgör 13 types. Förändrade adverb på hvar- är färre än der-adverben, 10 tokens. Av dem är 

8 hvar-adverb tillagda (tokens). 

I 39 fall (tokens) har jag i min översättning använt där-adverb. 12 av de fallen (tokens) 

avviker från källtexten, och 9 av dem är tillagda. Det vanligaste där-adverbet i grupp 

avvikande adverb är där (6 fall); hälften av de fallen är tillagda, och i 1 av de fallen är hela 

frasen tillagd. Övriga 3 är 1 ordklassbyte: it – där, 1 byte av adverb från tid till rum: 

whenever – där, och i 1 fall består förändringen av en flyttning av där från efterföljande 

mening i källtexten. Därför är näst vanligast, 4 fall är tillagda. Övriga adverb är därmed 

och därtill, 1 tillagt fall vardera. Totalt består mina avvikande där-adverb alltså av 4 types, 

mot Henschens 13. Bland där-adverben som helhet i min översättning tillkommer därefter, 

därifrån, däremot, därutöver, totalt 8 types. Jag har bland de adverb som avviker från 

källtexten inga exempel på adverb med prefixet var-. Bland övriga adverb är varför det 

enda exemplet (5 tokens). 

 

 

                                                           
103 Hultman, 173-174. 
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Tabell 2. Der- och hvar-adverb i Henschens översättning 

Adverb, types Antal tokens i Henschen Motsvaras i Rydell av 

Der 24 där, var, närvarande, det, 

här, då 

Deraf 6 på sitt sätt, om dem, därför, 

därmed, om det, till det 

Derefter 1 därför 

Derför/derföre 11 därför, eftersom, bara för 

att, för att, ingen 

motsvarighet 

Deri 4 det, där 

Derifrån 6 därifrån, där, från, ingen 

motsvarighet 

Derigenom 1 ingen motsvarighet 

Derjemte 2 ingen motsvarighet 

Dermed 1 ingen motsvarighet 

Derom 2 det, detta 

Derpå 2 ingen motsvarighet 

Dertill 7 på grund av, på henne, 

ingen motsvarighet 

Deruppå 2 på, över det 

Derutaf 1 den 

Hvarest 1 ingen motsvarighet 

Hvarför/e 3 varför, ingen motsvarighet 

Hvarjemte 2 och, därutöver 

Hvarmed 4 som, hur, av, med vad 

Hvarpå 1 ingen motsvarighet 

Hvartill 3 tillsammans, vad, ingen 

motsvarighet 

Hvarvid 2 samtidigt, ingen 

motsvarighet 

Hvaröfver 1 ingen motsvarighet 

 

 

5.4.1. Types av der-/hvar-adverb som är mest förekommande 

Som synes av tabellen är det stor spridning i hur ofta ett adverb förekommer i Henschens 

översättning, liksom det är stor spridning i hur jag har översatt istället. Jag tänker nu gå 

igenom några av de mest förekommande der- och hvar-adverben hos Henschen var för sig.  
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Der 

Henschen har använt der i 24 fall. I 17 av dem sammanfaller våra översättningar; vi har 

båda använt der/där. Det innebär alltså att på 7 ställen avviker vi från varandra. I de fallen 

har jag istället använt var (här och var, istället för här och där), adjektivet närvarande, 

pronomenet det, eller andra adverb som i fraserna  

1a. there are (B58:8) 

1b. der har du (H23:18) 

1c. här har du (R59:10)  

2a. she was observed there (B60:11-12) 

2b. att man der följde (H24:26) 

2c. blickarna som då synade (R61:12)  

 

Derför/derföre 

Vad gäller derför/derföre avviker översättningarna från varandra i samtliga fall utom 1. 

Undantaget är en replik där ordet therefore är markerat i källtexten och min tanke var att 

behålla den betoningen. Henschen har alltså gjort på samma sätt. I övrigt har vi helt olika 

lösningar. Jag har istället använt eftersom, bara för att, för att. I 6 fall från Henschens 

översättning finns det dock ingen motsvarighet i min. I dessa 6 fall fungerar derför/derföre 

som ett, för en modern läsare, lite överflödigt tillskott som syftar tillbaka på något som 

sagts strax före, oftast så nära som föregående mening eller huvudsatsen i samma mening: 

3a. Many of the poor became so accustomed to her services that they hardly thanked  

her for them (B44:1-2) 

3b. Många bland de fattiga blefvo så vana vid hennes välgerningar, att de knappast  

tackade henne derför (H16:17f) 

3c. Många av de fattiga blev så vana vid hennes hjälp att de knappt tackade henne  

(R45:1-2) 

 

Den här användningen av der-adverb är mycket vanlig i Henschens översättning. 
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Derifrån 

Derifrån förekommer på 6 ställen i Henschens text. I 3 av dem har jag använt därifrån. I 2 

fall har jag istället där eller från. Men i det sista fallet använder Henschen adverbet på 

liknande sätt som nämndes under derför:  

4a. go to some very distant place (B50:3-4) 

4b. ville begifva sig till något långt derifrån aflägset ställe (H19:4-5)  

4c. resa till någon plats långt borta (R51:3-4)  

 

Frasen långt derifrån aflägset tycks lite tautologisk för en modern läsare. Jag valde långt 

borta, men ett likvärdigt alternativ hade varit långt därifrån, men knappast långt bort 

därifrån. Även här blir Henschens text lite övertydlig när den använder adverbet för att 

poängtera något.  

 

Derjemte 

Vad gäller derjemte har Henschen använt det på 2 ställen. På det första har han gjort ett 

tillägg med derjemte äfven. Det finns inget motsvarande i källtexten, och jag har inte heller 

det i min. Det andra fallet är knepigare att jämföra eftersom vi har översatt den meningen 

ganska annorlunda:  

5a. Then she was prim in dress and manner (B40:23-24) 

5b. Derjemte var hon temligen stel både i sin drägt och sitt sätt (H15:16f)  

5c. Hon var dock prydlig både till klädsel och sätt (R41:26) 

 

Min beskrivning av miss Ainley, som det är fråga om här, är mer positiv, och därför 

använder jag dock för att motsäga föregående mening där kvinnans föga tilldragande 

utseende beskrivs. Henschen har översatt föregående mening ungefär som jag, men 

eftersom han bygger vidare på den negativa beskrivningen har han lagt till derjemte som i 

mer modern svenska kanske kan motsvaras av utöver detta. Källtexten är något svårtolkad 

här. Ordet then skulle kanske kunna tolkas som dessutom, men jag har fokuserat på prim, 

vilket låter positivt och stämmer bättre med hur kvinnan beskrivs i övrigt.  
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Dertill  

Dertill förekommer på 7 ställen hos Henschen. På 3 ställen i min text finns ord eller fraser 

som kan sägas motsvara dertill, och det är: på grund av och på henne. I ett fall har jag 

översatt med en fullt utbyggd bisats som bättre följer källtexten:  

6a. against the influences which would have thrust him over (B16:17-18) 

6b. mot de inflytanden, som dertill voro en verkande orsak (H2:29-30)  

6c. mot de krafter som hotade att knuffa honom utför stupet (R17:18) 

  

I övriga 4 fall har Henschen lagt till adverbet, med samma demonstrativa och övertydliga 

effekt som har nämnts förut.  

 

Deruppå 

Deruppå förekommer på 2 ställen. I båda fallen har jag valt prepositionsfraser istället, som 

här i exempel 7:  

7a. the tender compassion of Jesus is recalled and relied on (B38:21-22) 

7b. man erinrar sig Jesu milda förbarmande och bygger sin tröst deruppå (H14:21)  

7c. man drar sig till minnes och har förtröstan på Jesus kärleksfulla förbarmande  

(R39:24-25) 

 

Här spelar placeringen av objektet in. Eftersom Henschen har satt det efter den första 

verbfrasen behöver han använda deruppå efter den andra verbfrasen. Jag har istället 

samordnat de två verbfraserna och använder två olika prepositioner som pekar fram mot 

objektet. Skillnaden adverb – prepositionsfras märks också i det andra exemplet:  

8a. and the light fell full upon it (B20:19-20) 

8b. så att ljuset föll deruppå (H5:11) 

8c. och ljuset föll rakt över det (R21:19-20) 
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Hvarför/Hvarföre 

Hvarföre återfinns på 3 ställen i Henschens text. På två av dem har både han och jag 

översatt källtextens why (B20:12 respektive B30:12) med hvarför/hvarföre – varför. Men 

på det andra har vi gjort olika:  

9a. and from which she shrank (B60:14) 

9b. och hvarföre hon skyggade tillbaka (H24:28-29)  

9c. och från vilket hon skyggade (R61:15)  

 

Hvarföre motsvaras här av från vilket, och detta följer källtextens from which. Henschens 

val är något oväntat, och för att rätt förstå det bör man nog se en annan betydelse i hvarföre 

på det senare stället än på det förra där det var en översättning av why. I modern svenska 

skulle exemplet från H24:29 kanske snarare motsvaras av varifrån. Det finns förstås en 

möjlighet att det helt enkelt står fel i Henschens text och hvarifrån skulle ha stått där 

istället. 

 

Hvarmed 

De 4 ställen där Henschen har använt hvarmed motsvaras i min text av som, hur, av, med 

vad, vilka är mindre demonstrativa än hvarmed. Det sistnämnda med vad är det som 

kommer närmast hvarmed, och det är taget från en kort replik:  

10a. What with? (B58:20) 

10b. Hvarmed? (H23:30) 

10c. Med vad? (R59:22) 

Detta kan vara orsaken till att lösningarna liknar varandra. Jämför resonemanget om 

therefore – derföre – därför i en annan replik. 

 

5.4.2. Övriga der- och hvar-adverb 

En del av der- och hvar-adverben förekommer bara på enstaka ställen i Henschens text. 

Det gäller deraf, derefter, deri, derigenom, dermed, derom, derpå, derutaf, hvarest, 

hvarjemte, hvarpå, hvartill, hvaröfver. När Henschen har använt dem har jag istället 

översatt med andra adverb som därför, med preposition + pronomen eller med pronomen 

som det. I de flesta fall finns det dock ingen motsvarighet i min översättning, som t.ex. 

adverbet derigenom:  

11a. Suddenly the door within the stone porch of the Hall opened, and two men came  

out (B54:7-8) 
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11b. Då öppnades plötsligen en dörr, som ledde ut genom slottets stenportal, och två  

män trädde ut derigenom (H21:15-16)  

11c. Plötsligt öppnades dörren innanför herresätets stenportal, och två män steg ut  

(R55:8-9) 

 

Adverben dermed, derpå och hvarest har Henschen använt för att peka tillbaka på 

föregående huvudsats. Det finns ingen motsvarighet varken i källtexten eller i min 

översättning: 

12a. tripping noiselessly up-stairs, and remaining invisible till called down to supper  

(B18:25) 

12b. smög sig uppför trapporna till sitt rum, hvarest hon qvarstannade, till dess hon  

nedkallades till aftonmåltiden (H4:12-13)  

12c. smög ljudlöst uppför trappan och höll sig osynlig tills middagen var färdig  

(R19:26-27)  

 

En annan anledning till att Henschen har lagt till adverb är att han har byggt ut satser och 

då behöver ett tillbakasyftande adverb, här understruket:  

13a. she concluded (B24:8) 

13b. detta var den slutsats, hvartill hon kom (H7:1-2) 

13c. fastslog hon (R29:9) 

14a. Hortense feared (B22:11) 

14b. hvarvid Hortense vanligen anmärkte, att hon fruktade (H6:4-5)  

14c. Hortense var rädd (R23:12) 

 

5.4.3. Sammanfattning, der- och hvar-adverb 

Sammanfattningsvis har Henschen och jag använt samma der-adverb (eller där-adverb 

med nutida stavning) på 21 ställen, men vi har valt olika lösningar på de 49 övriga. Detta 

utgör 70 %, vilket är en rätt hög siffra. I mina ögon tyder detta på att det har skett en 

förändring i användningen av der-adverb sedan 1850-talet. 

 Henschen har i en del fall lagt till der-adverb på ställen där jag saknar motsvarigheter i 

min text. Adverben syftar tillbaka på något som sagts i föregående mening eller huvudsats. 

Sådana tillägg blir ett sätt att peka ut vad som åsyftas så att det inte ska råda någon 

osäkerhet om det. Det blir övertydligt, samtidigt som det på sätt och vis styr läsningen 

eftersom det inte ger något större utrymme för läsarens egen tolkning. 



108 
 

När det finns motsvarigheter till Henschens tillagda der-adverb har jag vanligen använt 

preposition + pronomen istället. På 5 ställen har jag använt där-adverb på samma sätt som 

Henschen gör, det vill säga för att hänvisa tillbaka till något som sagts tidigare och därmed 

förtydliga för läsaren:  

15a. de flesta verk som var skrivna på det var också fördärvliga och lättsinniga, och  

därmed mycket skadliga för det svaga kvinnliga sinnet (min understr.) (R9:11f)  

 

Tillagda adverb med prefixet hvar- är färre än der-adverben hos Henschen. Man kan 

dock se liknande tendenser i skillnaderna mellan översättningarna. Henschen har lagt till 

adverb på flera ställen, ofta för att syfta tillbaka. På de ställen i våra texter där båda har 

gjort ett tillägg eller en förändring har jag istället för adverb använt prepositioner eller 

andra meningskonstruktioner. 

 

5.5. Malmgrens adverbstudie samt slutdiskussion om adverb 

Mina resultat bekräftas av dem i Malmgrens undersökning från 2001 som nämndes i 

djupundersökningens inledning. Malmgren har där gjort en datamaskinell jämförelse 

mellan formordsuppsättningarna i A.F. Dalins Ordbok öfver svenska språket (1850-1853) 

och den moderna Nationalencyklopedins Ordbok. Till detta har han gjort sökningar i 

autentiska textexempel i romaner från 1800-talet, sammanställda i Språkbankens korpus, 

Göteborgs universitet (av Malmgren kallade RG-korpusen, Romaner-Gamla). De 

representerade författarna är Carl Jonas Love Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-

Carlén och Viktor Rydberg. Det moderna jämförelsematerialet kommer från den korpus i 

Språkbanken som kallas Press65. RG-korpusen omfattar ca 600 000 ord och Press65 ca 1 

miljon ord. För att undvika att resultaten blir missvisande på grund av de olika genrerna 

jämförde Malmgren formordsfrekvenserna i Press65 med dem i en korpus som består av 4 

miljoner ord från nyare romaner (kallad RN). Skillnaderna visade sig dock vara små.104  

Malmgrens undersökning omfattar ett stort antal olika formord: grammatiska adverb, 

prepositioner, konjunktioner och subjunktioner. Till grammatiska adverb räknar han 

pronominella adverb, modala adverb, konjunktionella adverb, talaktsadverb samt icke-

pronominella tids-, rums-, sätt- och gradadverb ”med svag lexikal betydelse”.105 Antalet 

                                                           
104 Malmgren, 9-11. 
105 Ibid, 7. 
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types uppgår till ca 400 stycken.106 Malmgrens breda anslag återspeglar de problem jag har 

haft med att avgränsa vilka adverb som ska vara med i undersökningen.  

 Det är inte möjligt att återge alla Malmgrens resultat här, utan jag koncentrerar mig på 

de adverb med förleden där- och var- som ingår i min undersökning. Tillsammans med 

där-adverben tittar Malmgren även på här-adverb, och därför tar jag upp även de 

resultaten.  

Var-adverb redovisas här först. Adverb med var- som följs av en preposition är 

relativa/interrogativ adverb. ”Många av dessa är fullt brukliga i modern svenska”, skriver 

Malmgren, men de förekommer i mycket mindre antal i de nyare texterna ur Press65. Alla 

har minskat med procentsatser från 50 % upp till 95 %, utom varav som har ökat. Varom 

och varunder är de som har minskat mest. Många var-adverb som varest och varinom har 

nästan helt försvunnit ur svenskan, skriver Malmgren. Hvarjemte, som Henschen använder, 

förekommer tyvärr inte alls i Malmgrens texter. Dessa var-adverb är ännu mindre vanliga i 

moderna romantexter. En annan skiftning som har skett över tid är att den relativa 

funktionen numera dominerar, medan den interrogativa nästan helt har försvunnit.107  

Adverb med förledet där- visar samma tendens att minska i frekvens med tiden. 

Procentsatserna visar minskningar på 50-80 %. En del adverb som därmed och däremot 

kan dock vara vanligare i moderna texter. Även i det här fallet har det skett en skiftning i 

användningen. Där-adverb har i många fall ”en konkret, rumslig betydelse” som med tiden 

har hamnat i bakgrunden. Ett exempel är därpå som idag främst används i betydelsen 

sedan, inte konkret där på.108  

I sin slutdiskussion konstaterar Malmgren att det mellan åren 1800 och 2000 har skett 

stora förändringar bland de formord som undersökningen omfattar. En del har tillkommit, 

men många andra har försvunnit, som varest och därstädes. Förklaringen till att floran av 

där- och var-adverb har minskat kan ligga i, som Malmgren skriver, att svenskan utvecklas 

till att bli ett alltmer analytiskt språk, mer som engelskan än tyskan. Ett äldre exempel på 

det är kasusupplösningen på medeltiden; moderna förändringar är genitivens minskade roll 

liksom att komparation med adverb som mer och mest blir vanligare, som exempelvis mer 

intelligent jämfört med intelligentare. Malmgren skriver: ”Med viss försiktighet åberopar 

jag några gånger denna tendens, som förslagsvis kan kallas analytiseringen av svenskan, 

                                                           
106 Ibid, 46. 
107 Ibid, 39. 
108 Ibid, 40. 
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för att förklara varför en del äldre grupper av adverb har minskat i vikt.”109 (Malmgrens 

kursiv.) I fråga om analytisering bland där-/var-adverben har han exemplet varmed: idag 

används snarast med.110 Till denna förklaring vill jag lägga det intryck som de tillagda 

adverben gör i Henschens översättning, det vill säga att de gör texten övertydlig, som om 

läsaren behöver vägledas för att nå fram till den ”rätta” tolkningen. Jag tror inte att det är 

något som dagens läsare av skönlitterära texter skulle gå med på.  

Övertydlighet och exakthet är dock viktiga komponenter i en del facktext som juridiska 

texter och myndighetstexter. Om möjligt skulle kanske en framtida korpusstudie liknande 

Malmgrens, fast på sådana facktexter, kunna svara på det. Min stilkänsla säger att 

Henschens användning av adverb liknar den som finns i sådana texttyper. Detta kan kanske 

förklaras med att Henschen hade doktorerat i filosofi och alltså var van att skriva 

vetenskapliga texter. 

Med tanke på antagandet att Henschens tillägg beror på en äldre konvention inom 

skönlitteraturen blev jag till viss del förvånad över resultaten av undersökningen på min 

egen översättning. Det visade sig att även jag hade gjort en del tillägg av adverb, och att 

jag i flera av de fallen hade, liksom Henschen, använt pronominella adverb för att syfta 

tillbaka på information i en tidigare sats. Mina tillägg är överraskande eftersom jag 

betraktar mig själv som en modern språkbrukare. Hur modernt mitt språk är kan dock vara 

svårt att bedöma, och det är inte omöjligt att mitt språkbruk är mer gammaldags än jag tror. 

En annan möjlighet är att mina tillägg är något jag använder i den här översättningen (men 

inte annars) för att tilläggen ska fungera just som tidsmarkörer. För att undkomma den 

självrannsakan som infinner sig kunde ovanstående adverbanalys istället utföras på en 

annan källtext som är översatt på nytt av en annan översättare än jag. Tyvärr fanns det inte 

utrymme för en sådan undersökning inom den här uppsatsens ramar. Det öppnar dock 

möjligheter till framtida forskning inom svenska språkets utveckling. Vanligen sker sådan 

forskning mellan äldre och modernare originaltexter, men i fallet med nyöversättning är 

grunden för texterna, källtexten, densamma, vilket borde eliminera en del skillnader som 

uppstår mellan vitt skilda originaltexter. 

 

 

                                                           
109 Ibid, 6, 46. 
110 Ibid, 39. 
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6. Avslutning  

Det går en röd tråd genom den här uppsatsens fyra huvudavsnitt, och den tråden är de två 

begreppen ”foreignization” och ”domestication”, adekvans och acceptans. I arbetet med 

översättningen av Shirley har jag om och om igen ställts inför dessa två motpoler, och 

många av mina språkliga val har präglats av dem.  

Jag har redan från början haft en övergripande översättningsstrategi som innebär att 

syntax och interpunktion ska anpassas till modernt svenskt språkbruk, medan kulturella 

markörer och framför allt tidsmarkörer ska ligga mer på den lexikala nivån. Som jag 

skriver i översättningskommentaren har jag oftast kunna följa den strategin, men i enskilda 

fall har jag fått göra en del justeringar. På den lexikala nivån har jag t.ex. valt att göra en 

kulturell anpassning i översättningen av Peri till nymf. Den lexikala förändringen medför 

dock ingen skillnad på den semantiska nivån. Snarare blir det lättare för moderna svenska 

läsare att förstå metaforen eftersom mitt ordval är taget från svensk kulturell kanon. Den 

dynamiska ekvivalensen blir densamma även om den formella skiljer sig åt, för att använda 

Nidas centrala begrepp. På den syntaktiska nivån har det samtidigt uppstått adekvans 

eftersom jag på flera ställen har behållit Brontës långa meningar. Trots att svenska 

språkregler har följts kan meningsbyggnaden och interpunktionen kanske verka 

främmande för dagens svenska läsare. Frågan om acceptans och adekvans brukar inom 

översättningsvetenskapen gärna handla om översättarens förhållande till källtexten som 

text, men en minst lika viktig aspekt är källtextens kontext, där verkets och författarens 

status har stor betydelse. Det faktum att Shirley är en klassiker i sin källkultur och att 

Charlotte Brontë ses som en viktig författare spelar då in i valet av översättare (som 

Sundström nämnde), men även i den översättarens språkval. Att jag trots allt har behållit en 

del av Brontës meningslängd beror till stor del på författarens och verkets status. Samtidigt 

hör detta ihop med läsarförväntningar som säger att det är Brontës text de vill läsa, inte 

min revidering av densamma, och det i sig blir en anpassning. 

Ett annat språkligt delområde har utforskats mer grundligt i det avsnitt där jag jämför 

användningen av pronominella adverb i Henschens och min översättning. Utifrån de stora 

skillnader som finns mellan texterna kan man se att de svenska adverbens roll har 

förändrats sedan 1850-talet och att Henschen och jag har anpassat vårt språk efter vår egen 

tid. I min tolkning av resultaten tar jag upp att Henschens användning ger ett övertydligt 

intryck, som om läsarens uppfattning av texten behöver styras. Det var kanske något som 

1850-talets läsare förväntade sig, men det är inte troligt att dagens läsare skulle göra det. 
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Moderna svenska texter har för det första färre types av pronominella adverb (många av 

dem som Henschen använde har försvunnit ur språket), och för det andra används adverb 

sällan på det övertydliga sättet idag. Det är förstås svårt att dra några längre slutsatser 

baserat på denna lilla studie, men Malmgrens adverbundersökning på svenska original-

texter bekräftar mina upptäckter. Vidare forskning med hjälp av jämförelser mellan 

förstaöversättningar och nyöversättningar skulle kunna vara ett komplement för att belysa 

den och andra språkliga förändringar. 

I min översättning och i den strategi som jag har valt är det tydligt att foreignization och 

domestication, som Paloposki och Koskinen sade i avsnittet om nyöversättning, arbetar på 

flera olika nivåer av en text samtidigt och att det inte är en fråga om antingen–eller, utan 

snarare ett spektrum där vissa aspekter och enskilda språkliga val ligger närmare den ena 

eller andra motpolen. 

I nyöversättningsavsnittet åskådliggörs att foreignization/domestication även samverkar 

på en kontextuell nivå. När förlagen väljer att revidera en gammal översättning eller att 

göra en nyöversättning sker en anpassning till målkulturen eftersom marknaden till stor del 

avgör vilket av alternativen som är bäst. Och det gäller då inte bara ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Läsarna kan efterfråga en ny översättning eftersom den gamla hade brister av 

olika slag, eller så kan de motsätta sig en ny översättning eftersom de har starka 

känslomässiga band till den gamla.  

För nyöversättarnas del uppstår vid nyöversättning samma frågor om anpassning och 

adekvans som vid förstaöversättningar, men det tillkommer en äldre textversion som 

nyöversättaren på något sätt måste förhålla sig till. Ställningstagandet att använda eller 

bortse från den gamla översättningen kan ses som en form av foreignization/domestication, 

eftersom nyöversättaren kan välja att göra en anpassning till läsarnas förväntningar (som 

att behålla Ohlmarks översättningar av namnen i Lord of the rings) eller att låta sin 

nyöversättning enbart styras av källtexten (eller av egna preferenser) och därmed skapa en 

ny, främmande, svensk version. Men inte heller detta är ett enkelt binärt förhållande. 

Spektrumet mellan plagiat och beröringsskräck, som Ringmar träffande beskriver de två 

polerna, eller det som jag med en egen parafras kallar ”the anxiety of retranslation” är även 

det en glidande skala där den gamla översättningen inspirerar eller avskräcker till språkliga 

val på olika nivåer av texten. 

Förutom den första översättningen kan även andra översättningar av samma författares 

verk och till samma målspråk påverka den nya översättningen. Ett av kraven för den här 

uppsatsen är att min översättning ska vara självständig och därför väntade jag med att titta 
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på den gamla översättningen av Shirley tills min egen var i stort sett klar. Andra svenska 

översättningar av Brontës verk har jag dock kunnat använda som parallelltexter för att få 

idéer till lösningar på generella problem som t.ex. platsnamn och tilltal. På det sättet 

kopplas min översättning ihop med andra svenska Brontë-översättningar och då uppstår det 

som Brownlie kallar för ett rhizomatiskt förhållande, där olika versioner bildar ett 

”narrative matrix”. Denna ”matrix” är dock inte statisk utan det pågår ett ständigt växelspel 

mellan de olika texterna. Om min översättning får en mer allmän spridning kan den i sin 

tur påverka senare Brontë-översättningar och kanske även jämföras med mina föregångare. 

Tolkningen av t.ex. Henschens översättning kommer då att färgas av att det finns en senare 

översättning. I det här växelspelet mellan tolkningar/översättningar/versioner pågår ett 

samtal över tid och rum mellan texternas uttolkare/översättare. Som Sundström skriver i 

artikeln ”Nyöversätta är ingenting särskilt”: ”De döda föregångarna blev ett slags sällskap i 

översättarlivets ensamhet, folk som före mig gått samma väg som jag traskade. Ibland har 

jag verkligen saknat det umgänget när jag har arbetat med tidigare oöversatta böcker.”111 

 

 

                                                           
111 Sundström, 171. 
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Bilaga 1. Shirley i översättning av Erik Rudolf Henschen (1854) 

 

Kapitlet X.  

Gamla ungmör.  

 Tiden gick framåt och våren mognade till sommar. Englands jord började på ytan 5 

erhålla ett intagande utseende: dess fält blefvo gröna, dess kullar lifvades af en ny 

vegetation, dess trädgårdar blomstrade. Men om man egnade den en djupare blick, märkte 

man att dess inre tillstånd ej var bättre än förr: dess fattige ledo ännu eländets qval, och de, 

som använde dem, voro ännu ständigt utsatte för deras förföljelser. Handeln tycktes i 

åtskilliga af dess grenar hotas med ett fullkomligt förlamande, till följe af det ständigt 10 

fortfarande kriget; Englands blod utgöts och dess rikedomar förslösades, och allt detta, 

såsom det tycktes, för att uppnå ett ändamål, som icke syntes stå i något förhållande till de 

uppoffringar, som derför gjordes. 

 Visserligen anlände emellanåt en och annan underrättelse om framgångar, som man 

tillkämpat sig på Pyreneiska halfön; men dessa tidningar kommo långsamt, och under de 15 

långa mellanskofven hörde man intet annat än Napoleons öfvermodiga sjelflyckönskningar 

öfver sina ständiga segrar. För dem, hvilka ledo af stridens följder, kändes denna 

långsamma och – såsom det tycktes – hopplösa kamp mot hvad som antingen deras 

farhågor eller deras intressen lärde dem att anse för en oöfvervinnerlig makt, nästan 

outhärdlig: de åstundade fred på hvilka vilkor som helst. Män, lika Yorke och Moore – och 20 

det gafs tusende, hvilka kriget försatte i samma läge som dessa – svindlande vid branten af 

deras undergång – yrkade på fred med hela förtviflans styrka och ihärdighet. 

 Man sammankallade möten, höll tal och uppsatte böneskrifter, för att af regeringen 

afpressa fredens skänk; – men på hvilka vilkor detta skedde, derom bekymrade man sig 

föga.  25 

 Alla menniskor, hvar för sig betraktade, äro mer eller mindre sjelfviska; samlade i skrån 

och korporationer äro de det i ännu högre grad. Den engelska köpmannen gör icke något 

undantag från denna regel: dess handelsklass bevisar den på ett fullkomligt slående sätt. 

Dessa klasser tänka sannolikt alltför uteslutande på att samla penningar: de åsidosätta 

alltför mycket hvarje annat nationelt intresse, utom det att utvidga Englands – det vill säga 30 

deras egen – handel. Ridderliga tänkesätt, oegennytta, en på nationalära grundad stolthet – 

allt detta eger icke någon stämma i deras hjertan. Ett land, som af dem ensamt styrdes, 
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skulle alltför ofta låta förmå sig till vanhedrande eftergifter – icke just helt och hållet af 

kristliga bevekelsegrunder, utan snarare af de förledande råd, som mammon hviskade i 

deras öron.  

 Under det sista kriget skulle de engelska köpmännen låtit Fransmännen kindpusta sig 

både till höger och venster; sin kappa skulle de hafva gifvit åt Napoleon, och till och med 5 

artigt tillbjudit honom sin underrock – ja, de skulle icke ens, ifall så påfordrats, tvekat att 

afdraga sin vest, och skulle blott anhållit om tillåtelse att få behålla den enda återstående 

klädespersedeln, i anledning af den instoppade penningpungen. Icke en gnista af mod, icke 

ett tecken till motstånd skulle de hafva visat, förr än den korsikanske banditen hade gripit 

tag i denna älskade penningpung; då skulle de kanhända i ett ögonblick förvandlats till 10 

engelska bulldoggar, sprungit röfvaren i strupen, der bitit sig fast och förblifvit hängande – 

hårdnackade, obevekliga, ända till dess deras skatt blifvit dem återskänkt. 

 Då köpman tala emot krig, säga de sig göra det derföre att det är ett blodigt och grymt 

handtverk; då man hör dem tala skulle man kunna tro dem vara ett synnerligt civiliseradt 

folk – särdeles mildt och ömt sinnade mot sina medmenniskor. Så förhåller det sig dock 15 

icke. Många bland dem äro utomordentligt trång- och kallhjertade – hysa icke någon 

medkänsla för någon annan klass än sin egen – äro frånstötande, ja, till och med fientliga 

mot alla andra; kalla dem onyttiga och odågor, tyckas ifrågasätta deras rättighet att 

existera, ja, snart sagdt missunna dem den luft de andas, och betraktande den 

omständigheten, att de äta, dricka och lefva i anständiga boningar, såsom något fullkomligt 20 

stridande mot all rättvisa och billighet. De veta icke, hvilka tjenster andra menniskor kunna 

göra sitt slägte, antingen genom att understödja dem, bidraga till deras nöje eller 

undervisning. Hvar och en som icke är sysselsatt med handel anklagas för att äta lättjans 

bröd, och att lefva ett onyttigt lif. Måtte det dröja länge, innan England verkligen blir en 

nation af krämare.  25 

 Vi hafva redan omnämnt, att Moore icke var någon sjelfuppoffrande patriot, och vi 

hafva äfven antydt de omständigheter, hvilka gjorde honom i synnerhet böjd för att 

inskränka sin uppmärksamhet och sina ansträngningar till befordrande af sina egna 

personliga intressen. Då han nu för andra gången såg sig förd till branten af sin ruin, 

kämpade han naturligtvis af alla krafter mot de inflytanden, som dertill voro en verkande 30 

orsak. Allt hvad han kunde göra för att uppväcka en agitation emot kriget, det gjorde han 

ock, och uppeggade derjemte äfven andra, hvilkas penningar och familjeförbindelser 

förskaffade dem mera makt och inflytande än han sjelf egde. 
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 Stundom hände det emellertid att han sjelf insåg orimligheten i de fordringar, som hans 

parti ställde på regeringen. Då han såg, huru hela Europa var hotadt af Bonaparte, och huru 

hela detta Europa grep till vapen för att sätta sig till motvärn: då han såg det hotade 

Ryssland med energisk kraft och hänförelse resa sig för att försvara sin stelfrusna mark, 

sina af råa lifegne bebodda provinser och sin ärftliga despotism mot en främmande 5 

segrares angrepp – då kände han att England, ett fritt rike, icke i ett sådant ögonblick borde 

sända sina söner för att åt den orättvise, efter allt gripande Franske herrskaren göra 

eftergifter och framställa fredsförslag. Då underrättelser tid efter annan anlände om den 

mans rörelser, som då på den Pyreneiska halfön representerade Englands makt; – då han 

hörde dennes ständiga framåtskridande till den ena fördelen efter den andra – ett 10 

framåtskridande så öfverlagdt, men så orubbligt; så varsamt, men så säkert; så långsamt, 

men så oupphörligt; – då han i tidningsspalterne läste Wellingtons egna depescher, som 

man skulle kunna säga vara skrifna af Blygsamheten efter Sanningens diktamen – då måste 

Moore tillstå för sig sjelf, att hos de Brittiska trupperna fanns en makt af detta vaksamma, 

uthålliga, äkta, blygsamma slag, som till sluts måste föra dem till segerns mål. Till sluts, ja! 15 

– men detta slut, tänkte han, var ännu långt aflägset, och under tiden skulle han, Moore, 

såsom individ, gå under; hans förhoppningar grusas till stoft: det var för sig sjelf som han 

hade att sörja, sina egna förhoppningar att bringa till verkställighet, sin egen bestämmelse 

att fullgöra. 

 Han fullföljde den ock så käckt och så ihärdigt, att det inom kort kom till en afgjord 20 

brytning mellan honom och hans gamla toryistiske vän kyrkoherden. De råkade i strid med 

hvarandra på en offentlig sammankomst och vexlade efteråt i tidningarne några stickande 

bref. Mr Helstone förklarade Moore för en Jakobin, upphörde att besöka honom och talade 

icke ens till honom, då de möttes; han lät äfven sin brorsdotter ganska tydligt förstå, att hon 

för närvarande måste upphöra med sina besök i Dalen, och att hennes franska lektioner ej 25 

längre kunde fortsättas. Det franska språket, anmärkte den hedervärde kyrkoherden, var i 

bästa fall ett lågt, lättsinnigt språk, hvarjemte de flesta verk, hvaröfver det brukade skryta, 

voro lumpna och lättsinniga och högst skadliga i deras inflytande på svaga fruntimmers-

hjernor. Han skulle gerna vilja veta (anmärkte han i parenthes) hvilket dumhufvud först 

kom upp med det modet att lära fruntimmer franska: intet kunde för dem vara mer 30 

opassande och skadligt; det vore lika som om man skulle uppföda ett med engelska sjukan 

behäftadt barn med krita och kornvatten. Caroline måste derföre gifva franskan på båten 

och sina kusiner på köpet: de voro ett farligt folk.  
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 Mr Helstone väntade ett häftigt motstånd mot dessa befallningar: han väntade sig tårar. 

Sällan brydde han sin hjerna med att grubbla öfver Carolines känslor, men han egde en viss 

oredig föreställning om att hon med särdeles förkärlek besökte familjen i Dalen, äfvensom 

han misstänkte, att hon gerna såg Robert Moores tillfälliga besök i prestgården. Han hade 

märkt, att så ofta som Malone tittade in på ett besök, och ehuru han på allt sätt sökte göra 5 

sig sällskapslik och intagande, antingen genom att nypa en gammal svart katt i öronen, 

hvilken vanligen delade beqvämligheten af Miss Helstones fotpall, eller genom att låna sig 

en fogelbössa och skjuta på en boddörr i trädgården, så länge som det ännu var nog ljust att 

se detta ganska tydliga mål – hvarvid han plägade låta dörrarne till förstugan och salen stå 

öppna, för att så mycket mera obehindradt kunna springa ut och in och med larmande ifver 10 

omtala sina lyckliga eller olyckliga skott – kyrkoherden hade, säger jag, märkt att Caroline 

vid sådana glada tillfällen vanligen smög sig uppför trapporna till sitt rum, hvarest hon 

qvarstannade, till dess hon nedkallades till aftonmåltiden. Å andra sidan åter hade det icke 

undfallit honom, att så ofta Robert Moore gjorde ett besök, och ehuru han icke förstod att 

sätta lif i katten och i sjelfva verket inskränkte sig till att någon gång locka den från pallen 15 

upp i sitt knä, och der låta honom spinna, klättra uppför hans axel och stryka sitt hufvud 

mot hans kind – ehuru man aldrig hörde några knallande skott, eller kände någon parfym af 

krut och svafvel, eller i allmänhet taget hörde något larm eller skräflande prat, så länge han 

qvarstannade – så, säger jag, hade det dock icke undgått kyrkoherden, att Caroline under 

hela tiden blef qvarsittande i rummet, efter utseendet finnande en synnerlig förnöjelse i att 20 

sy nåldynor åt Jud-korgen eller sticka strumpor åt Missionär-korgen.  

 Hon satt vid sådana tillfällen mycket lugn och stilla, och Robert visade henne föga 

uppmärksamhet och vände knappast sitt tal till henne; men Mr Helstone, som icke var 

någon bland dessa åldriga gentlemän, som man lätt kan slå dunster i ögonen, utom tvärtom 

vid alla tillfällen hade ögonen vidöppna, hade gifvit akt på dem då de togo godnatt af 25 

hvarandra och hade en gång – blott en enda gång – sett deras blickar mötas. Somliga 

naturer skulle hafva kännt ett nöje i att skåda denna sålunda öfverraskade blick, emedan 

deri icke fans något ondt, men en viss del glädje och njutning. Det var för ingen del någon 

blick af hemligt förstånd, ty några gemensamma kärlekshemligheter funnos icke dem 

emellan; ej heller fans det något slugt och hemlighetsfullt deri, som kunde såra eller stöta 30 

någon; Mr Moores ögon kände endast, då de blickade i Carolines, att dessa voro klara och 

milda, och Carolines ögon, då de mötte Mr Moores, sågo att de egde en manlig och 

genomträngande blick; och hvar och en af dem erkände behaget deraf på sitt eget sätt. 

Moores läppar drogo sig till ett lätt leende, och Carolines kinder färgades af en lika lätt 
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rodnad. Mr Helstone kunde på stället varit färdig att gifva dem en skarp tillrättavisning; de 

förtretade honom – hvarföre, torde hafva varit något svårt att säga. Om man hade frågat 

honom, hvad Moore i detta ögonblick förtjenade, skulle han hafva svarat ”ett piskrapp,” 

och otvifvelaktigt äfven såsom desert tillerkänt Caroline ett slag vid örat; och om man 

sedan frågat honom anledningen till en dylik bestraffning, skulle han hafva utfarit mot allt 5 

slags koketteri och kärlekshandel, och svurit att han icke skulle tillåta sådant narrverk 

försiggå under sitt tak. 

 Dessa enskilda grunder, hvartill äfven politiska skäl sällade sig, bestämde hans beslut 

att åtskilja de båda kusinerna. 

 En afton då Caroline satt och arbetade vid förmaksfönstret, meddelade han henne denna 10 

sin vilja. Hennes ansigte var vändt emot honom och så att ljuset föll deruppå. Han hade 

redan under några minuter anmärkt att hon såg mera blek och tyst ut än vanligt; icke heller 

hade det undgått honom hvarken att Roberts namn under de trenne sistförflutna veckorna 

gått öfver hennes läppar, icke heller att sagde person under samma tid icke varit synlig i 

prestgården. Några misstankar om hemliga möten spökade i hans hufvud, och som han 15 

icke hyste någon synnerligt god tanke om fruntimmer, misstänkte han dem ständigt och 

ansåg, att de behöfde en oafbruten och sträng uppsigt. 

 I en torr betydelsefull ton tillsade han henne nu, att hon hädanefter måste inställa sina 

dagliga besök i Dalen. Han väntade att se henne studsa och gifva honom en bönfallande 

blick: han såg henne ock verkligen rycka till, men så att det knappt märktes, och hvad 20 

blicken vidkom, blef åtminstone ingen sådan fästad på honom.  

 ”Hör du hvad jag säger?” frågade han.” [sic!] 

 ”Ja, onkel.” 

 ”Du ämnar naturligtvis göra hvad jag säger?” 

 ”Ja visst.” 25 

 ”Och det får icke heller bli något klottrande och brefskrifande mellan dig och Hortense. 

Jag kan icke gilla det der folkets grundsatser: de äro rigtigt Jakobinska.” 

 ”Det är bra,” sade Caroline lugnt. Hon fogade sig med undergifvenhet i sitt öde; ingen 

förtrytelsens rodnad färgade hennes kind, inga tårar glänste i hennes ögon: den dystra 

tankfullhet som hvilat öfver hennes anletsdrag, innan Mr Helstone börjat tala, förblef der 30 

oförändrad; hon lydde. 

 Ja, hon lydde fullständigt, emedan befallningen öfverensstämde med hennes eget förut 

fattade omdöme – emedan det nu blifvit henne en smärtfull börda att gå till Dalen. Hon 

möttes der endast af dysterhet och missmod: hoppet och kärleken hade lemnat den lilla 
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boningen, ty Robert tycktes helt och hållet hafva öfvergifvit dess område. Så ofta hon 

frågade efter honom – hvilket hon högst sällan gjorde, emedan blotta uttalandet af hans 

namn betäckte hennes kinder med en brännande rodnad – fick hon till svar, antingen att 

han icke var hemma, eller att han helt och hållet var upptagen af affärer; hvarvid Hortense 

vanligen anmärkte, att hon fruktade, att han tog lifvet af sig genom sitt ansträngande 5 

arbete. Han åt nu mera knappast något mål uppe i huset, utan höll sig ständigt på kontoret. 

 Endast i kyrkan hade Caroline någon gång tillfälle att se honom, och der betraktade hon 

honom sällan: det var på en gång allt för stor smärta och alltför mycken sällhet att betrakta 

honom – det tjenade endast till att uppröra henne, och att all denna rörelse var förgäfves, 

det hade hon redan lärt sig inse. 10 

 En gång, på en mörk, regnig söndag, då endast få personer voro i kyrkan, och vissa 

damer, för hvilkas iakttagelseförmåga och skarpa tunga Caroline i synnerhet högeligen 

bäfvade, voro frånvarande, hade hon tillåtit sina ögon att uppsöka Roberts stol och några 

minuter hvila på dess innehafvare. Han satt der allena: Hortense hade stannat hemma, 

dertill förmådd genom vissa betänkligheter rörande regnet och en ny vårhatt. Under det 15 

predikan varade satt han med korslagda armar och nedslagna ögon, med ett högst dystert 

och tankspridt utseende. Då han var nedstämd till lynnet, tycktes sjelfva hans ansigtsfärg 

vara mörkare än då han log, och denna dag hade hans kind och panna antagit en rigtig 

olivfärg. Instinktlikt anade Caroline, då hon sålunda betraktade detta molnhöjda anlete, att 

dess tankar icke hade en rigtning som för henne var bekant och förtrolig; att de voro långt 20 

borta, icke allenast från henne, utan från allt som hon kunde fatta eller hvarmed hon kunde 

sympatisera. Ingenting af det, hvarom de någon gång med hvarandra samtalat, sysselsatte 

nu hans själ: han var ryckt från henne genom intressen och pligter, hvari hon var dömd att 

icke få taga någon del. 

 Caroline öfvervägde detta ämne på sitt eget sätt; – hon genomgick i tankarne hans 25 

känslor, hans lefnad, hans farhågor, hans öde; grubblade öfver det mystiska i ordet 

”affärer,” och försökte deraf begripa mera än som någonsin blifvit henne meddeladt – 

sökte att fatta dess svårigheter, dess förbindelser, dess pligter, dess fordringar; – sökte att 

sätta sig in i en affärsmans tankegång – känna hvad han måste känna, sträfva efter hvad 

han måste eftersträfva. 30 

 Hennes allvarliga önskan var att se tingen sådana de verkligen voro, och icke vara 

romantisk. Medelst en kraftig ansträngning lyckades det henne att här och der uppfånga en 

glimt af sanningens ljus, och hon hoppades sedan, att denna svaga stråle skulle vara 

tillräcklig för att leda henne. 
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 ”Roberts själstillstånd är i sanning högst olika mitt,” detta var den slutsats, hvartill hon 

kom: ”jag tänker endast på honom; men han har ingen tid, ingen ledighet att tänka på mig. 

”Den känsla, som man kallar kärlek, herrskar och har sedan tvenne år uteslutande 

herrskat i mitt hjerta; den finnes der ständigt, alltid vaken, alltid vid lif: helt andra känslor 

sysselsätta hans tankar, fylla hans själ. 5 

”Han reser sig nu upp för att lemna kyrkan, ty gudstjensten är förbi. Skall han väl kasta 

en blick hit till denna bänk? – Nej – icke en enda – han har icke en enda blick för mig! Det 

är hårdt – en vänlig blick skulle hafva gjort mig lycklig för hela dagen, och likväl har jag 

icke erhållit någon; han ville icke gifva mig en sådan; han är borta. Sällsamt, att jag nu 

nästan känner mig qväfd af smärta, endast derföre att en annan mensklig varelses öga icke 10 

mött mitt!” 

Då Mr Malone, som vanligt, kom för att tillbringa denna söndagsafton hos sin pastor, 

drog sig Caroline efter theet upp på sin kammare. Fanny, som kände hennes vanor, hade 

upptändt en liten treflig brasa, efter som vädret var så blåsigt och kallt. Sittande instängd i 

sitt rum, tyst och ensam, hvad kunde den unga flickan göra, annat än tänka? Hon vandrade 15 

med tysta och långsamma fjät fram och tillbaka på det mattbelagda golfvet, med nedlutadt 

hufvud och korslagda armar: det var så enformigt att sitta: tankens ström ilade snabbt och 

rastlöst genom hennes själ; hon var stum, men häftigt upprörd. 

Stumt var rummet – stumt var huset. Dubbeldörrarne till studerkammaren borttog ljudet 

af herrarnes röster; – pigorna sutto tyst och stilla i köket, sysselsatta med några böcker, 20 

som deras unga matmor lånat dem, böcker, hvilka hon sagt vara särdeles ”passande till 

söndags-lektyr.” Hon sjelf hade äfven en af samma slag, liggande öpppen på sitt bord, men 

hon kunde icke läsa den: dess theologi var henne ofattlig och hennes egen ande var alltför 

mycket upptagen, för att kunna lyssna till hvad en annan talade. 

Hennes inbillning var äfven i detta ögonblick uppfylld af taflor: – bilder af Moore – 25 

scener, i hvilka hon och han deltagit – små utkast af ett förtroligt samqväm framför 

vinterbrasan – en glödande landskapsmålning, föreställande en varm sommarafton, 

tillbragt i hans sällskap i Nunnely-skogens sköte – herrliga vignetter af ljufva ögonblick, 

tillbragta någon mild vår- eller höstdag, då hon suttit vid hans sida i lunden i Dalen, 

lyssnande till gökens rop eller utdelande Septemberskatten af nötter och mogna björnbär – 30 

en dessert, som det var hennes morgonnöje att samla i en liten korg och täcka med gröna 

blad och friska blommor, samt hennes aftonfröjd att utdela åt Moore, bär för bär och nöt 

för nöt, lik en fogel, som matar sin obefjädrade unge. 
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Roberts anlete och gestalt omsväfvade henne; ljudet af hans röst klingade ännu tydligt i 

hennes öra, hans få smekningar tycktes upprepade. Men som dessa fröjder voro tomma och 

utan verklighetens kärna, sammanföllo de snart åter: bilderne förbleknade, rösten upphörde 

att ljuda, den inbillade handtryckningen qvarlemnade en iskyla i hennes hand, och der hon 

nyss känt läpparnes varma insegel tryckt på sin panna, kände hon nu likasom om en kall 5 

regndroppe nedfallit. Hon återvände från förtrollningens verld till verklighetens: i stället 

för den af Juni-solen bestrålade Nunnely-skogen såg hon sin trånga kammare; i stället för 

fåglarnes sång i träden hörde hon regnet slå mot sitt fönster; i stället för sydvindens 

hviskning brusade den dystra östans vemodiga suckar, och i stället för Moores manliga 

sällskap såg hon endast den tunna skuggan af sin egen gestalt på väggen. Vändande sig 10 

bort från denna dystra skuggbild, som i sina konturer aftecknade hennes gestalt, och i sitt 

hängande hufvud och sina färglösa lockar afspeglade hennes drömmande tillstånd, satte 

hon sig ned: – overksamheten passade nu till den själsstämning, hvari hon försjunkit. 

Hon sade derpå till sig sjelf: 

”Måhända kan jag komma att lefva ännu i sjuttio år. Så vidt jag vet, har jag en god 15 

helsa: ett halft århundrade kan ligga framför mig. Hvarmed skall jag upptaga denna tid? 

Huru fylla det mellanrum, som ligger mellan mig och grafven?” 

Hon föll i djupa tankar. 

”Efter allt utseende kommer jag icke att bli gift,” fortfor hon. ”Sannolikt skall jag, då 

Robert icke bekymrar sig om mig, aldrig hafva en man att älska eller små barn att omhulda 20 

och vårda. 

”Ända till för kort tid sedan räknade jag på att en makas och moders pligter skulle 

uppfylla mitt lif. Jag ansåg det såsom något sjelfskrifvet och naturligt att jag uppväxte till 

en qvinnas vanliga bestämmelse, och brydde mig aldrig med att söka någon annan; men 

nu, nu inser jag huru ofantligt jag misstagit mig. Efter all sannolikhet kommer jag att blifva 25 

en gammal ungmö, [sic!] Jag skall lefva för att se Robert gift med någon annan, någon rik 

lady: sjelf skall jag aldrig blifva gift. – 

”Men till hvad är jag då skapad? Hvar är min plats i denna verld?” 

Hon grubblade åter. 

”Åh, jag ser nu,” fortfor hon, ”att det är denna fråga, som de flesta gamla ungmör hafva 30 

så svårt att lösa, men hvilken andra hjelpa dem att utreda genom att säga: ’Din plats och 

ditt kall är att göra godt åt andra, att hjelpa der hjelp behöfves.’ Det eger i viss grad någon 

sanning, och är en särdeles beqväm lära för dem, som erhålla denna hjelp; men jag förstår, 

att vissa menniskor gerna drifva den satsen, att andra skola offra sig åt dem, och de betala 
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deras tjenster med beröm: de kalla dem dygdiga, uppoffrande. Men är detta nog? Är detta 

att lefva? Ligger det icke en förfärlig tomhet, ett hån, ett aldrig uppfyldt behof, en aldrig 

stillad längtan i en tillvaro, som bortskänkes åt andra, i brist på någonting eget att använda 

den på? Jag anar att så är. Består väl dygden i sjelfförnekelse? Jag tror det icke. Obehörig 

undergifvenhet alstrar tyranni; en svag eftergifvenhet skapar sjelfviskhet. Romerska kyrkan 5 

predikar isynnerhet sjelfförnekelse, undergifvenhet för andra, och ingenstädes finner man 

så många herrsklystna tyranner, som i det katholska presterskapets leder. 

”Hvarje mensklig varelse har sina rättigheter. Jag tror att det skulle lända till allmän 

lycka och välgång, om hvar och en kände sin anpart och fasthölle dervid lika ihärdigt, som 

martyren vid sin tro. 10 

”Det är i sanning sällsamma tankar, som uppstiga i mitt hufvud: äro de rigtiga? Jag vet 

det icke. 

”Nåväl, lifvet är i alla händelser helt kort. Man säger att sjuttio år förgå såsom en dag, 

såsom en dimma, som en dröm då man uppvaknar; och hvarje väg, som trampas af 

menniskofot, slutar vid ett och samma mål – grafven: den lilla rispan i detta stora 15 

verldsklots yta – den fåra, i hvilken den mägtige skördemannen med lian nedlägger den 

säd, han skakat från det mognade axet; och der nedfaller den, förmultnar och vaknar åter 

till nytt lif, innan verlden rullat många gånger omkring. 

”Så förhåller det sig med kroppen. Emellertid flyger själen uppåt – flyger länge, till dess 

den hoplägger sina vingar vid stranden af den brinnande, glaslika sjön, och skådande 20 

genom dess strålande klarhet, finner der afspeglad uppenbarelsen af de kristnas trefaldiga 

guddom: den Styrande Fadern, den Medlande Sonen, den Skapande Anden. Sådana ord 

hafva åtminstone blifvit valda för att beskrifva det outsägliga – för att beskrifva det som 

trotsar all beskrifning. Själens verkliga tillkommande existens – hvem är väl i stånd att 

gissa den?” 25 

Elden i kaminen hade nu helt och hållet utslocknat: Malone hade gått, och nu ringde 

klockan i studerkammaren till bön. 

Den följande dagen måste Caroline tillbringa alldeles ensam, emedan hennes onkel gått 

att spisa middag hos sin vän Dr Boultby, pastor i Whinbury. Hela denna tid talade hon med 

sig sjelf i samma syftning: sökande att genomtränga framtidens dunkel och frågande sig 30 

sjelf hvartill hennes lif kunde gagna. 

Fanny, som gick fram och tillbaka genom rummet i hvarjehanda hushållsbestyr, märkte 

att hennes unga matmor satt så stilla. Hon satt ständigt på samma plats, ständigt nedlutad 

öfver ett handarbete: hon upplyfte icke sitt hufvud för att tala med Fanny, såsom hon 
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annars brukade, och då den sednare anmärkte att vädret var vackert och att hon borde taga 

sig en spatsertur, svarade hon endast: 

”Det är kallt.” 

”Ni är fasligt ifrig med den der sömmen, Miss Caroline,” fortfor flickan, i det hon trädde 

fram till det lilla bordet. 5 

”Jag är trött på den nu, Fanny.” 

”Nå, hvarför bråkar ni med den, då. Lägg bort den; läs eller gör någonting som roar er.” 

”Det är så ödsligt här i huset, Fanny: tycker du inte det?” 

”Det tycker jag inte, Miss. Jag och Lisa sällskapa med hvarandra; ni är alltför ensam – ni 

borde göra några flera besök. Hör nu hvad jag säger: gå upp för trappan och sätt på er litet, 10 

och drick the i all vänskap hos Miss Mann eller Miss Ainley; jag är säker på att båda dessa 

fruntimmer skola blifva glada att se er.” 

”Men deras hem äro så ledsamma: de äro båda gamla ungmör. Jag är säker på att sådana 

äro högst olyckliga varelser.” 

”Det tror jag inte, Miss; de kunna aldrig vara olyckliga; dertill tänka de alltför mycket 15 

på sig sjelfva. De äro alla högst sjelfviska.” 

”Miss Ainley är icke sjelfvisk, Fanny: hon gör alltid godt. Huru ömt hängifven visade 

hon sig icke mot sin styfmoder, så länge den gamla damen lefde; och nu, då hon står 

alldeles ensam i verlden, utan bror eller syster – utan en enda själ, som bekymrar sig om 

henne – huru god och välgörande är hon icke mot de fattiga, så långt hennes tillgångar 20 

sträcka sig. Och dock bekymrar sig ingen särdeles om henne eller tycker om att gå och 

besöka henne. Och hur göra inte herrarne alltid narr af henne.” 

”Det borde de inte göra, Miss; jag tror att hon är ett hederligt och beskedligt 

fruntimmer; men herrarne dömma alltid efter det yttre.” 

”Jag vill gå och besöka henne,” ropade Caroline, i det hon hastigt reste sig upp; ”och 25 

ifall hon ber mig stanna qvar till the, så gör jag det. Huru orätt är det icke att försumma 

folk derföre, att de inte äro vackra, unga och gifta. Jag skall också besöka Miss Mann. 

Möjligt, att hon inte är älskvärd; men hvad är det, som gjort henne så föga älskvärd? 

Hurudant har hennes lif varit?” 

Fanny hjelpte Miss Helstone att lägga undan hennes arbete, och biträdde henne sedan 30 

med hennes klädsel.  

”Ni kommer inte att bli någon gammal ungmö, Miss Caroline,” sade hon, i det hon fäste 

skärpet omkring hennes bruna sidenklädning, sedan hon förut slätat hennes mjuka, rika, 

glänsande hår. ”Ni har inga tecken på en gammal ungmö.” 
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Caroline kastade en blick i den lilla framför henne stående spegeln, och tänkte att det 

dock fanns några sådana tecken. Hon kunde ganska väl se, att en förändring försiggått med 

henne under den sista månaden; hennes hy var blekare, hennes ögon hade förlorat sin 

glans: en mörk ring omgaf dem, och nedslagenhet och svårmod lästes i hennes ansigte; 

med ett ord, hon var icke längre så vacker och så frisk, som hon plägade. Hon gaf Fanny en 5 

liten vink derom, men erhöll icke något direkt svar; hon anmärkte endast att folk inte alltid 

kan se lika ut, men att det vid hennes ålder icke betyder något, om man blir litet magrare – 

hon skulle snart bli fet igen, ja, ändå trindare och mera rödblommig än förut. 

Sedan Fanny afgifvit denna försäkran, visade hon en synnerlig ifver i att insvepa henne i 

varma schalar och halsdukar, till dess Caroline, nästan alldeles qväfd under all denna 10 

tyngd, på det bestämdaste måste motsätta sig något vidare tillägg. 

Hon aflade nu sina besök: först hos Miss Mann, ty detta var den värsta punkten: det 

säkra är, att Miss Mann ingalunda var någon älskvärd personlighet. Ända tills nu hade 

Caroline utan tvekan förklarat, att hon icke kunde med henne, och mer än en gång hade 

hon med sin kusin Robert skrattat åt den gamla ungmöns egenheter. 15 

Moore var icke annars den, som plägade öfverlemna sig åt sarkasmer, särdeles öfver 

personer, som voro honom i ett eller annat afseende underlägsna; men han hade en eller ett 

par gånger af en händelse varit närvarande, då Miss Mann kommit på besök till hans 

syster, och sedan han några ögonblick lyssnat till hennes konversation och betraktat hennes 

utseende, hade han gått ut i trädgården, der hans lilla kusin sysslade med några af sina 20 

älsklingsblommor, och i det han sålunda stod vid hennes sida och betraktade henne, roade 

han sig med att jemföra den sköna, intagande ungdomen med den skrynkliga, jordfärgade, 

på allt behag blottade ålderdomen, och att på ett skämtsamt sätt för den leende flickan 

upprepa den gamla, knarriga ungmöns bittra samtal. 

Vid ett sådant tillfälle hade Caroline, i det hon blickade upp från den yppiga slingväxt 25 

hon just nu uppband, sagt till honom: 

”Ack! Robert, du kan inte lida gamla ungmör. Äfven jag skulle vara ett föremål för ditt 

gyckel, ifall jag vore en sådan.” 

”Du en gammal ungmö!” hade han svarat. ”En pikant tanke, då den uttalas af läppar af 

sådan form och färg. Emellertid kan jag föreställa mig dig vid fyratio års ålder, enkelt 30 

klädd, blek och något förvissnad, men ännu alltid med din fina, raka näsa, din hvita panna 

och dina milda ögon. Äfven förmodar jag, att du kommer att bibehålla din röst, som har en 

helt annan ’timbre’ än Miss Manns hårda, djupa stämma. Mod, Carry! ännu vid femtio år 

skall du icke vara frånstötande.” 
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”Miss Mann har inte skapat sig sjelf, och icke gifvit sin stämma den ton, som förefaller 

dig så motbjudande.” 

”Naturen har skapat henne vid samma lynne, som då den frambringar tistlar och törnen, 

under det den för skapandet af somliga qvinnor förbehåller sig de vackra vårmorgnarne, då 

den genom sitt ljus och sin dagg framlockar guldvifvan från tufvan och liljan från den 5 

mjuka skogsmossan.” 

 

Införd i Miss Manns lilla förmak, fann sig Caroline, såsom alltid, omgifven av en utmärkt 

snygghet, nätthet och trefnad; (är det icke i alla händelser en dygd hos gamla ungmör, att 

ensamheten sällan gör dem vårdslösa eller oordentliga?) intet damkorn syntes på hennes 10 

glänsande möbler eller på hennes mattor, friska blommor stodo i vaserna på hennes bord 

och en munter brasa flammade i kaminen. Hon sjelf satt stel och föga smakfullt utstyrd i 

sin med kuddar försedda gungstol, sysslande med en sticksöm, ty detta var hennes 

älsklingsarbete, emedan det fordrade den minsta ansträngningen. Hon reste sig knappast 

upp då Caroline inträdde. Att undvika hvarje själsspänning, hvarje störande intryck, var en 15 

af Miss Manns största uppgifter i lifvet; allt sedan hon om morgonen nedkommit från sitt 

sofrum, hade hon varit sysselsatt med att sätta sina känslor och tankar i ordning, och hade 

ändtligen lyckats invagga sig i ett visst lethargiskt lugn, då den besökandes knackning på 

dörren öfverraskade henne och med ens tillintetgjorde hela hennes dagsarbete. 

 Hon var i följe deraf icke just särdeles glad att se Miss Helstone. Hon mottog henne 20 

med en viss kall förbehållsamhet och bad henne temligen sträft att sitta ned, och då denna 

slagit sig ned midt emot henne, betraktade hon henne med skarpa blickar. 

 Det var just icke någon vanlig småsak att blifva ett mål för Miss Manns blickar. Robert 

Moore hade en gång fått erfara hvad detta ville säga, och han glömde det aldrig. 

 Enligt hans åsigt hade den gamla ungmöns blickar fullkomligt samma verkan som 25 

Medusas: han sade att han storligen betviflade om hans kropp, sedan den genomgått detta 

straff, någonsin mera skulle blifva densamma som förut – om icke en viss förstening 

insmugit sig i dess byggnad. Denna Medusablick hade på honom utöfvat den verkan, att 

han genast lemnade både rummet och huset; ja, den hade drifvit honom raka vägen ända 

till prestgården, der han för Caroline visat sig med ett högst besynnerligt utseende och satt 30 

henne i förvåning genom att af henne på stället fordra en kusinkyss, till botande af den 

skada som nyss vederfarits honom. 

 Onekligt är att Miss Manns ögon voro nog bistra för att tillhöra det svagare och mildare 

könet: de stodo långt fram ur hufvudet, visade en god del af hvitan och blickade lika fast 
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och oafvändt som om det varit ett par stålkulor, som blifvit fastlödda i hennes hufvud; och 

då hon, under det hon så betraktade en, började att tala i en obeskrifligt torr och enformig 

ton – en ton utan all böjning och vibration – då kände man likasom om man blifvit tilltalad 

af en uthuggen bild af en ond ande. 

 Allt detta var dock blott en fantasiens skapelse – någonting blott och bart ytligt. Miss 5 

Manns spöklika fulhet gick knappast djupare än mångtusende skönheters englalika ljufhet. 

Hon var en i botten hederlig och rättänkande qvinna, som i sina dagar uppfyllt pligter, så 

tunga och så svåra, att mången gazellögd, silkeslockig, honingsljuf Peri i menniskogestalt 

med förskräckelse skulle skyggat tillbaka derför. Hon hade ensam genomgått många och 

långa lidanden, utöfvat en sträng sjelfförsakelse, gjort stora offer af tid, penningar och 10 

helsa för sådana, som endast betalat henne med otacksamhet, och hennes största – men 

också nästan enda – fel, var att hon var nog tadelsjuk. 

 Tadelsjuk var hon onekligen. Caroline hade icke suttit der fem minuter, förr än Miss 

Mann, alltjemt hållande henne under förtrollningen af sin fruktansvärda gorgonblick, 

började att lefvande hudflänga några af familjerne i grannskapet. Hon gick till detta sitt 15 

arbete på ett särdeles kallblodigt sätt, likasom då en fältskär nyttjar sin knif på ett liflöst 

subjekt. Hon gjorde föga åtskillnad, medgaf knappast någon vara god, och dissekerade 

med fullkomlig opartiskhet nästan alla sina bekanta. Om hennes åhörarinna vågade då och 

då komma fram med något mildrande ord, förkastade hon det med ett visst förakt. Och 

dock var hon med all sin skoningslösa moraliska dissektionskonst, för ingen del någon 20 

älskare af skandaler. Hon utspridde aldrig några verkligen illvilliga eller skadliga rykten: 

det var icke så mycket hennes hjerta som snarare hennes lynne, som var elakt. 

 Caroline gjorde i dag för första gången denna upptäckt, och deraf bevekt att ångra 

åtskilliga obilliga anmärkningar, hvilka hon mer än en gång fällt öfver den knarriga gamla 

ungmön, började hon att tala till henne – icke i sympatiserande ord, men i sympatiserande 25 

blickar. Det ensamma i hennes ställning syntes nu hennes unga gäst i en ny dager; på 

samma sätt var det ock med karakteren i hennes fulhet – en blek, likfärgad hy och djupt 

fårade anletsdrag.  

 Den unga flickan kände medlidande med den ensamma, sorgsna qvinnan – och hennes 

blick uttalade hvad hon kände. Ett älskligt ansigte är aldrig så älskligt som då det rörda 30 

hjertat lifvar det med en medlidsam ömhet. Då Miss Mann såg detta ansigte framför sig, 

kände hon sig äfven i sin tur rörd. Hon, som vanligen endast möttes af köld eller åtlöje, 

kände djupt detta oväntade deltagande och ådagalade det genom ett öppet och tillitsfullt 

förtroende. Vanligen föga meddelsam i fråga om sina egna angelägenheter, emedan ingen 
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bekymrade sig om att lyssna dertill, blef hon det dock i dag, och hennes unga förtrogna 

utgöt tårar, då hon hörde henne tala: ty hon talade om grymma, långsamt tärande, 

hårdnackade lidanden. Ej underligt att hennes ansigte var likfärgadt, att hon såg sträf ut och 

att hon aldrig log; – ej underligt att hon önskade undvika alla sinnesrörelser! 

 Då Caroline erfor alltsammans, erkände hon att Miss Mann snarare förtjenade att 5 

beundras för sin själsstyrka, än att tadlas för sitt knarriga väsende. 

 Kära läsare! om du någongång märker ett ansigte, hvars betänkliga dysterhet och mörka 

blick du icke kan förklara – hvars ständigt molndigra utseende förtretar dig, emedan du 

icke kan upptäcka någon orsak dertill, så var säker att der finnes någon tärande kräfta – en 

kräfta, som icke fräter mindre djupt derföre att den är förborgad.  10 

 Miss Mann märkte sig till en del vara förstådd, och önskade att blifva det ännu mera; 

huru gamla, fula, simpla, öfvergifna och bedröfvade vi äro, hyser dock ständigt vårt hjerta, 

så länge ännu en gnista af lif återstår, en törstande, outsläcklig längtan efter kärlek och 

deltagande. Måhända får det arma uthungrade spöket under åratal åtnöja sig med en enda 

liten brödsmula; men då det är uthungradt och törstande ända till döds – då hela 15 

menskligheten tyckes hafva förgätit den döende innevånaren i det förfallna huset – då 

påminner sig den Gudomliga Barmhertigheten den bedröfvade, och en skur af manna 

regnar för dens läppar, öfver hvilka ingen jordisk näring mera skall komma. De blibliska 

[sic!] löftena, förut under helsans dagar hörda, men icke aktade, framträda nu herskande till 

sjuklägret: man känner att en barmhertig Gud vakar öfver det, som af hela menskligheten 20 

är öfvergifvet; man erinrar sig Jesu milda förbarmande och bygger sin tröst deruppå; det 

slocknande ögat blickar bakom Tidens förlåt och ser nu i Evigheten ett Hem, en Vän, en 

tillflyktsort. 

 Lockad af sin åhörarinnas tysta uppmärksamhet, fortfor Miss Mann att anspela på 

tilldragelser i sitt förflutna lif. Hon uttryckte sig likt en person som endast talar sanningens 25 

språk – enkelt och med en viss återhållsamhet: hon skröt icke – öfverdref icke. 

 Caroline fann sålunda att den gamla ungmön varit den mest hängifna dotter och syster, 

en outtröttlig väkterska vid dödens läger; att den sjuklighet, som nu förgiftade hennes lif, 

härrörde från långa och ständiga vakor vid sjukbäddar; att hon varit ett stöd och en hjelp åt 

en olycklig slägting, som genom eget förvållande störtat i ett djup af förnedring, och att det 30 

ännu ständigt var hennes hand, som räddade honom från fullkomligt elände. 

 Miss Helstone qvarstannade hela aftonen, helt och hållet förgätande det andra besök, 

hon ämnat aflägga; och då hon lemnade Miss Mann, skedde det med den föresatsen, att för 

framtiden söka urskulda hennes fel, aldrig mer lägga vigt på hennes egenheter eller skratta 
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åt hennes fulhet, och framför allt, att icke försumma henne, utan komma en gång i veckan, 

och åtminstone från ett menskligt hjerta bringa henne ett offer af aktning och tillgifvenhet; 

hon kände att hon från detta ögonblick kunde af upprigtigt hjerta gifva henne en tribut af 

båda dessa känslor. 

 Då Caroline kom hem sade hon åt Fanny, att hon var glad att hon gått ut, emedan hon 5 

nu efter det gjorda besöket kände sig vida bättre.  

 Följande dag uraktlät hon icke att besöka Miss Ainley. Detta fruntimmer var i smärre 

omständigheter än Miss Mann och hennes bostad mera tarflig; dock var den om möjligt 

ännu mera utmärkt för nätthet och snygghet, ehuru den gamla damen icke hade råd att hålla 

sig någon piga, utan betjenade sig sjelf och endast någon gång erhöll något biträde af en 10 

liten flicka, som bodde i en stuga nära bredvid. 

 Miss Ainley var icke endast fattigare, utan äfven fulare än den andra gamla ungmön. 

Redan i sin första ungdom måste hon hafva varit ful: nu, vid femtio års ålder, var hon snart 

sagdt vederstygglig. Vid första åsynen voro alla, som icke voro utrustade med dess mera 

bildning och eftertanke, färdiga att vända sig ifrån henne med ovilja – att fatta fördom 15 

emot henne, och detta endast och allenast för hennes obehagliga utseende. Derjemte var 

hon temligen stel både i sin drägt och sitt sätt: hon talade, såg ut och betedde sig helt och 

hållet som en gammal ungmö.  

 Hennes sätt att helsa Caroline välkommen var stelt och formligt med all dess vänlighet 

– ty vänligt var det verkligen – men Miss Helstone ursäktade henne gerna detta. Hon kände 20 

något af den välvilja, som bodde inom det hjerta, hvilket klappade under denna stärkta 

halsduk; alla grannarne – åtminstone den qvinnliga delen – kände något deraf, och ingen 

talade illa om Miss Ainley, med undantag af lättsinniga unga och obetänksamma gamla 

herrar, hvilka förklarade att hon var faslig. 

 Caroline fann sig snart hemmastadd i den lilla bostaden; en vänlig hand aftog hennes 25 

hatt och schal och satte henne i den beqvämaste stolen nära eldbrasan. Den unga och den 

gamla damen voro inom kort inbegripna i ett förtroligt samtal, och Caroline erfor snart 

hvilken makt ett rent, oegennyttigt och välvilligt sinne är i stånd att utöfva på dem, för 

hvilka det öppnar sig. Miss Ainley talade aldrig om sig sjelf – ständigt om andra. Deras fel 

och svagheter gick hon förbi; hennes hufvudthema var hennes medmenniskors behofver, 30 

hvilka hon, så mycket hon förmådde, sökte att afhjelpa, och deras lidanden, dem hon 

önskade att lindra. Hon var religiös, eller hvad somliga skulle kalla ”läsare,” och anförde 

ofta skriftens ord på ett sätt, som mången, hvilken eger sinne för det löjliga, utan att likväl 

ega förmåga att noga pröfva och rättvist bedömma en karakter, säkerligen skulle ansett 
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såsom ett passande föremål för åtlöje och hån. De skulle dock i detta fall gjort ett betydligt 

misstag. Uppriktigheten är aldrig löjlig: den är tvärtom aktningsvärd. Sanningen – den må 

nu vara religiös eller moralisk, uttrycka sig vältaligt eller icke – bör dock alltid höras med 

aktning. De, hvilka icke äro i stånd att noga och säkert skilja mellan skrymteriets eller 

uppriktighetens språk, böra i allmänhet afhålla sig från att gyckla, på det att de icke må 5 

begå det stora misstaget att skratta i orätt tid och göra sig skyldiga till en gudlöshet, då de 

tro sig framkrysta en qvickhet. 

 Caroline hörde inte från miss Ainleys egna läppar något om de goda gerningar hon 

utöfvade; det oaktadt kände hon dock ganska mycket deraf, ty hennes godhet och välvilja 

var ett allmänt samtalsämne bland Briarfields fattiga. Icke att hon plägade gifva många 10 

allmosor – hon var dertill allt för fattig, ehuru hon underkastade sig många försakelser för 

att med sin lilla skärf kunna bidraga der det behöfdes. Hennes verk var snarare en 

barmhertighetssysters än någon rik, frikostig Fées, och att det förra värfvet ingalunda är det 

lättaste, är icke svårt att inse. Hon vakade vid hvarje sjukbädd, utan att tyckas frukta för 

någon sjukdom, hon vårdade sig om de fattigaste, om hvilka ingen annan bekymrade sig: 15 

hon var ständigt och under hvarje förhållande ödmjuk, vänlig, mild och jemn till sinnes. 

 För all denna sin godhet åtnjöt hon dock ganska ringa belöning härnere. Många bland de 

fattiga blefvo så vana vid hennes välgerningar, att de knappast tackade henne derför; den 

rike hörde dem med beundran omtalas, men teg dermed, af en känsla af blygsel öfver 

skillnaden mellan sitt eget och hennes offer. Många damer egnade henne emellertid en 20 

djup högaktning; de måste göra det till och med mot deras egen vilja; en herre – blott en 

enda – skänkte henne sin vänskap och sitt fulla förtroende, och denne var Mr Hall, pastor i 

Nunnely. Han sade, och detta med rätta, att hennes lif liknade mera Kristi lefnad, än någon 

annan menniskas, af alla dem han hittills känt.  

 Du må icke tro, kära läsare, att jag, då jag här tecknat ett utkast af Miss Ainley, endast 25 

målat en fantasibild: – nej, originalet till dylika porträtter hemta vi endast ur det verkliga 

lifvet. 

 Miss Helstone studerade ifrigt den själ och det hjerta, som nu afslöjade sig för hennes 

blick. Hon fann icke något högt och utmärkt förstånd att beundra: den gamla ungmön hade 

endast helt vanliga begrepp; men hon upptäckte så mycken godhet, så mycken duglighet, 30 

så mycken mildhet, tålamod och sanning, att hennes eget förstånd böjde sig i djup vördnad 

för den gamla qvinnan. Hvad var väl hennes kärlek till naturen – hvad var hennes sinne för 

allt skönt – hvad voro väl hennes mera skiftande och häftiga själsrörelser, hvar var hennes 

större tankekraft och omdömesförmåga i jemförelse med denna goda qvinnas praktiska 
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förträfflighet? I detta ögonblick tycktes de henne endast utgöra en skön form för sjelfviska 

njutningar, och hon kände sig i sitt hjerta färdig att förakta dem. 

 Visserligen kände hon ännu alltid till sin stora smärta att det lif, som gjorde Miss Ainley 

så lycklig, ej skulle bereda henne någon verklig lycka: rent och verksamt, som det var, 

syntes det henne dock i grunden förfärligt dystert och ödsligt, emedan det var så tomt på 5 

kärlek. Dock, tänkte hon, fordras det sannolikt endast vana för att göra det uthärdligt och 

angenämt för en hvar. Hon kände att det var föraktligt att sentimentalt bortsörja sitt lif – att 

öfverlämna sig åt hemliga smärtor och tomma minnen, att vara sysslolös, att gå 

ålderdomen till mötes, utan att hafva uträttat något i sin ungdom. 

 ”Jag skall anstränga mina krafter,” var hennes beslut, ”och försöka att blifva förståndig, 10 

om jag ock icke kan blifva god.” 

 Derpå frågade hon Miss Ainley, om hon kunde vara henne till någon hjelp. 

 Miss Ainley, som kände sig glad öfver att finna ett biträde, sade henne att hon visst 

kunde det, och anvisade henne några fattiga familjer i Briarfield, som hon önskade att hon 

skulle besöka, hvarjemte hon på hennes ytterligare anhållan gaf henne några arbeten för 15 

vissa fattiga qvinnor, som hade många barn och sjelfva icke kunde med nålen bidraga till 

de sinas uppehälle. 

 Caroline gick hem, uppgjorde en lefnadsplan och fattade ett fast beslut att icke afvika 

derifrån. En viss del af sin tid anslog hon åt olika slags studier, och en annan del skulle hon 

under Miss Ainleys ledning använda till att uträtta goda gerningar; den återstående tiden 20 

skulle användas till att stärka hennes kropp: icke ett enda ögonblick lemnades åt sådana 

feberspända tankar, som hade förgiftat hennes sista söndagsafton. 

 Man måste äfven göra henne den rättvisan, att hon samvetsgrant och ihärdigt satte sina 

planer i verket. I början var det ett svårt arbete – ja, det var det äfven till slutet – men hon 

fann dock deri ett medel att dämpa och kufva sin smärta: det tvingade henne att vara 25 

verksam, hindrade henne från att öfverlemna sig åt tomma grubblerier, och då och då 

kastade en stråle af glad tillfredsställelse en ljusglimt öfver hennes dystra lif, då hon fann 

att hon uträttat något godt – att hon bidragit till andras glädje, till lindrandet af någon 

smärta. 

 Men för att säga sanningen, gåfvo henne dessa ansträngningar hvarken någon kroppslig 30 

helsa eller någon längre själsfrid; – hon blef tvärtom allt magrare, blekare och dystrare till 

lynnes, och Robert Moores bild vek icke, i trots af alla ansträngningar, ur hennes hjerta. En 

grafsång öfver det förflutna ljöd ännu ständigt i hennes öra; ett smärtans och förtviflans 

ljud ville litet emellanåt framtränga ur djupet af hennes hjerta. En tung dysterhet lade sig 
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småningom öfver hennes förr så ungdomsfriska själ, och alla hennes andliga 

förmögenheter hotades med fullkomligt förlamande. Vintern tycktes inkräkta och 

öfverväldiga hennes vår: hennes andes mark med dess rika skatter fröso småningom till en 

stel och dyster öken. 

 5 

Kapitlet XI.  

Fieldhead. 

Emellertid hade Caroline beslutat att icke duka under utan kamp och strid: i hennes unga 

hjerta bodde en medfödd styrka, och denna styrka begagnade hon. Aldrig blifver kampen 

så hårdnackad, vare sig i mannens eller i qvinnans själ, som då de kämpa allena, utan 10 

vittnen, utan rådgifvare, utan förtrogne; utan att höra ett enda uppmuntrande, rådande eller 

beklagande ord. 

 Miss Helstone befann sig i detta läge. Hennes lidanden voro hennes enda sporre; och då 

dessa lidanden voro af en i hög grad verklig och skarp natur, väckte de alla hennes själs 

inneboende krafter till fullaste lif. Fast besluten att besegra den dödliga fienden, sparade 15 

hon ingen ansträngning för att vinna detta mål. Aldrig hade hon varit så beställsam, så 

flitig och, framför allt, så verksam och sysselsatt, som nu. Hon gjorde promenader i alla 

väder – långa promenader åt de mest ensliga trakter. Dag efter dag återvände hon om 

aftnarne, blek och uttråkad, men tycktes likväl icke vara uttröttad; ty i stället för att hvila 

sig, började hon genast efter hemkomsten, och sedan hon aftagit hatt och schal, att vandra 20 

fram och åter på sin kammare: stundom fortfor hon med denna rörelse, tills hennes krafter 

voro i bokstaflig mening uttömda. Hon gjorde detta, sade hon, för att få sofva godt om 

natten. Men var detta hennes afsigt, så blef den förfelad; ty under natten, då de andra sofvo, 

låg hon och kastade sig af och an på sin hufvudgärd, eller ock satt hon i mörkret vid foten 

af sin säng, till utseendet glömsk af nödvändigheten att söka hvila. Ofta gret hon, stackars 25 

olyckliga flicka! – gret i ett slags outhärdelig förtvifvlan; en sinnesstämning, som, så ofta 

den öfverföll henne, bröt all hennes styrka och gjorde henne lika hjelplös som ett barn. 

 I dylika ögonblick kringvärfdes och bestormades hon af frestelser, som med fega och 

inställsamma röster hviskade till hennes uttröttade hjerta, att hon skulle tillskrifva Robert 

och säga honom, att hon var olycklig, emedan hon var förbjuden att träffa honom och 30 

Hortense, och att hon fruktade, att han skulle undandraga henne sin vänskap (icke kärlek) 

och glömma henne helt [sic! ”och” saknas?] hållet, slutande med att bedja honom komma 

ihåg sin kusin och stundom skrifva några rader till henne. Ett par sådana bref blefvo 
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verkligen affattade, men hon afskickade dem aldrig: hennes blygsamhet och förstånd 

förenade sig att förbjuda ett dylikt steg. 

 Slutligen kom den stund, då det lif, hon sålunda förde, uppnådde den punkt, att hon icke 

tycktes kunna uthärda det längre; att hon måste söka och finna en förändring på ett eller 

annat sätt, eller ock skulle hennes hjerta och hufvud duka under för den börda, som 5 

ansträngde deras yttersta krafter. Hon längtade bort från Briarfield och ville begifva sig till 

något långt derifrån aflägset ställe. Hon längtade äfven efter någonting annat: hennes 

djupa, hemliga, ångestfulla trånad att finna och lära känna sin moder, tilltog dagligen i 

styrka; men med denna åtrå förband sig på samma gång ett tvifvel, en fruktan: – skulle hon 

kunna älska denna moder, i händelse hon lärde känna henne? Det fans verkligen skäl till 10 

tvekan och till farhåga i detta fall: aldrig i sitt lif hade hon hört denna moder berömmas: en 

hvar, som nämnde hennes namn, talade om henne med köld. Hennes onkel tycktes anse sin 

svägerska med ett slags tyst motvilja; en gammal tjenarinna, som varit hos Mrs James 

Helstone en kort tid straxt efter hennes giftermål, uttryckte sig alltid med en iskall 

förbehållsamhet, så snart det blef fråga om hennes fordna matmoder: stundom kallade hon 15 

henne en ”underlig” menniska, stundom sade hon sig icke kunnat begripa henne. Dessa 

uttryck verkade med en isande kyla på dottrens hjerta: de ledde henne till den slutsatsen, att 

det måhända, var bättre att aldrig lära känna denna moder, än att lära känna henne och icke 

kunna älska henne. 

 Ett enda förslag uppgjorde hon, af hvars utförande hon med någon sannolikhet kunde 20 

hoppas lindring; det var att taga sig en kondition, att blifva guvernant – någonting annat 

kunde hon icke utfundera. En liten tillfällighet gaf henne mod att framställa detta förslag 

för sin onkel. 

 Hennes ensliga och sena promenader gjordes alltid, såsom vi redan anmärkt, på de mest 

ensliga vägarne; men åt hvad håll hon än vandrat, vare sig utefter någon sida af den dystra 25 

Stilbro-heden, eller öfver Nunnely-allmänningens solbelysta marker, visste hon alltid välja 

sin hemväg så, att den förde henne i närheten af Dalen. Sällan hände det att hon gick utföre 

densamma, men vid kanten af denna dalsänkning infann hon sig i skymningen nästan lika 

regelbundet, som stjernorna höjde sig ofvan skogsbrynet eller kullarnes hjessor. Hennes 

hviloplats var vid ett visst vägkors, under en viss gammal hagtornsbuske; derifrån kunde 30 

hon blicka ned på den lilla boningen, på fabriken, på de daggbegjutna trädgårdsrabatterna, 

på den stilla, djupa dammen; derifrån kunde hon se det välkända kontorsfönstret, genom 

hvars rutor på en viss timme det plötsliga skenet af den välkända lampan framblänkte. Att 

vakta på detta sken, var målet för hennes vandring: att uppfånga det, stundom klart 
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strålande genom den rena luften, stundom matt och otydligt genom dimman, och en annan 

gång med ett fladdrande och afbrutet skimmer genom piskande regnskurar (ty hon kom i 

alla väder) – detta utgjorde hennes belöning. 

 Det gafs aftnar, då detta ljus underlät att visa sig: hon visste då, att Robert var borta, och 

hon gick derifrån dubbelt nedslagen och sorgsen; hvaremot dess skimmer gjorde henne lätt 5 

och upprymd, som om hon deruti sett löftet af någon obestämd förhoppning. Hände det, 

medan hennes ögon voro fästade på rutan, att en skugga rörde sig mellan ljuset och 

fönstret, hoppade hjertat i hennes bröst – denna skugga var Robert: hon hade sett honom. 

Sådana aftnar kunde hon återvända hem med styrkt och lättadt sinne, bärande inom sig en 

klarare bild af hans utseende, en lifligare hågkomst af hans röst, af hans leende och hela 10 

hållning; och med dessa intryck förband sig ofta en ljuf öfvertygelse, att om hon blott 

kunde nalkas honom, skulle hans hjerta ännu helsa henne välkommen: att det måhända i 

detta ögonblick var hans önskan att sträcka ut sin hand och draga henne intill sig, ned vid 

sin sida, såsom han förr plägat. Under natten gret hon visserligen som vanligt, men hennes 

tårar förekommo henne mindre bittra, den hufvudgärd, de fuktade, mindre hård; och de 15 

tinningar, som trycktes mot denna hufvudgärd, värkte mindre. 

 Den kortaste vägen från Dalen till prestgården slingrade sig tätt förbi en viss stor, 

oregelbunden byggnad, den samma under hvars murar Malone passerade på den nattliga 

färd, vi beskrifvit i ett af de första kapitlen af detta arbete – det uråldriga och obebodda 

Fieldhead. Egaren hade icke bebott det på tio år; men slottet var dock ingen ruin, ty Mr 20 

Yorke hade tillsett att det underhölls med sorgfällighet, och en gammal trädgårdsmästare 

hade jemte sin hustru bott der, skött jorden och hållit huset i beboeligt skick. 

 Om Fieldheads öfriga förtjenster i byggnadsväg voro lätt räknade, kunde det åtminstone 

kallas pittoreskt; ty dess oregelbundna arkitektyr jemte den grå och mossbelupna färg, 

hvarmed tiden öfverdragit dess vidsträckta massor, gåfvo det ett billigt anspråk på detta 25 

epithet. De gammelmodiga, med gallerverk försedda fönsterna, stenportalen, murarne, 

taket, skorstensgrupperna, erbjödo rika ämnen för penseln. Träden i bakgrunden voro 

vackra med sina djerfva konturer och lummiga kronor; cedern på gräsplanen framför 

byggningen var storartad, och granit-urnorna på gårdsmuren äfvensom bågen öfver 

inkörsporten med sina upphöjda sirater utgjorde en verklig ögonfägnad för konstnären. 30 

 En mild Maj-afton kom Caroline der förbi, just som månen tittade fram vid horisonten. 

Fastän trött, kände hon dock ingen benägenhet att gå hem, der hon visste, att intet annat 

väntade henne än en bädd af törne och en natt af jemmer. Hon satte sig ned på den 

mossbetäckta marken bredvid porten och betraktade genom denna slottet och den väldige 
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cedern. Det var en stilla afton – lugn, daggig och molnfri: gaflarne åt vester återkastade 

den klara ambrafärg, som glödde på den gent emot liggande horisonten; ekarne i 

bakgrunden voro täckta af svarta skuggor; cedern var ännu mörkare; och genom dess täta, 

kolsvarta grenar sågs en skymt af den djupblå himmelen; månen strålade genom denna 

öppning på det dystra löfhvalfvet och blickade derifrån högtidligt och mildt ned på 5 

Caroline. 

 Aftonen och sceneriet föreföllo henne vemodigt sköna och älskliga. Hon önskade, att 

hon kunde vara lycklig; hon önskade, att hon kunde känna frid i sitt inre: hon undrade, att 

försynen var utan medlidande med henne, att den nekade henne all hjelp och tröst. 

Hågkomster af sälla möten mellan älskande, om hvilka hon läst i gamla ballader, 10 

framträdde åter för hennes själ: hon tänkte, att ett dylikt möte på en dylik scen skulle 

utgöra höjden af sällhet. Hvar kunde nu Robert vara? frågade hon: icke i Dalen, det visste 

hon, ty hon hade länge väntat på hans lampa, utan att få se den. Hon gjorde sig sjelf den 

frågan, huruvida hon och Moore någonsin skulle komma att träffas mera och tala med 

hvarandra. Då öppnades plötsligen en dörr, som ledde ut genom slottets stenportal, och två 15 

män trädde ut derigenom; den ena en äldre gråhårs-man, den andra ung, högväxt och med 

mörkt hår. De gingo tvärt öfver gräsplanen och ut genom en port i trädgårdsmuren. 

Caroline såg dem gå öfver vägen, passera korset och utför sluttningen. De försvunno. 

Robert Moore hade gått henne förbi i sällskap med sin vän, Mr Yorke; ingendera hade 

blifvit henne varse. 20 

 Synen hade varit hastigt öfvergående – knappast sedd, innan den var försvunnen; men 

dess elektriska beröring bragte hennes blod i svallning och hennes själ i uppror. Den hade 

funnit henne hopplös; den lemnade henne förtviflad – tvenne olika själstillstånd. 

 ”O! om han blott varit allena! Om han blott hade sett mig!” ropade hon, ”skulle han 

hafva sagt mig några ord: han skulle hafva räckt mig sin hand. Han älskar, han måste älska 25 

mig litet: han skulle hafva visat mig något tecken af sin ömhet: i hans öga, på hans läppar 

skulle jag hafva läst tröst och hopp: men tillfället är borta. Vinden – skuggan af molnet 

drager icke bort mera ljudlöst, mera tomt än han. Jag har blifvit gäckad, och himmelen är 

grym.” 

 I denna sinnesstämning, ett rof för den ytterligaste längtan och förtviflan, vandrade hon 30 

hemåt. 

 Följande morgon, då hon kom ned till frukosten med likbleka kinder och förstördt 

utseende, såsom hade hon varit vittne till någon spökscen, frågade hon Mr Helstone: 

 ”Har ni något emot, min onkel, om jag hör mig om efter en plats i någon familj?” 
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 Hennes onkel, lika okunnig som bordet, hvarpå hans kaffehopp [sic!] stod, om allt hvad 

hans brorsdotter genomgått och genomgick, trodde knappast sina öron. 

 ”Hvad går nu åt dig?” frågade han. ”Är du förhexad? Hvad är din mening?” 

 ”Jag mår icke väl och är i behof af någon förändring,” svarade hon. 

 Han mönstrade hennes utseende och fann, att hon på ett eller annat sätt undergått en 5 

förändring. Utan att han varseblifvit det, hade rosorna på hennes kinder bleknat och 

förtvinat till bleka snödroppar; det blomstrande utseendet var borta, växten hade förlorat 

sin fina rundning; blek, afmagrad och tynande satt hon framför honom. Hade hon icke egt 

qvar det ljufva uttrycket i sina bruna ögon, de rena och fint tecknade dragen i sitt ansigte 

och sina rika, böljande lockar, skulle hon icke längre kunnat försvara sin rättighet till 10 

benämningen – vacker. 

 ”Huru i all verlden är det med dig?” frågade han.”Hvad felas dig? På hvad sätt lider 

du?” 

 Intet svar utom tåren, som svällde i de bruna ögonen, och de bleka läpparnes darrning. 

 ”Höra dig om efter en plats, ja! Jag undrar just, hvilken plats du kan mottaga! Huru har 15 

du ställt till åt dig? Du är inte frisk.” 

 ”Jag skulle blifva frisk, om jag komme bort hemifrån.” 

 ”De här qvinnorna kan ingen menniska begripa. De besitta den allra märkvärdigaste 

förmåga att bereda en de mest obehagliga öfverraskningar. I dag sitta de svällande, saftiga 

och röda som körsbär och runda som äpplen; i morgon affallna som vissnadt gräs, bleka 20 

och med hängande hufvuden. Och orsaken till allt detta? ja, deri ligger det konstiga. Hon 

äter sina mål, har sin frihet, ett godt hem och bra kläder, alldeles som vanligt: för en liten 

tid sedan var detta tillräckligt att bibehålla henne vacker och glad; och der sitter hon nu, det 

lilla bleka, pipande kräket, och ser riktigt ynklig och eländig ut. Det kan just förarga en! 

Och sedan kommer frågan, hvad man skall taga sig till? Skicka bud på en läkare, kan jag 25 

tro. Skola vi göra det, mitt barn?” 

 ”Nej, onkel; jag behöfver ingen läkare. – En läkare kan icke hjelpa mig. Allt hvad jag 

behöfver, är ombyte af luft och vistelseort.” 

 ”Nå, är det der som skon klämmer, så skall din nyck blifva tillfredsställd. Du skall resa 

till något bad: jag frågar icke efter kostnaden: Fanny skall följa med dig.” 30 

 ”Men, onkel, den dag skall komma, då jag måste sörja för mig sjelf: jag har ingen 

förmögenhet. Det vore bättre att börja genast.” 

 ”Så länge jag lefver, skall du icke blifva någon guvernant, Caroline. Jag vill icke höra 

det sägas, att min brorsdotter är en guvernant.” 
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 ”Men ju längre man uppskjuter en dylik förändring, onkel, desto svårare och mera 

påkostande blifver den. Jag skulle önska att få vänja min hals vid oket, innan beqvämlighet 

och oberoende öfvergått till vana och blifvit ett behof.” 

 ”Jag ber dig, plåga mig icke, Caroline. Det är min mening att sörja för din framtid; det 

har alltid varit min afsigt. Jag skall köpa dig en lifränta. Trösta mig! Jag är ju icke mer än 5 

femtiofem år; min helsa och kroppskonstitution äro förträffliga: jag har således god tid 

ännu att göra besparingar och taga mina mått och steg. Oroa dig derföre icke för framtiden: 

är det derutaf du lider?” 

 ”Nej, onkel; men jag längtar efter ett ombyte.” 

 Han skrattade. ”Der hör man qvinnan!” utropade han, ”just den äkta qvinnan! Ombyte! 10 

ombyte! Alltid fantastisk och nyckfull! Nå, det tillhör då hennes kön!” 

 ”Men det är ingen fantasi eller nyck hos mig, onkel.” 

 ”Hvad är det då?” 

 ”Ett nödvändigt behof, tror jag. Jag känner mig svagare än förut. Jag tror jag borde 

hafva mera att göra.” 15 

 ”Beundransvärdt! Hon känner sig svag, och derföre bör hon sättas till strängare arbete –

’clair comme le jour’ – såsom Moore – åt fanders med Moore! Du skall fara till 

Cliffbridge; och der har du två ginéer att köpa dig en ny klädning för. Se så, Cary, inte vara 

ängslig; vi skola nog finna läkedom i Gilead.” 

 ”Onkel, jag skulle önska, att ni visade mindre frikostighet och mera –” 20 

 ”Mera hvad för slag?” 

 Deltagande var det ord, Caroline hade på tungan, men det yttrades icke: hon hejdade sig 

i tid; hennes onkel skulle ofelbart hafva brustit ut i ett gapskratt, om detta tillgjorda uttryck 

gått öfver hennes läppar. Då han icke fick något svar, yttrade han: 

 ”Saken är den, att du har icke rigtigt klart för dig sjelf, hvad du egentligen vill.” 25 

 ”Ingenting annat än att blifva guvernant.” 

 ”Bah! Idel oförnuft! Jag vill icke höra talas om något guvernantskap. Säg icke om det 

igen. Det är ett alltför qvinnligt infall. Ring på klockan, jag har slutat min frukost. Jaga nu 

alla dumheter ur ditt hufvud och gå ut och roa dig.” 

 ”Hvarmed? Med min docka?” frågade Caroline sig sjelf, i det hon lemnade rummet. 30 

 Ett par veckor förflöto, utan att medföra någon förändring i hennes själs- eller 

kroppstillstånd, hvarken till det bättre eller till det sämre. Hon var nu precis i den 

belägenhet, att om hennes konstitution innehållit några frön till en långsamt tärande och 

smygande feber, detta sjukdomsanlag skulle hafva utvecklat sig med skyndsamhet och 
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snart hafva gjort ett lugnt slut på hennes lif. Menniskor dö aldrig af kärlek eller sorg allena; 

ehuru de finnas, som dö af medfödda och inneboende sjukdomar, hvilka genom qvalen af 

dessa passioner i förtid utveckla sina förstörande krafter. De, som blifvit begåfvade med en 

stark och frisk natur, genomgå dessa qval och blifva mer och mindre sönderbråkade, 

skakade och brutna till sin organism: deras skönhet och blomstring förgår, men sjelfva 5 

lifskraften förblifver oangripen. De bringas till en viss grad af förfall och blifva bleka, 

svaga och utmärglade varelser. Då man ser dem framsmyga med vacklande steg och matta 

blickar, skulle man tro, att de snart måste nedläggas på sjukbädden, för att dö der och afgå 

från de friskas och lyckligas antal. Men detta är icke händelsen: de fortfara att lefva: och 

ehuru deras ungdomlighet och glädtighet äro oåterkalleligt förlorade, kunna de likväl 10 

återvinna styrka och själslugn. Den blomma, som Marsvinden skadar, men icke mäktar 

förstöra, kan öfverlefva det farliga anfallet och ända inpå sena hösten som ett förtvinadt 

äpple hänga qvar på trädet; efter att hafva trotsat den sista vårfrosten, kan det äfven trotsa 

den första vinterkylan.  

 Hvar och en lade märke till denna förändring hos Miss Helstone, och de flesta ansågo 15 

henne gå på grafvens brädd. Sjelf trodde hon det aldrig: hon kände sig alldeles icke 

döende; hon led hvarken af någon smärta eller sjukdom. Hennes matlust var visserligen 

förminskad, men hon visste orsaken dertill: det var derföre att hon gret så mycket om 

nätterna. Hennes styrka var i aftagande; men äfven detta kunde hon förklara: sömnen var 

skygg och svår att locka; hennes drömmar voro plågsamma och förskräckliga. I ett aflägset 20 

fjerran tycktes hon ännn [sic!] skönja en tid, då detta smärtans och lidandets tillstånd skulle 

kunna betraktas som ett förflutet och öfvervunnet, då hon ännu en gång skulle få helsa 

lugnet och friden, om också icke lyckan, såsom hemmastadda i sitt bröst. 

 Emellertid yrkade hennes onkel, att hon skulle göra visiter och antaga de upprepade 

inbjudningarne af deras bekanta. Men detta undvek hon; hon kunde icke visa sig glädtig i 25 

sällskaper, ty hon kände med sig, att man der följde henne med mera nyfikna än deltagande 

blickar. De äldre damerna påtrugade henne ständigt sina råd och rekommenderade den 

eller den underkuren; de unga åter betraktade henne på ett sätt, som hon väl begrep och 

hvarföre hon skyggade tillbaka. Deras ögon sade henne, att de visste, att hon blifvit 

”gäckad i sina förhoppningar,” såsom frasen lyder: men af hvilken, det hade de icke fullt 30 

klart för sig. 

 Unga fruntimmer af det vanliga, alldagliga slaget kunna vara fullt ut lika hårda och 

obarmhertiga, som ungherrar med lika liten lyftning i sina tänkesätt – fullkomligt lika 

sjelfviska och lågsinnade. De, som lida, borde alltid undvika dem; sorgen och olyckan anse 
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de med förakt, och tyckas betrakta dem såsom ett rättvist straff. Att ”älska” betyder för 

sådana intet annat än att uppgöra en plan för vinnande af ett godt parti: att blifva ”gäckad” 

i sin kärlek, intet annat än att se sin plan genomskådad och gendrifven. De anse alla andras 

känslor och afsigter i fråga om kärlek likna sina egna och bedömma dem följaktligen efter 

samma måttstock. 5 

 Detta allt visste Caroline, dels af instinkt, dels till följe af gjorda iakttagelser: och 

rättande sitt uppförande derefter, gömde hon sitt bleka anlete och sin affallna gestalt så 

mycket som möjligt undan verldens blickar. Då hon sålunda tillbragte sina dagar i 

enslighet, upphörde hon följaktligen att taga någon kännedom om ortens obetydliga 

tilldragelser. 10 
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Bilaga 2. Mailintervjuer om nyöversättning 

Frågor till Kerstin Gustafsson och Gun-Britt Sundström 

 

Jag har räknat till 5 nyöversättningar (inkl. Bibeln) av Gun-Britt och 2 av Kerstin, men ni 

får gärna rätta mig. Endast texter riktade till vuxna är medräknade. 

 

Svara så kort eller långt du vill, och tack för din medverkan! 

 

1. Hur har du fått uppdraget att göra en nyöversättning? Har du föreslagit titlar eller 

har förlaget kontaktat dig? Enligt vissa forskare kan ”nyöversättarens” status vara 

en faktor när förlaget bestämmer sig för en nyöversättning, tror du att det har spelat 

in i ditt fall? 

 

2. När i översättningsprocessen har du tittat på den tidigare översättningen (eller 

översättningarna)? Har du då läst hela texten eller bara enstaka partier? 

 

3. Hur har du förhållit dig till den tidigare översättningen? Har du t.ex. använt den för 

att få hjälp med tolkning av svåra avsnitt eller få idéer till språkliga lösningar? 

 

4. En hypotes inom översättningsvetenskapen är att den första översättningen är mer 

anpassad till målkulturen, medan nyöversättningen är mer trogen källtexten. Hur 

ser det ut i ditt fall? Ligger dina nyöversättningar närmare källtexten än de tidigare? 

 

5. Har den tidigare översättningens eventuella status påverkat din översättning? 

(Jämför t.ex. Erik Anderssons arbete med översättningen av Lord of the Rings där 

han hade Åke Ohlmarks, på gott och ont, klassiska översättning att förhålla sig till.) 

 

6. Har du, där så var möjligt, kontaktat den tidigare översättaren för att prata om 

texten och översättningen? Vilka frågor diskuterade ni? 

 

7. Om du vill berätta mer om ditt arbete med nyöversättning eller om du vill säga 

något mer om nyöversättning i allmänhet får du gärna lägga till det här! 
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Svar från Kerstin Gustafsson 

 

Först: De nyöversättningar jag har gjort är fyra pjäser av Tennessee Williams: ”Linje 

Lusta”, ”Glasmenageriet”, ”Plötsligt i somras” och ”Mannen i ormskinnsjackan”, och 

dessutom Paul Austers ”Den röda anteckningsboken” (som märkligt nog innehåller fler 

berättelser än den några år tidigare utgivna versionen i översättning av Aris Fioretos). Hit 

kan kanske också räknas ”Kort möte”, en pjäs som bygger på en pjäs och ett filmmanus av 

Noël Coward, bearbetade av Emma Rice. Där hade jag viss hjälp av filmens undertexter. 

De enda gamla översättningar som jag har tittat i (efteråt) är de av ”Linje Lusta”, ”Den 

röda anteckningsboken” och ”Kort möte”.  

 

1. När det gäller pjäserna har jag fått översättaruppdragen av resp. teater. Jag har aldrig 

lyckats få något enda förlag att ge ut någon bok som jag har föreslagit (gäller nog de 

flesta engelsköversättare).  Ang. status vet jag inte – men min långa erfarenhet har väl 

spelat in.  

 

2.  När jag översatte Tennessee Williams ”Linje Lusta” bestämde jag mig för att inte titta 

i Sven Barthels gamla översättning förrän efteråt. Dock kunde jag inte låta bli att kika 

på hans lösning av ”head” (slangord för ”toalett”) i repliken ”I have to go to the head”. 

Till min förvåning hade han använt ordet ”muggen” – vilket jag inte gjorde eftersom 

jag tyckte att det lät för modernt för 40-talet (då Barthel gjorde sin översättning!).  

Annars är mitt svar: enbart efteråt, enbart vissa partier. 

 

3. Se ovan. Möjligen både och – det var mest av nyfikenhet; någon enstaka gång kanske 

jag tog hjälp med någon formulering.  

 

4. Jag skulle tro att mina översättningar ligger närmare källtexten. Det är ju bara ”Linje 

Lusta” som jag har haft tillgång till i en riktigt gammal översättning, och där var det 

intressantaste att översättaren hade använt mycket tidspräglade talspråksmarkörer 

(”Jag sa åt’na” och liknande) som inte skulle fungera idag, eller när jag översatte den). 

 

5. Nej. 

 

6. Nej.  
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7. Jag är väldigt angelägen om att man ska försöka hålla sig till rätt språklig tidsfärg, även 

om det snarare är fråga om att ge en illusion av att handlingen utspelar sig i en 

förgången tid än att exakt härma den tidens språk. En annan synpunkt är att 

nyöversättningar förmodligen innehåller färre sakfel tack vare dagens tillgång till 

information. 
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Svar från Gun-Britt Sundström 

 

1.  

Det är förlaget som har gett mig uppdragen, närmare bestämt Eva Bonnier på Bonniers 

förlag. Det började (1994) med förfrågan om att översätta Cora Sandels Albertetrilogi, som 

jag inte kunde tacka nej till eftersom jag tyckte så mycket om den, hade läst den på norska 

som gymnasist. Jag hade annars inte tänkt åta mig ett så stort arbete vid den tiden, då jag 

fortfarande var halvtidsförordnad som översättare i Bibelkommissionen. Hade tidigare bara 

gjort mindre omfattande barnboksöversättningar. 

 Sedan blev jag erbjuden att översätta Charlotte Brontës "Jane Eyre", den hade jag då 

ännu aldrig läst men blev omedelbart förtjust i den och tackade ja trots att jag var osäker på 

min egen kompetens som engelsköversättare. Därefter följde George Eliot, som var 

språkligt svårare. Vid det laget hade Eva Bonnier börjat diskutera titelvalen med mig, jag 

fick "lektörläsa" ett antal klassiker som hon övervägde att låta nyöversätta. Andra titlar av 

Eliot som diskuterades var bl.a. "Daniel Deronda" som jag fann mycket intressant, den är 

till stor del en kvinnoskildring trots titeln, och handlar om tidig sionism. Men förlaget 

stannade för The Mill on the Floss, som i nyöversättning blev "Bror och syster".  

 Även av Elizabeth Gaskell diskuterade vi olika titlar, jag förordade ivrigt "Mary 

Barton", alternativt "North and South" eller "Ruth"; samtliga dessa är intressanta genom att 

Gaskell var pionjär som skildrare av arbetarmiljöer. Förlaget valde till sist "Hustrur och 

döttrar" som är den mest Austen-lika av Gaskells romaner, förlagd till liknande 

överklassmiljöer. Efteråt framgick att de redan från början helst ville ge ut "Hustrur och 

döttrar" och bara inväntade klartecken från ett annat förlag som tidigare haft planer på att 

nyöversätta just den.  

 Detta – risken för dubbelarbete när flera samtidigt får för sig att göra en klassiker i ny 

version – måste vara ett generellt problem för förlagen.  

 

Frågan om översättarens status är väl i någon mån alltid aktuell när det gäller 

"prestigelitteratur", men jag vet inte om det gäller särskilt just i fråga om nyöversättningar. 

Den frågan måste väl ställas till förläggarna snarare.  

 Allmänt beträffande status är det så här för min del: det faktum att jag redan var känd 

som författare och kulturskribent har utan tvivel bidragit till att jag blivit uppmärksammad 
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som översättare. Min produktion är liten eftersom jag började översätta först sent, som en 

andra karriär efter kulturjournalistiken.  

 

2.  

När det har funnits äldre versioner av de klassiker jag arbetat med har jag alltid letat fram 

dem, i varje fall den senaste. De mycket gamla har varit för svåra att få tag i. Jag läser 

absolut inte den äldre översättningen innan jag gör min egen version, då skulle det vara 

alldeles för stor risk att bli påverkad och styrd och inte komma på egna idéer. Men efteråt 

läser jag hela den tidigare versionen. Det är alltid intressant att se hur någon annan har löst 

samma uppgift.  

 

3. 

Som tolkningshjälp kan jag inte minnas att jag har behövt den äldre versionen, men det har 

hänt att jag har tyckt att något ordval varit bättre i den och då har jag kunnat byta ut 

enstaka ord i min text. Ibland händer det också att man upptäcker att man har råkat tappa 

bort några ord, eller att man helt enkelt har läst fel i originalet. På det viset blir jämförelsen 

med den gamla översättningen (om man gör den så noggrant som jag) en form av extra 

korrekturläsning.   

 Inte sällan har jag förstås hittat fel i de gamla översättningarna, men något som har gjort 

mig mer upprörd är upptäckten hur fullständigt självsvåldigt förlagen bearbetar 

översättningarna. Det gäller inte minst "Jane Eyre" som jag särskilt har sett på. Ingegärd 

von Tells översättning (från 1944 om jag minns rätt) har redigerats och förändrats så 

mycket att det är absurt att den fortfarande går under hennes namn, och ingenstans nämns 

det att den är reviderad. På minst ett ställe har t.o.m. en tokig felöversättning förts in i en 

passus som var rätt förstådd i hennes ursprungliga version. 

 Överlag har jag inte tyckt att de gamla översättningarna varit dåliga, med undantag för 

den av "Stolthet och fördom", som är under all kritik. Översättaren Gösta Olzon har hoppat 

över halva meningar, det verkar som om han blev less på Austens stil och inte orkade 

hänga med i snirklarna.  Den översättningen är fortfarande den som säljs i ljudboksform. 

Dessutom har förlaget Modernista valt att nylansera den, 2014. Det förlaget åker snålskjuts 

på den uppmärksamhet som olika klassiker fått genom nyöversättning hos andra förlag. 

Modernista ger ut de gamla översättningarna av just de titlarna utan att poängtera att de är 

gamla, så att läsare kanske köper dem i tron att de är nya. 
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4. 

Den hypotesen tycker jag låter underlig, eftersom en nyöversättning (och jag tror att jag 

talar för de flesta av de verksamma kollegerna nu) inte görs på annat sätt än en 

förstagångsöversättning. Den skillnad man kan finna tror jag mer har att göra med 

tidsepoken. Översättningsmodet växlar generellt, precis som andra moden. I en period 

betonas mer grundspråket, originaltexten och dess "avsändare", i en annan tid fokuserar 

man mer på målspråket, textens mottagare och deras förmåga att tillägna sig.  Modellen 

"föra läsarna till texten" kontra "föra texten till läsarna".  

 En sådan svängning menar jag att jag hann bevittna under mina tjugo år inom 

bibelöversättandet. På 70-talet när Nya testamentet nyöversattes och man började med 

Gamla testamentet var den allmänna översättningsideologin mer orienterad mot publiken, 

fattbarhet osv. Under arbetets gång, och innan GT var färdigt år 2000, hade idealen svängt 

ganska markant i riktning mot större respekt för originalet, så att stil och formegenskaper 

hos ursprungstexten skulle respekteras mer, inte bara innehåll och "budskap". Skillnaden 

kan ses tydligt om man jämför de första provöversättningarna av texter ur GT (Fem 

bibelböcker, 1979) med slutversionen. 

 Jag vet inte om mina romanversioner alltid är mer trogna originalen än de som finns av 

samma verk från 1800-talet eller första hälften av 1900-talet. Men jag vet att min 

generations översättare har stor respekt för trohet som ideal, även formell trohet så långt 

språkens struktur gör den möjlig. Alltså t.ex: inte godtyckligt stycka upp författarens långa 

meningar, inte ändra interpunktion utan anledning.   

 

5. 

Nej. Det gäller även bibelöversättningen. Jag skulle tro att Erik Andersson hade större 

problem med läsare som var fästa vid den äldre översättningens formuleringar än vi hade i 

bibelkommissionen. Problemet är rent kvantitativt nästan försumbart i fråga om Bibeln. 

Gamla testamentet har 23.000 verser. Det kan inte vara mer än någon enstaka procent av 

dem som utgör välkända formuleringar idag.  Att de journalister som skrev om vårt arbete 

genomgående valde att ta upp just de ställena är en sak, men det innebär inte att den 

problematiken präglade arbetet. Vi översatte "jultexterna" ur profetböckerna och 

"herdepsalmen" i Psaltaren på samma sätt som allt det andra: i en strävan att komma så 

nära originalets form och innebörd som möjligt. 

 De klassiska romaner som jag har arbetat med har inte varit "kultböcker" på samma sätt 

som Ringen, där översättningen av t.ex. ortnamn har varit så kontroversiella frågor. Jag 
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föreställer mig att problemet måste vara större för den som nyöversätter klassiska 

barnböcker, som "Alice i underlandet", "Peter Pan" osv ("Nalle Puh" har ingen väl ens 

vågat försöka med).  

 

6. 

Det har inte varit aktuellt eftersom samtliga var döda. Om någon hade varit i livet skulle 

jag nog ändå ha tvekat att kontakta den, eftersom detta är en känslig sak: varje initiativ att 

göra en ny översättning kan ju tolkas som att den äldre versionen inte duger.  

 

 

 

 


