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DEL 1

i en hypotetisk svensk översättningshistoria

?

Av och till under senare decennier har luftats idén om någon sorts större samman-
hängande framställning av den svenska översättningens historia. Lars Kleberg dis-
kuterar i ett par uppsatser (senast Kleberg 2009) förutsättningarna för ett sådant 
projekt, samtidigt som det elektroniskt utformade Svenskt översättarlexikon (lanse-
rat på nätet våren 2009) låter ana en encyklopedisk version av företaget, upplagd i 
biografiskt perspektiv – alltså närmast en ”översättarnas historia”.

Mina egna studier under flera decennier i svensk översättning – från medeltidens 
riddarepik och birgittinska mystik till nutida populärfiktion – gav mig tidigt anled-
ning att föreslå en periodindelning (t.ex. Wollin 1998). Visionen är den svenska 
översättningens  språkhistoria,  upplagd i  ett  epok-  och genreperspektiv.  Att  rea-
lismen i denna idé kan ifrågasättas är jag förstås bara alltför väl medveten om.

Jag vill i mitt föredrag fokusera på fördelningen av stoffet i en sådan framställ-
ning på den första delen och resten. En hypotetisk gräns i den övergripande krono-
logiska  dispositionen  har  fixerats  i  den  karolinska  epokens  slutfas  kring  1720. 
Under det därmed avgränsade äldsta skedet – grovt sett de drygt fyra seklen från 
sent 1200- till tidigt 1700-tal – håller den svenskspråkiga ”litteraturen” (begreppet 
får inte uppfattas anakronistiskt!) ännu en gripbar omfattning och är i sitt innehåll, 
om också  allt  annat  än enhetlig,  så  dock överblickbar.  En någorlunda täckande 
behandling av ämnet under denna långa period låter sig därmed genomföras.

Senare delar av företaget kräver en annan uppläggning. Kvantitativt expanderan-
de textproduktion, i samspel med litteraturens ökande typologiska och funktionella 
variation, gäckar snabbt varje försök till ett heltäckande grepp över ett verksam-
hetsfält som översättningens. De tre senaste seklens svenska utveckling måste, om 
framställningen skall hållas inom ett hanterligt omfång, beskrivas mer selektivt. 

Frågetecknet  i  rubriken  avser  1600-talets  och  stormaktsskedets  svårbestämda 
plats i ett sådant mönster. Särskilt den karolinska epoken företer – inte minst just i 
översättningshistorien – ett lika förbryllande som spännande Janusansikte.
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DEL 1

i en svensk översättningshistoria

?

I stora, encyklopediskt upplagda översiktsverk (som Baker 1998, Kittel et al. 2004), 
ägnade att möta det raskt ökande behovet av syntes och överblick inom det 
dynamiska forskningsfält som numera ofta betecknas ”translation studies”, finner 
man inte minst vittsyftande historiska ansatser, i såväl nationellt som europeiskt, 
västerländskt och rent av globalt perspektiv. Den historiska ambitionen möter 
renodlad men lika generell i ett mer kronologiskt upplagt översiktsverk som 
Vermeer 1996. En nationellt avgränsad översättningshistoria har under senare år 
tecknats på finskt språkområde av ZZ, på ZZ av ZZ. Mer av detta slag är säkert att 
vänta från skilda håll.

Av och till under senare decennier har också luftats idén om en sammanfattande 
framställning av den svenska översättningens historia. Den drivande kraften har 
utan tvivel varit Lars Kleberg, vars antologi Med andra ord (00) verkat som en 



viktig murbräcka i sammanhanget. I ett par uppsatser (senast OO) diskuterar 
Kleberg förutsättningarna för en svensk översättningshistoria, samtidigt som det 
elektroniskt utformade Svenskt översättarlexikon (lanserat på nätet våren 2009) 
lägger grunden till och antyder konturerna av en encyklopediskt upplagd svensk 
översättningshistoria i biografiskt perspektiv – alltså närmast en ”översättarnas 
historia”.

Mina egna studier under flera decennier i svensk översättning i skilda epoker och 
genrer – från medeltidens riddarepik och birgittinska mystik till nutida 
populärfiktion – gav mig tidigt anledning att föreslå en grundläggande 
periodindelning i den svenska översättningshistorien (t.ex. Wollin 1998). Dessa 
perioders relevans för hela skeendet från högmedeltid till nutid är en fråga som jag 
måste toucha vid i mitt föredrag. Den stora visionen – måhända bortom varje 
realism – är nämligen den svenska översättningens språkhistoria, upplagd i ett 
epok- och genreperspektiv.

Det för mig just nu centrala temat är medeltidens samt reformations- och 
stormaktsskedets avgränsning. Dessa perioder kan sägas rymmas i det första stora 
delavsnittet i en svensk översättningshistoria. Dess behandling faller mitt i det 
problematiska men spännande fält där ”translation studies” överlappar med flera nu 
aktuella, delvis mycket vitala medievalistiska forskningstraditioner (en utmärkt 
översikt ges senast av Pettersson 2009: 36–49). 

Frågetecknet i rubriken avser främst det karolinska skedets plats i mönstret. 
Också i översättningshistorien företer denna epok ett förbryllande Janusansikte.
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DEL 1

av en svensk översättningshistoria

?

Den närmast explosionsartade internationella utvecklingen efter, väsentligen, 
senare 1980-tal inom det fält som numera ofta betecknas ”translation studies” har 
genererat infallsvinklar och synpunkter i en mångfald som efter hand blivit så pass 
svårhanterlig att den kan verka förvirrande, i värsta fall förlamande, på forskningen 
inom detta viktiga och spännande men nebulösa fält. Det är naturligt att behovet av 
överblick och syntes gör sig allt starkare gällande. Stora, encyklopediskt upplagda 
översiktsverk har också sett dagen (som Baker 1998, ZZ 00). Här finner man, vid 
sidan av den närmast ”ekumeniskt” mångfacetterade dissektionen av 
översättningens teoretiska problematik, också vittsyftande historiska ansatser, i 
såväl nationellt som europeiskt, västerländskt och rent av globalt perspektiv. Den 
historiska ambitionen möter renodlad men med samma generella ambition i ett mer 
kronologiskt upplagt översiktsverk som Vermeer 1992, 1996. En nationellt 
avgränsad översättningshistoria har under senare år tecknats på finskt språkområde 
av ZZ, på ZZ av ZZ. Mer av detta slag torde vara att vänta.

Av och till under senare decennier har också luftats idén om en sammanfattande 
historisk framställning av den svenska översättningens historia. Den drivande 
kraften har utan tvivel varit Lars Kleberg, vars antologi Med andra ord (00) verkat 
som en viktig murbräcka i sammanhanget. I ett par uppsatser (senast OO) 
diskuterar Kleberg förutsättningarna för en svensk översättningshistoria, samtidigt 
som det elektroniskt utformade Svenskt översättarlexikon (lanserat på nätet våren 
2009) lägger grunden till och antyder konturerna av en encyklopediskt upplagd 



svensk översättningshistoria i biografiskt perspektiv – alltså närmast en 
”översättarnas historia”.

Mina egna studier i svensk översättning i skilda epoker och genrer – från medel-
tidens riddarepik och birgittinska mystik till nutida populärfiktion – gav mig tidigt 
anledning att föreslå en grundläggande periodindelning i den svenska översätt-
ningshistorien (t.ex. Wollin 1998). Dessa perioders relevans för hela skeendet från 
högmedeltid till nutid är ett av de teman jag vill aktualisera i mitt föredrag.

Ett annat för mig just nu centralt tema är medeltidens samt reformations- och 
stormaktsskedets avgränsning i en sådan historia. Dessa perioder kan nämligen 
sägas rymmas i det första stora delavsnittet av en svensk översättningshistoria.

Frågetecknet i rubriken avser främst det karolinska skedets plats i mönstret.
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