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Helena Hansson

För !örsta gången i Stenastiftelsens drygt 
"#-åriga historia går ett av kulturstipendierna 
till en översättare. Helena Hansson är bosatt i 
Göteborg och till de många !örfattare hon har 
översatt till svenska hör "$"% års nobelpris-
tagare Abdulrazak Gurnah. Hon översätter 
huvudsakligen skönlitteratur från engelska 
och danska, men även böcker !ör barn och 
ungdom, en del lyrik och dessutom mer fack-
boksinriktade texter, som till exempel en bio-
gra& om pianisten Svjatoslav Richter. 

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund! 
Text: Sara Michaëlsson! 
Foto: Peter Claesson
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" #  $ %&'' ( )  '*% (  i Helena Hanssons bostad i Majorna, 
där vardagsrummet avslöjar hennes andra stora intresse – 
musik. Ovanpå det äldre svarta pianot ligger en b-kornett och 
på piano stolen en digital saxofon. 

– Jag har precis !ått hem den, säger Helena Hansson. Det kan 
vara svårt att öva obehindrat i en lyhörd lägenhet annars. Jag 
har två tromboner i klädkammaren också. Men de, liksom kor-
netten, är mina barns instrument.

På en vägg intill ett !önster sitter en inramad bild av omslaget 
till John Coltranes album Coltrane Live at the Village Vanguard 
Again! Musikens vikt och spelandets betydelse återkommer 
gång på gång under samtalet.

Vad betyder det !ör dig att vara en av Stenastiftelsens kultur-
stipendiater, och dessutom den !örsta översättaren"

– Jag är fortfarande överväldigad, men fram!örallt väldigt glad, 
säger Helena Hansson. Det är fantastiskt roligt och inte bara 
!ör mig personligen. Det bidrar till att lyfta upp översättning 
som en konstform i egen rätt. Det sättet att se på översättning 
har stärkts under senare år, men det är ändå ganska lång väg 
kvar. Översättarens synlighet har ökat, vi omnämns oftare i 
recensioner, våra namn är mer framträdande. Till exempel har 
bok!örlaget Tranan nu valt att konsekvent sätta översättarens 
namn på omslaget. Allt detta är !örstås nödvändigt och bra – 
men samtidigt en paradox. Översättandet är i sig konsten att 
göra sig osynlig! Det är ju inte min röst som skall höras i texten. 
Det idealet måste &nnas kvar, även om översättaren blir mer 
framträdande i det litterära landskapet.

Synen på översättning har genomgått åtskilliga !örändringar 
genom åren. Numera är idealet mycket mer originaltroget 
än tidigare. Utvecklingen och vägen från minst sagt självs-
våldiga ingrepp och rena strykningar #nns beskriven i Nils 
Håkanssons Augustprisbelönade bok om översättning, 
Dolda Gudar, som kom $%$%. För den intresserade allmän-
heten utan!ör översättarskrået har boken nog bidragit till 
en ökad medvetenhet om översättningars och översättares 
betydelse i stort. 

På omslaget till skivan, 
inspelad i maj +,--, 
står medlemmarna i 
John Coltranes kvintett 
på gatan utan.ör New 
York-klubben Village 
Vanguard i Greenwich 
Village, John och Alice 
Coltrane, Pharoah 
Sanders, Jimmy Garrison 
och Rashied Ali.
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– Så är det säkert. Nils Håkansson är mycket pedagogisk i sitt 
sätt att till exempel visa att det inte &nns e! facit. Hur en ori-
ginaltext kan resultera i 'era möjliga och varierande översätt-
ningar, där alla har trohet mot källtexten som ideal och mål. 
Det är alltid frågan om personliga val, även om man inte skall 
sätta sin egen prägel på texten.

Det handlar väl också om hur rikt och varierat ens eget 
språk är"  Det räcker inte att vara väldigt bra på det språk du 
översätter från, du måste också ha tillgång till ditt eget språk, 
kunna !örändra och sätta det i rörelse.

– Ja, precis. Där!ör tycker jag att det bästa är att inte rikta in sig 
bara på en genre eller ett !örfattarskap, utan att istället över-
sätta olika sorters texter. Bara så !år man bredden och reperto-
aren i språk och uttryckssätt. För att bygga upp det hantverks-
kunnande som krävs !ör att man skall kunna över!öra en texts 
innehåll, ton och 'öde till ett annat språk, tycker jag att man 
skall översätta mycket och varierat. 

Hur gör du !ör att hålla språken du översätter från levande"  
– Man har god hjälp av att vara en 'itig läsare. Många säger att 
det är bra att titta på teveserier !ör att hålla uppe talspråk och 
dialog, men jag har faktiskt inte !öljt teveserier på säkert tjugo 
år och tycker nog att jag klarar mig bra ändå. Det viktigaste 
är som sagt att översätta olika typer av litteratur, texter med 
olika tilltal. Jag har översatt en hel del underhållningslittera-
tur, mycket !örstås !ör att det är en bra bröd!öda, men också 
!ör att det är ett sätt att hålla jargong och talspråk levande. 
När jag, in!ör vårt samtal, tittade igenom vad jag har översatt 
de senaste åren, upptäckte jag att det var längesedan jag över-
satte något !ör barn och ungdom. Det gör jag annars gärna. 
Det är roligt och utmanande på ett annat sätt än litteratur !ör 
vuxna. Det ger ofta möjlighet att !ördjupa sig i populärkultu-
rella fenomen och att knäcka ordvitsar, vilket jag älskar! Jag 
är inte bara språkälskare utan också något av en faktanörd. 
Ett exempel på en sådan bok är Dash och Lilys utmaningsbok 
av Rachel Cohn och David Levithan, där jag verkligen &ck 
användning !ör min passion !ör ordgåtor, rebusar och språk-

Sedan den .örsta boken, 
Dash & Lily’s Book of 
Dares från /0+0, har 
.örfattarparet Rachel 
Cohen och David 
Levithan publicerat 
ytterligare två böcker 
om karaktärerna 
Lily och Dash. Sedan 
/0/0 1nns också en 
Net2ixserie baserad på 
berättelserna. 
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lekar. Huvudpersonerna är två barn som inte känner varandra 
sedan tidigare men som av olika anledningar är ensamma 
under en julhelg i New York. De börjar att lämna ledtrådar och 
utmaningar till varandra i en bok på den antikvariska avdel-
ningen i bokhandeln The Strand. När de till slut trä(as i verk-
ligheten går de på en konsert tillsammans, en spelning med 
ett punk-klezmerband med namnet Silly Rabbi, Tricks are for 
Yids, vilket syftar på en reklamslogan !ör ett 'ingpaket – Silly 
Rabbit, Tricks are for Kids. Till slut kom jag på att bandet skulle 
heta Lilla Syster Rabbin! 

Även om du har översatt väldigt mycket och gett röst åt många 
viktiga !örfattare är du trots allt något av en doldis. Vilken är 
din bakgrund? Hur hittade du fram till översättandet"  

– Min bakgrund är egentligen inom språkvetenskapen. Jag var 
forskningsassistent i Svenska Akademiens grammatik under 
nästan tio år, vilket jag har enormt mycket nytta av. Jag vill 
gärna analysera texterna och veta vad det är jag gör och inte 
bara gå på intuition. Att kunna urskilja skillnader mellan olika 
språk på en strukturell nivå, det som kallas språktypologi, gör 
att jag inte behöver börja från noll varje gång, utan genast kan 
identi&era vissa element i texten. Men det handlar inte bara 
om grammatiska strukturer, utan om ett analytiskt tänkande 
på alla nivåer. Jag måste !örstå det som ligger latent och under 
ytan i en text !ör att hitta rätt ton. 

– Dess!örinnan läste jag nordiska språk, litteraturvetenskap 
och &loso&, i Lund. Det är det jag har min grundexamen i. 
Under tiden som forskningsassistent var jag också doktorand 
i nordiska språk. Men jag blev aldrig doktor – det kom istället 
tre barn på ganska kort tid. Jag var hemma rätt länge med dem 
och kände att jag måste börja om med något annat. Jag halkade 
in på översättandet litet av en slump och började med facköver-
sättning. Alltså inte facklitteratur utan tekniska texter, manua-
ler och så vidare. Både från engelska och danska.

När unge!är i tid är detta"  
– Mot mitten och senare delen av %))$-talet. Men jag tyckte 
aldrig att det var särskilt roligt och längtade efter att över-

sätta skönlitteratur istället. Jag har alltid haft ett stort 
intresse !ör både litteratur och språk, så det här är verkligen 
ett idealiskt arbete !ör min del. Men som okänd översättare 
är det svårt att ta sig in i !örlagsvärlden. Jag hade ingen 
självklar ingång och började istället att skriva en blogg med 
!örhoppningen att någon skulle läsa och bli intresserad. En 
redaktör och !örläggare på Natur & Kultur hittade den och 
tyckte att det var idé att låta mig pröva. Jag &ck en !örsta, 
mycket enkel, bok att översätta och de blev nöjda. Det ledde 
till 'er uppdrag och sedan dess har jag faktiskt aldrig varit 
utan arbete. Det här var "$$*. Det bara rullade på och med 
tiden har det blivit allt intressantare texter. Så när det väl 
satte igång gick det bra! 

– Jag har egentligen inte haft några bisysslor mer än att 
jag satt i Kulturrådets arbetsgrupp !ör stöd till skönlitteratur 
under fyra år. Det är nog det mest omfattande uppdraget utan-
!ör översättandet. Jag har också suttit i några olika stipendie-
kommittéer, men annars har jag ”bara” översatt. 

Även om du huvudsakligen ägnar dig åt böcker översatte du 
under en period regelbundet kulturartiklar !ör GP:s kultur-
sida, fram!örallt av Kenan Malik och Jenny Diski. Hur var det 
att ha den sortens uppdrag"  

– Det var verkligen roligt, inte minst att !å översätta den numera 
bortgångna Jenny Diski, som jag uppskattar mycket. Det var 
ibland två texter i månaden, en av Malik och en av Diski. Tex-
terna skickades direkt till redaktionen utan att vara genom-
gångna av någon redaktör eller korrekturläsare, så det hände 
att jag upptäckte någon oklarhet och &ck ta kontakt !ör att 
fråga. Jenny Diski svarade alltid blixtsnabbt, oerhört vänligt 
och med en speciell kvickhet, en sorts slag!ärdighet som kan-
ske kan uppfattas som typiskt brittisk.

– Det här är ett sidospår, men det är ett litet märkligt sam-
manträ(ande att Jenny Diskis man, !örfattaren Ian Patterson, i 
hennes texter omnämnd som poeten, nu lever tillsammans med 
en av de andra !örfattare jag översatt, nämligen Olivia Laing. 
Och jag tycker verkligen att Jenny Diski och Olivia Laing har 
något som !örbinder dem, bortsett från äkta män. De, liksom 

Den indisk.ödde kolum-
nisten och .örfattaren 
Kenan Malik är .ödd 
+,-0. Hans texter berör 
ofta upplysningstidens 
värderingar, mänskliga 
fri- och rättigheter och 
det sekulära samhällets 
mångtydighet. Till hans 
mer omtalade böcker 
hör From Fatwa to Jihad: 
the Rushdie A!air and its 
Legacy från /00,.  

Av de sammanlagt +3 
böcker som Jenny Diski 
(+,45–/0+-) hann publi-
cera, 1nns bland andra 
På tunn is: en resa till 
An tarktis, Främling på 
tåg: hur jag med vissa 
avbro" dagdrömde 
och rökte mig genom 
Amerika och Allt jag 
inte vet om djur i svensk 
översättning. 
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Rebecca Solnit, som jag också översatt mycket av, delar en 
osedvanlig !örmåga att associera fritt, med hisnande tanke-
språng och vindlande sidospår, samtidigt som det alltid &nns 
en skärpa och exakthet i språket. 

Kanske är de också delar av en anglosaxisk tradition som 
leder tillbaka till Virginia Woolf "  

– Ja, precis. Det är som om Virginia Woolf har lagt grunden till 
den här sortens resonerande framställningar med avstickare 
som låter texten vidgas. Det går nog inte att överskatta hennes 
betydelse som banbrytande gestalt. Jag översatte nyligen en 
kort text av henne !ör !örlaget Novellix, en liten bagatell, näs-
tan som en saga !ör barn. Äldre texter är en genre som jag litet 
saknar i mitt översättande. Jag har egentligen inte +ort några 
nyöversättningar av klassiker, utom just !ör Novellix, och då 
rör det sig bara om kortare texter. Men jag tycker att det är 
enormt roligt att !å arbeta även med äldre texter.

Vad är det du har översatt !örutom Virginia Woolf "
– Edgar Allan Poe, Den svarta ka!en, till exempel. Det är nog 
den femte eller sjätte svenska översättningen av den texten. 
Edith Wharton, Louisa May Alcott och några till, som jag inte 
kommer ihåg på rak arm.

Vad innebär det att ta sig an en äldre text, även om den är kort"
– Att översätta äldre texter är alltid en svår balansgång. Jag kan 
inte översätta till nutidsspråk, men jag kan inte heller !örvandla 
det till någon sorts fejkad %,$$-talssvenska. Det gäller att hitta 
en ton, en stilnivå där jag inte använder mig av den allra mest 
frekventa synonymen utan väljer något som är litet ålderdomli-
gare, litet högtidligare kanske. Synonymordboken är min bästa 
vän! Jag är grav synonymordboksmissbrukare och slår upp 
även de enklaste ord – det kan alltid &nnas någon intressant 
alternativ variant som kan komma till nytta. Men det är ju inte 
bara ord jag måste tänka på utan också syntaxen. Den engelska 
syntaxen är, tror jag, mer !örändrad över tid. Den är ofta litet 
mer invecklad i de äldre texterna, och då måste den !å bli det 
även i den svenska över!öringen. Jag kan inte bara släta ut, det 
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! !!         Jag älskar att stryka. Om jag kör 
fast i en översättning är det bästa botemedlet 
att stryka ett plagg och liksom känna hur 
tankarna klarnar i takt med att tyget blir slätt. 
Men strykjärnet är också en symbol "ör det 
jag inte "år göra när jag översätter – släta ut 
originalets knöligheter och skrynklor. Om 
frestelsen att släta ut översättningen blir "ör 
stor kan jag avreagera mig genom att släta ut 
lite konkreta veck istället.

Favoritverktyg:
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!år bli ett litet mer omständligt språk, men !örstås läsbart och 
tillgängligt !ör en modern läsare. Det blir ett slags pussellägg-
ning, precis som när jag översätter poesi. Det tar lång tid men 
är enormt givande.

Har du översatt mycket poesi"
– Nej, inte så mycket, men jag tycker att det är en väldigt rolig 
process. Jag skulle gärna översätta mer poesi, men samtidigt 
kan jag inte göra det !ör ofta – det tar mycket tid och är väldigt 
olönsamt. Det jag fram!örallt ägnat mig åt är en serie översätt-
ningar !ör festivalen Li!fest i Umeå. De ingår sedan många år 
i den europeiska poesiplattformen Versopolis, ett nätverk där 
man ger unga poeter möjlighet att åka till litteraturfestivaler 
i olika länder och !å sina dikter presenterade och översatta 
till respektive språk. Pandemin har satt stopp de senaste åren, 
men innan dess översatte jag den inbjudna brittiska poeten till 
svenska. Upplägget är att det görs en liten tvåspråkig volym av 
ett urval dikter som sedan poeten läser upp, samtidigt som den 
svenska översättningen projiceras på väggen. Det har varit så 
roligt och givande. Ofta är det opublicerade poeter, men ibland 
väljer något !örlag att publicera – vilket var fallet med en av 
de !örsta poeter jag översatte !ör Li!fest, Kayo Chingonyi, en 
ung brittisk poet med rötter i Zambia. Bok!örlaget Rámus gav 
ut hans !örsta diktsamling och nu under hösten "$"" kommer 
hans andra i min översättning. 

Kan du utveckla det där med pusselläggning litet mer"  Det 
måste ju vara ännu mer utmanande att översätta bunden 
poesi, där du är tvungen att ta hänsyn till ett fast ramverk"

– Det är otroligt roligt och otroligt svårt. Men alla översätt-
ningar är svåra – fast på olika sätt. Jag har en !örlaga att hålla 
mig till och skall !ölja vissa regler som jag sätter upp !ör mig 
själv. Det jag skall återge är inte enbart sakinnehållet i !örsta 
hand, utan också tonen, rytmen, 'ödet, rösten, bildspråket, 
konnotationerna och associationerna. Och så sakinnehållet 
!örstås. Allt detta utgör ramen !ör den text som jag skall pro-
ducera. Att översätta bunden poesi är att be&nna sig längst ut 
på den yttersta delen av skalan över regler att !örhålla sig till.  

Jag har alltid tyckt att metrik är något roligt och intressant, 
ända sedan jag läste litteraturvetenskap. Den är en omistlig 
del när man översätter bunden vers. Jag är dessutom närmast 
besatt av allitterationer och vill gärna behålla dem, även när 
det gäller prosa. Jag har god nytta av både min bakgrund inom 
språkvetenskapen, där jag lärde mig att analysera språkliga 
strukturer, och mitt musikutövande, där jag !år skärpa min 
känsla !ör rytm och 'öde. 

Berätta mer om musikens roll i ditt liv. Vi såg ett klipp där 
någon #lmat när din blåsorkester Göteborgskapellet tågar 
runt och övar på Chapmans torg. Det !örde tankarna till en 
liten byorkester i något medelhavsland – ni spelade rakt upp 
och ner, litet rått, men med stor känsla. 

– Det är en orkester på total amatörnivå – alla !år vara med. 
Jag startade den tillsammans med några kompisar "$%%. Då 
hade jag spelat saxofon ett tag. Jag började att spela sax som 
vuxen och är inte alls bra på det, men älskar att spela. Vi är 
unge!är "#–-$ stycken som trä(as varje söndag och repar, 
sedan drygt tio år tillbaka. Numera dirigerar jag också. Vi 
hade en dirigent som var pro(smusiker, men han blev sjuk 
och då frågade de andra om jag ville testa. Jag hade gått en 
dirigentkurs på orkester!örbundet, bara !ör att det var kul. 
Så jag prövade och det har gått bra. Även dirigerandet är 
!örstås på ren amatörnivå. Vår ambition är inte att det skall 
vara perfekt utan att känslan är det viktiga. Eftersom vi är en 
orkester med ”hjärtat i vänstra halsgropen”, spelar vi i sådana 
sammanhang men har också haft egna projekt. För ett par år 
sedan satte vi ihop ett Charlie Haden-program till exempel. 
Vi hade två spelningar på Litteraturhuset där vi fram!örde 
hans musik. När Ryssland invaderade Ukraina samlade vi 
ihop musik som vi tyckte passade och +orde en spelning 
någon vecka senare på Mariaplan i Majorna och skram-
lade pengar till ./012. Jag hade hittat ett arrangemang på 
Ukrainas nationalsång som vi spelade, dessutom hade vi med 
mycket klezmermusik, som passade väl in med tanke på den 
rika judiska kulturen i Odessa. Det är sådant vi vill göra och 
använda musiken till.

Kayo Chino6i är .ödd 
+,35 och kom som 
sexåring till England. 
Hans debutsamling 
Kumukanda från /0+5 
belönades med The 
Dylan Thomas Prize 
och Somerset Maugham 
Award. Hans andra 
diktsamling, A Blood 
Connection, kom ut på 
engelska /0/+.
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Charlie Hadens berömda album från &'(%, Liberation Music 
Orchestra, måste vara perfekt i sammanhanget. Det är 
något väldigt speciellt med musik som spelas på gatan, med 
tonerna som blandar sig med omgivningens ljud och slår 
mot husväggar och byggnader. Hade du spelat något annat 
blåsinstrument tidigare"

– Jag spelade klarinett som barn och litet saxofon ett kort tag 
på högstadiet. Det skulle startas ett storband i den kommunala 
musikskolan och det fanns !ör !å saxofonister. De klarinettister 
som lärde sig att spela sax över sommaren &ck vara med, så det 

+orde jag. Det här var på landet i Småland, i frikyrkobältet, så 
brassmusiker var det gott om, men !ärre träblåsare. Sen slutade 
jag direkt efter högstadiet och tog inte upp spelandet igen !ör-
rän -$ år senare. Jag lyssnar mycket på musik av alla sorter, både 
jazz och klassiskt. Numera har jag ett torsdagsabonnemang på 
Konserthuset. Det är, utöver musikupplevelsen, ett bra till!älle 
att studera olika sätt att dirigera. Utan alla andra jäm!örelser!

Om vi skall ta oss tillbaka till litteraturen – du har översatt 
många !örfattare med ursprung i Afrika. Hur började det"

– Ja, det stämmer. Utan att någonsin ha vistats på den afrikanska 
kontinenten. Det var egentligen något av en slump, men nu ser 
jag det som ett av de viktigaste inslagen i min översättargärning. 

Vem var den !örsta afrikanska !örfattare du översatte"   
Var det ett eget initiativ eller blev du ombedd av !örlaget"

– Det var Petina Gappah, en !örfattare från Zimbabwe. Det var 
Bonniers som hörde av sig till mig och jag tackade genast ja. Det 
var en novellsamling, Sorgesång "ör Easterly, som gavs ut "$%$. 
Efter det kom den etiopisk-amerikanske !örfattaren Dinaw 
Mengestus A! tyda lu#en, en jättebra roman som inte alls &ck 
den uppmärksamhet den !örtjänade. Sedan var det faktiskt 
Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah, med genombrottsro-
manen Paradiset. Det var det lilla !örlaget Celanders som hade 
nosat upp honom, eller snarare !ått tips från Nordiska Afrika-
institutet. Jag kände med en gång att det var en exceptionellt 
bra text, kanske det bästa jag någonsin översatt. Det tycker jag 
fortfarande.

Hur gör du när det kommer in ord och uttryck som inte är på 
engelska"

– De inslag som inte är på engelska skall inte vara på svenska 
heller. Petina Gappah var en tu( och bra start, hon blandar in 
mycket på det inhemska zimbabwiska språket shona. Det kan 
vara en liten bit på shona, halva ord på shona eller pre&x från 
shona som sätts samman med ett ord på engelska. Då !år det bli 
på samma vis i översättningen. Men det som är lurigare är att 
hon ibland använder shonatalesätt som hon översätter direkt 

Efter debuten med An 
Ele# for Easterly /00, 
har Petina Gappah, som 
är .ödd +,5+, publicerat 
ytterligare tre böcker: 
The Book of Memory, 
Ro"en Row och Out of 
Darkness, Shining Light.

Dinaw Mengestus 
debutroman The 
Beautiful Things That 
Heaven Bears kom 
ut /00-. Hans andra 
roman, How to Read 
the Air, kom ut /0+0. 
Mengestu är .ödd +,53 i 
Addis Abeba, men sedan 
många år bosatt i USA. 
Förutom sina romaner 
har han också skrivit 
uppmärksammade 
reportage om kriget i 
Darfur och kon2ikterna 
i norra Uganda.

På debutskivan med 
Liberation Music 
Orchestra medverkar 
bland andra Carla Bley, 
Don Cherry och Gato 
Barbieri. Förutom 
Charlie Hadens egna 
kompositioner fram.ör 
gruppen sånger från 
spanska inbördeskriget, 
Brecht och Eislers 

”Enhetsfrontsång” och 
”We Shall Overcome”. 
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till engelska. Då gäller det att vara vaken och ha misstänko-
metern påslagen! Ett sådant exempel är ”Catch the mouth of 
the rooster”, ett direktöversatt uttryck som på shona betyder 
att gå upp i gryningen. Då &ck det bli ”!ånga tuppens mun” även 
på svenska. Ett annat problemställe i den novellsamlingen var 
när hon skriver att Ian Smith går omkring i Harare – i den stads-
del som domineras av en indisk befolkning – med ”his sheep’s 
eye”. På engelska &nns uttrycket sheep’s eye i betydelsen kasta 
!örälskade och trånande ögonkast, men det insåg jag var en väl-
digt osannolik innebörd i sammanhanget. Efter att ha !ördju-
pat mig i ämnet Ian Smiths ögon lärde jag mig att han faktiskt 
!örlorat ett öga i strid och hade ett emaljöga. Bland den svarta 
befolkningen i Zimbabwe ryktades att det i själva verket var ett 
!åröga. Så på svenska &ck han vandra omkring i Harare med 
sitt !åröga! När man tänker på hur han såg ut och hans litet stir-
rande blick, är det inte så svårt att !örstå hur det uppkommit.

I det här sammanhanget kan vi ju tyvärr inte gå in närmare 
på alla de intressanta !örfattarskap du ägnat dig åt som 
översättare, men berätta mer om hur det är att ta sig an 
Abdulrazak Gurnah. I intervjuer efter tillkännagivandet har 
du sagt att du inte blev !örvånad, men mycket glad.

– Jag hade nästan slutat att hoppas, det hade ju gått närmare tio 
år sedan den svenska utgåvan av Paradiset. Jag blev inte !örvå-
nad, eftersom jag genast insåg att det var ett !örfattarskap på 
nobelprisnivå, men oerhört glad och lycklig! Det var ett modigt 
val av Akademien eller Nobelpriskommittén. Det var en mycket 
begränsad krets som kände till honom sedan tidigare. Nu tycker 
nog de 'esta att det var ett riktigt val.

Det kanske till och med är ett av de viktigare valen"   
Det är ett val som !örskjuter perspektiven på olika sätt.

– Ja, precis. Hela hans !örfattarskap handlar på sätt och vis 
om att !örskjuta perspektiv och vidga syn!ält. Om att se mig-
rationen ur ett annat perspektiv. Det &nns två spår i hans 
!örfattarskap. Det ena är de historiska romanerna. Det andra 
är böcker där det &nns två parallella tids- och rumsplan. De 
utspelar sig både i Östafrika och i Storbritannien, i dåtid och 

nutid. Perspektivet utgår alltid från den person som !ör'yttar 
sig, ur underläget om man så vill. Det tror jag har stor betydelse, 
skildringen av de erfarenheterna är något som bevisligen har 
nått ut och berört många. 

Hur många av hans romaner har du översatt"
– Tre hittills. Nu under våren-sommaren skall jag börja på den 
3ärde – By the Sea – som jag tycker är hans kanske näst bästa 
efter Paradiset. Till hösten blir det Desertion, en av de romaner 
som hör till det historiska spåret i hans !örfattarskap.

Berätta mer konkret om utmaningarna med att översätta 
Gurnah och vad det är som gör att du håller honom så högt 
som !örfattare.

– Även Gurnah blandar in många olika språk i sina texter. I 
den senaste jag översatte, E#erliv, var det – !örutom swahili 
och arabiska – även gujarati, ett indoariskt språk som talas i 
den indiska delstaten Gujarat, och en del tyska. Det !år man 
ju behålla, men jag tar !örstås alltid reda på vad det betyder. 
Annars kan jag inte placera det rätt i meningen. När det gäller 
arabiska kan det dessutom vara så att det &nns en vedertagen 
etablerad transkription på svenska som skiljer sig från den eng-
elska. Just inslagen på andra språk hör till det jag har !ått arga 
läsarbrev om. ”Var!ör har du inte översatt hela boken?” Då !ör-
söker jag vänligt och pedagogiskt !örklara att det är !örfattaren 
som +ort dessa val. Så länge han inte har med några ordlistor 
eller !örklaringar har inte jag det heller. Det &nns de som anser 
att jag borde inkludera det, men det tycker jag vore fel.

– Mitt !örsta möte med Gurnahs !örfattarskap var runt "$%%. 
Det var en omedelbar och mycket stark upplevelse. Nya, helt 
okända världar öppnade sig plötsligt. Hans sätt att berätta om 
traumatiska och fasansfulla skeenden, utan att någonsin höja 
rösten, +orde starkt intryck. Det är så mycket som pågår under 
en skenbart odramatisk yta, så mycket som utspelas nästan i 
det !ördolda. Det är oerhört skickligt. Men det är också en av de 
stora svårigheterna med att översätta Gurnah. Man måste vara 
otroligt vaksam och hålla i handbromsen !ör att inte överdrama-
tisera, utan istället sträva efter att bibehålla den där vardagliga, 

Abdulrazak Gurnah 
är .ödd +,43 på 
Zanzibar, numera en 
del av Tanzania. Som 
+3-åring 2ydde han 
till England. Gurnah 
är numera professor 
emeritus i engelsk och 
postkolonial litteratur 
vid universitet i Kent. 
Han debuterade 
+,35 med Memory of 
Departure och har 
sedan dess publicerat 
ytterligare nio romaner, 
samt åtskilliga noveller 
och essäer. 
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Född 7897 i Kulltorp
Bosatt och verksam i Göteborg

Helen Mort, Sju"on dikter. Littfest :;7<
Rebecca Solnit, Hopp. Ordfront :;7=
Rebecca Solnit, Alla frågors moder. Daidalos 
:;7=

Nina LaCour & David Levithan, Du känner mig 
så väl. Modernista :;7=

Rebecca Solnit, Wanderlust. A" gå till fots. 
Daidalos :;7= (tillsammans med Djordje 
Zarkovic)

Kayo Chingonyi, Tolv dikter. Littfest :;7=
Petina Gappah, Memorys bok. Albert Bonniers 
:;7=

Toni Morrison, Gud hjälpe barnet. Forum :;79
Karen McCarthy Woolf, Elva dikter. Littfest 
:;79

Arundhati Roy, Kapitalismen – en spökhistoria. 
Celanders .örlag :;79

Peter Pomerantsev, Ingenting är sant 
och allting är möjligt. Ordfront :;79 
(tillsammans med Djordje Zarkovic)

Roxane Gay, Bad Feminist. Albert Bonniers :;7>
Owen Jones, Etablissemanget: och hur de 

kommer undan med allt. Ordfront :;7>
Rebecca Solnit, Män $örklarar saker $ör mig. 

Daidalos :;7>
Abdulrazak Gurnah, Den sista gåvan. 

Celanders .örlag :;7>
David Levithan, Världens viktigaste kyss. Gilla 

böcker :;7?
David Levithan, Jag, En. X Publishing :;7@
Abdulrazak Gurnah, Paradiset. Celanders 
.örlag :;7:

Dinaw Mengestu, A" tyda lu%en. Albert 
Bonniers :;7:

Karl Aage Christensen, Svjatoslav Richter, 
pianist. Akvilon :;77

Petina Gappah, Sorgesång $ör Easterly. Albert 
Bonniers :;7;

sakliga, konstaterande tonen. Det gäller också att vara vaken 
!ör alla hans intertextuella referenser och hänvisningar. I Para-
diset &nns hänsyftningar både till Bibeln, Koranen och Tusen 
och en na!, men också till Joseph Conrads Mörkrets hjärta. Han 
upprättar även !örbindelser mellan sina olika verk, vilket man 
upptäcker efter ett tag. Det &nns formuleringar och gestalter 
som på ett mycket subtilt vis rör sig mellan hans egna texter. 

Du har själv skrivit en mycket underhållande och drastisk 
text om det litterära maratonlopp du ut!örde när du på 
mindre än fem veckor översatte Abdulrazak Gurnahs E!erliv, 
som Bonniers omedelbart ville ge ut efter att han tilldelats 
Nobelpriset i litteratur. Texten är publicerad i Med andra ord,  
medlemstidskrift !ör Översättarcentrum. Det var natur-
ligtvis ett undantag, men din produktionstakt verkar vara 
mycket hög. Hur orkar du"  Och hur gör du !ör att koppla 
bort arbetet"  Det kan vara svårt att stänga av hjärnan om 
man är uppslukad av att bearbeta en text till exempel.

– Jag arbetar mycket, men jag tycker alltid att det är roligt. Jag 
är nog litet besatt av att översätta. Om jag har tid över och inte 
vet vad jag skall göra kan jag sätta mig och översätta, bara !ör 
att det är kul! Det är !örstås tillfredsställande att !å arbeta med 
något där man, i alla fall oftast, !år använda stora delar av sin 
hjärnkapacitet. Då blir inte arbetet en börda. 

– När jag behöver koppla av spelar jag saxofon. För mig är 
musik det bästa sättet att 'ytta fokus till något helt annat. 
Många säger att det är bra att springa eller träna !ör att rensa 
hjärnan, men det fungerar inte alls !ör mig. När man springer 
tänker man ju oavbrutet, bearbetar saker. Musiken och spelan-
det är något annat, då går det inte koncentrera sig på någonting 
utan!ör. Så jag har nog hittat någon form av balans där jag kan 
låta mig uppslukas både av översättandet och musiken.  

Utbildning/tidigare arbete
Fil kand i nordiska språk, litteraturvetenskap 
och 1loso1 78<>; forskningsassistent i redak-
tionen .ör Svenska Akademiens grammatik 
78<9–788>

Översatta verk, urval
Kayo Chingonyi, En blodsmi"a. Rámus :;::
Elizabeth Strout, Åh William. Forum :;::
Akwaeke Emezi, Vivek Ojis död. Tranan :;::
Kirsten Thorup, Intill vanve", intill döden. 

Albert Bonniers :;::
Thomas Korsgaard, Om någon skulle komma 
$örbi. Weyler :;::

Olivia Laing, Inpå bara kroppen: En bok om frihet.  
Daidalos :;::

Abdulrazak Gurnah, E%erliv. Albert Bonniers/
Celanders .örlag :;:7

Helon Habila, Resenärer. Tranan :;:7
Toni Morrison, De andra. Forum :;:7
Stine Pilgaard, Meter i sekunden. Modernista 
:;:7 (tillsammans med Djordje Zarkovic)

Rebecca Solnit, Hågkomster av min icke-existens. 
Daidalos :;:;

Philip Pullman, Det hemliga riket. Natur & 
Kultur :;:;

Akwaeke Emezi, Sötva"en. Tranan :;:;
Elizabeth Strout, Olive, igen. Forum :;:;
Kim Moore, Tio dikter. Littfest :;:;
Stephen Johnson, Sjostakovitj $örändrade mi" 

liv. Bo Ejeby .örlag :;78 (tillsammans med 
Djordje Zarkovic)

Rebecca Solnit, Kalla dem vid deras rä"a namn.  
Daidalos :;78

Maya JasanoA, Gryningsvakten: Joseph Conrad 
i en global värld. Daidalos :;78

Sandeep Parmar, Fyra dikter. Littfest :;78
Toni Morrison, Recitatif. Novellix :;7<
Kayo Chingonyi, Kumukanda. Rámus :;7<
Bonnie-Sue Hitchcock, Do%en av e" hem. Gilla 

böcker/Lilla pirat.örlaget :;7<


