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Abstract: The Swedish Translation of the Russian Romantics 1825-50 – What Was 

Translated and Why 

In this article, the author describes the translation of Russian romantic prose and poetry into Swedish 

in Sweden and Finland during the period 1825-50. The result indicates major differences between the 

introduction of the Russian romantics in Sweden and Finland. In Sweden, most of the translations are 

adventure novels (Bulgarin, Marlinskij, Puškin), and the paratext shows a tendency towards cultural 

estrangement towards Russia. In Finland, Russian poetry is more widely translated, and the 

translations are embedded in an attitude of greater respect and interest than in Sweden. 

1. Inledning 

I all dess bredd bryter romantiken in i Ryssland och Sverige samtidigt under 1800-

talets första hälft. Som bekant vann de nya idéströmningarna plats också i den nya 

tidens litteratur. När denna i sin tur översattes var det ett viktigt led i spridningen och 

befästandet av de romantiska idéerna. De internationella översättningskontakterna såg 

dock inte likadana ut. I fall då den mottagande kulturens (målkulturens) relation till 

avsändarkulturen (källkulturen) utmärktes av tillit och respekt, torde situationen sett 

annorlunda ut, än om förhållandet präglades av fiendskap och fördomar. Särskilt 

problematisk torde översättningsrelationen vara när det gäller den romantiska litteratur 

som ägnade sig åt nationella frågor och formulerandet av en nationell identitet – i 

synnerhet vad gäller språkpar där målkulturens nationella självbild påverkats av 

negativa, för att inte säga fientliga föreställningar om källkulturen, vilket var fallet i 

Sverige i relation till Ryssland under 1800-talets första hälft (Nilsson 1990; Stalfelt 

1961). Under denna tid framstår Ryssland kanske tydligare än någonsin som en 

civilisatoriskt väsensskild ”Andre”, mot vilken den svenska självbilden formuleras. 

Den svenska översättningen av romantisk rysk litteratur erbjuder därför en 
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översättningshistoriskt intressant situation, med en import av en litteratur som (vid 

sidan av andra funktioner) söker bekräfta en traditionell politisk fiendes kulturella 

storhet och särart och som indirekt hävdar dess kulturella tillhörighet till den 

(väst)europeiska kultursfär, för vilken Sverige traditionellt sett sig som en företrädare, 

inte minst i jämförelse med Ryssland (Gerner 2002; Tengström 1997). Situationen blir 

särskilt intressant eftersom en betydande del av målkulturen (det svenskspråkiga 

Finland) efter 1812 ingår i ”arvfiendens” imperium. 

Nedan behandlas några aspekter av den svenska översättningen av rysk prosa och 

poesi under det dryga kvartsseklet 1824-1850. I ett första avsnitt redovisas 

utgivningens omfattning, samt tendenser i urvalet. Därefter diskuteras den ryska 

litteraturens vägar till Sverige, hur den presenterades av förlagen, samt några 

skillnader mellan Sverige och Finland, belysta av en jämförelse mellan två samtida 

texter om rysk litteratur. Avslutningsvis diskuteras utgivningens särdrag utifrån tidens 

övergripande politiska, förlagshistoriska och idéhistoriska omständigheter. 

Utgångspunkten är ett utgivningshistoriskt material som sorterats under pågående 

avhandlingsarbete.
1
 

2. Omfattning och urval  

Under 1800-talets första två årtionden gavs rysk skönlitteratur ut högst sporadiskt och 

urvalet dominerades av Nikolaj Karamzins noveller
2
. Vid mitten av 1820-talet skedde 

ett tydligt generationsskifte: samma år (1824) som den sista svenska Karamzin-

utgåvan publiceras, utkommer i Helsingfors den första svenska översättningen av en 

företrädare för den ryska romantiken: Fedor Glinkas Lifvets gåta. Allegorie (orig. 

okänd)
3
. Året därpå publiceras den första översättningen av Aleksandr Puškin, Minne 

af Kaukasien/Kavkazskij plennik, även den i Finland
4
.  

Åren 1824-50 utkommer 22 svenska översättningar från ryska, varav 12 på svenska 

förlag och 10 på finländska. För samma period har det även gått att finna 57 

översättningar publicerade i finländska dagstidningar och tidskrifter och två i svensk 

periodika
5
. Den finländska utgivningen är obefintlig före 1824. Utgivningstakten är 

                                                           
1
 Avhandlingen har tre huvudsakliga delar: en som undersöker utgivningen av rysk skönlitteratur på svenska 

1797-2009, en som undersöker det svenska mottagandet av Nikolaj Gogol’s författarskap 1850-2009, och en 

som undersöker de svenska översättningarna av Döda själar. 
2
 Perioden 1797-1824 är 7 av 11 översättningar texter av Nikolaj Karamzin: 4 rikssvenska förlagsutgåvor och 3 

dagstidningspublikationer i Åbotidningar (Åkerström 2005). 
3
 Tämligen många verk i Åkerströms bibliografi har blivit identifierade som översättningar från ryska, utan att 

för den skull originaltexten (så långt) har kunnat identifieras. 
4
 Aleksandr Puškin, Minne af Kaukasien/Kavkazskij plennik. Åbo, 1824. Översättare och utgivare var Frederik 

August von Platen (1790-1868), en svensk officer som efter freden i Fredrikshamn 1812 tagit kanslitjänst i 

Petersburg. Bl.a verkade von Platen vid ryska utrikesministeriet, där också Puškin tjänstgjorde 1818-20. Någon 

personlig bekantskap har dock inte kunnat beläggas (Carpelan, 1903; Elegenstierna 1998; Šarypkin 1975). 
5
 Skillnaden har att göra med den avsevärt bättre digitaliseringen av äldre periodikamaterial i Finland. Eftersom 

det rikssvenska periodikamaterialet är bibliografiskt sämre utforskat än det finländska, har min undersökning ett 

sämre underlag vad gäller rikssvenska publikationer. 
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länge mycket låg, men omkring 1840 publiceras ett flertal omfångsrika romaner i 

Sverige (9 förlagsutgåvor 1838-42)
6
. Nästan alla författare som översätts är samtida, 

dvs. levande eller nyligen avlidna vid översättningens publicering, något som torde 

hänga samman med originallitteraturens ännu unga ålder. Den förhållandevis täta 

utgivningen omkring 1840 är till övervägande del beroende av en översättares (Otto 

Meurmans) kontakter med  förläggare (N. H. Thomson)
7
. När detta samarbete upphör, 

försvinner den ryska skönlitteraturen ur svensk bokutgivning: 1843-68 trycks inte ett 

enda ryskt skönlitterärt verk på rikssvenska förlag. Utgivningen i Finland fortsätter 

sporadiskt fram till 1850, då Birger Lundahls översättning av Nikolaj Gogol’s 

Mirgorod. Genremålning från Lilla Ryssland/Povest' o tom, kak possorilsja Ivan 

Ivanovič s Ivanom Nikiforovičem avslutar den första introduktionen av rysk romantik i 

den svenska litteraturen. 

De översatta författarna kan delas in i två grupper: romantiska poeter och författare 

av romantisk prosa. Bland de förra är det ingen, undantagen Puškin, som introduceras i 

större omfattning. Poeter som Anton Del’vig, Vasilij Ţukovskij, Evgenij Baratynskij 

och Andrej Podolinskij m.fl. översätts, men mycket begränsat, enbart i Finland och 

huvudsakligen för dagspress. De finländska översättningarna har med andra ord ett 

större inslag av lyrik än de svenska. Också det finländska intresset för rysk 

folkdiktning tycks ha varit större än i Sverige
8
. Särskilt bör nämnas Julius Lundahls 

många översättningar av ryska folkvisor och folksånger, publicerade i finländska 

dagstidningar omkring år 1840, samt Lundahls aldrig i sin helhet publicerade 

översättning av Igorkvädet/Slovo o polku Igoreve (Hellman 2003). 

Den första svenska Puškin-översättningen, von Platens Minne af Kaukasien, följs 

inte genast av fler översättningar, kanhända för att större delen av upplagan förstördes 

i Åbo brand 1827 (Carpelan 1903). Det dröjer till 1840-talet innan Puškin 

uppmärksammas mera sammanhängande. År 1841 publiceras ett flertal översättningar 

i finländska dagstidningar
9
 och i Sverige trycks samma år både Otto Meurmans 

översättning av Kaptenens dotter/Kapitanskaja dočka och C. J. Lénströms avhandling 

(se 4.3.). Under andra hälften av 1840-talet publicerar finländsk dagspress några 

sporadiska översättningar och 1849 går Spaderdame/Pikovaja dama som följetong i 

rikssvenska tidskriften Tiden
10

 (Hjelm-Milczyn). Därefter finns inga kända Puškin-

översättningar förrän i slutet av 1860-talet. Anmärkningsvärt är att de rikssvenska 

översättningarna domineras av prosa, de finländska av lyrik. 

                                                           
6
 Antalet förlagsutgivna översättningar från ryska i Sverige är under 1820-talet 1, i Finland 2. Under 1830-talet 

är siffrorna de motsatta och under 1840-talet är antalet svenska utgåvor 10, de finländska 6. 
7
 Se artikel om Meurman i Svenskt översättarlexikon. 

8
 Nämnas bör dock en samling med ryska ”fornsagor”, utgivna i Sverige med anonym författare och översättare: 

Först Wladimir och hans kämpar. Stockholm, 1840. 
9
 Helsingfors morgonblad trycker fyra utdrag ur Västslaviska sånger/Pesni zapadnych slavjan i översättning av 

Julius Lundahl, samt De begge korparna/Voron k voronu letit, översatt av Fredrik Cygnaeus (Åkerström, 2005). 
10

 Puškins översättare i den finlandssvenska dagspressen under denna tid är Fredrik Cygnaeus (med två, 

eventuellt tre lyriska översättningar); Julius Lundahl (fyra); samt två vardera av bröderna Torsten och Lennart 

Forstén (Åkerström, 2005). 
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Åren 1831-50 översätts en rad ryska prosaförfattare, vilka förenas av verkens ofta 

underhållningsbetonade karaktär. Den för förlag mest översatte ryssen under dessa år 

är Aleksandr Marlinskij med fem egna utgåvor 1840-42, samtliga i översättning av 

finlandssvenske Otto Meurman och utgivna i Thomsons Kabinetsbibliothek af den 

nyaste litteraturen. Vanliga teman i den översatta prosan är den ryska historien och 

exotiska platser i det ryska imperiet, ämnen som förknippats med det nationella 

uppvaknandet och försöken att i litteraturen definiera en rysk nation (Kuprejanova 

1981; Layton 1994). Bland de historiska romanerna är två teman särskilt vanliga: 

”splittringen i den ryska gemenskapen” och ”intrånget västerifrån”. I Ryssland hade 

tematiken blivit populär i litteraturen under Napoleontiden, och togs upp igen under 

1830-talet, framförallt av prosaförfattare med en patriotisk inriktning som Nestor 

Kukol’nik och Michail Zagoskin, ”Rysslands Walter Scott” (Zorin 2001). Temats 

popularitet hängde delvis samman med den färska erfarenheten av ett intrång 

västerifrån, men var också ett sätt att litterärt utforska den ryska historien. Den stora 

oredan behandlas till exempel i Bulgarins 700-sidiga roman Den falske Dmitrij/Dmitrij 

Samozvanec (Stockholm, 1838) och i Zagoskins 400 sidor långa Jurii Miloslavskoj 

eller ryssarne 1612/Jurij Miloslavskij, ili Russkie v 1612 godu (Åbo, 1833). Temat 

”intrång västerifrån” återkommer i Zagoskins Roslavleff eller ryssarne 1812/Roslavlev 

ili Russkie v 1812 godu (Åbo, 1850), likaledes ett omfattande verk (560 sidor) 

publicerat i häftesform. Ytterligare ett verk av en patriotiskt sinnad författare, Ivan 

Laţečnikov, upprepar temat ”inre splittring” och till viss del även intrångstemat: i den 

500 sidor långa, häftesvis utgivna Kejsarinnan Annas gunstlingar/Ledjanoj dom 

(Stockholm, 1840) är det kejsarinnan Annas kurländske rådgivare Ernst Johann von 

Biron och chefen för dennes spionväsende, ”Juden Lippman”, som representerar det 

främmande element som söndrar det dekadenta hovet. Mot honom står den uttalade 

patrioten, kabinettsministern Volinskij, som gör allt i sin makt för att hindra det 

främmande elementets hot mot den ryska gemenskapen. Marlinskij återkommer till 

liknande teman i Roman och Olga/Roman i Ol’ga och Pantsarriddaren/Latnik (båda 

Stockholm 1842). Bland andra översättningar med historiskt innehåll kan nämnas 

Puškins Kaptenens dotter (Stockholm, 1840), samlingen ryska fornsagor Först 

Wladimir och hans kämpar (Stockholm, 1840), samt två historiska berättelser av 

Nestor Kukol’nik (båda utgivna i Finland)
11

. 

Kaukasus var ett annat populärt tema i tidens ryska skönlitteratur. Hos flera 

författare som hade direkta kopplingar till dekabristerna eller sympatiserade med 

dessa, kom Kaukasus att få rollen som ett symboliskt landskap av motstånd och revolt 

mot tsarmakten, samtidigt som det också blev en projektionsyta för tidens romantiska, 

                                                           
11

 Nestor Kukol’nik, Nadinka. Helsingfors, 1846. Awdotja Petrowna Lichontschick. Åbo, 1856. Den senare 

berättelsen är den enda ryska översättning till svenska som publiceras på förlag 1851-66. Nämnas kan också att 

utdrag ur följande verk publiceras i finländsk dagspress: Karamzins Rysk historia/Istorija Gosudarstva 

Rossijskago, Aleksandra Išimovas Ryska historien i berättelser för barn/Istorija Rossii v rasskazach dlja detej, 

samt Lundahls redan påtalade översättning av Igorkvädet (Åkerström 2005). 
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orientalistiska moden och för ett nationellt utforskande av imperiet. (Layton 1994; 

Ram 2003) Bland de översatta författarna kan nämnas Marlinskij, vars verk i flera fall 

utspelar sig i Kaukasus, samt Puškins Minne af Kaukasien och Otto Meurmans 

översättning av Michail Lermontovs Vår tids hjelte/Geroj našego vremeni 

(Helsingfors, 1844). Utöver Kaukasus finns ett par andra geografiska platser som 

framställs i ett exotiskt skimmer i den översatta litteraturen. Hit hör till exempel det 

Ukraina som presenteras i nämnda översättning av Gogol’. Ett tydligt etnografiskt 

anslag finns också i Bulgarins Iwan Wuishigin eller lifvet och sederna i Ryssland/Ivan 

Vyžigin (Stockholm 1831), där huvudpersonen reser genom såväl Polen och 

Vitryssland som de sibiriska stäpperna, där han tillfångatas och adopteras ”af den ädla 

och förträffliga stammen Baganlaü-Kiptschak” (Bulgarin 1831:121). 

3. Importvägar 

Sverige har inte alltid haft väl upparbetade kontaktvägar till den ryska litteraturen. 

Länge fungerade de tyska och franska litteraturerna som förmedlande instanser i söder, 

och i öster fanns den finlandssvenska länken. Ett sätt att skapa sig en bild av de 

förmedlande kontakterna är att granska antalet identifierade sekundär-översättningar, 

dvs. översättningar från andra språk än källspråket. Bland 12 rikssvenska 

förlagsutgåvor 1824-1850 har 7 kunnat identifieras som direktöversättningar och 3 

som sekundäröversättningar. (2 översättningar har inte gått att bestämma med 

avseende på detta.) Av direktöversättningarna är nästan alla (6 av 7) utförda av 

finlandssvenske Otto Meurman. Det har alltså endast gått att identifiera en 

direktöversättning av en svensk medborgare
12

. Av de identifierade sekundär-

översättningarna är två gjorda från tyska och en från franska eller engelska. Att döma 

av periodens förord tycks det tyska inflytandet ha varit större än det franska (se 4.2.).  

Bland de 67 finländska publikationerna före 1860 återfinns endast 1 identifierat fall 

av sekundäröversättning
13

. Antalet identifierade direktöversättningar är 4 bland 

förlagsutgåvorna och 34 för periodikapublikationerna. Kontrasten mot den svenska 

situationen är slående: där den svenska litteraturen nästintill saknar egna direkta 

kontakter med Ryssland och istället förlitar sig på finländsk och tysk förmedling, står 

de finländska skriftställarna i närmare kontakt med det ryska litterära livet.  

                                                           
12

 Johan Fredrik Bahr (1805-1875) var skepparson från Visby och filosofie magister i Uppsala 1833, därefter 

bibliotekarie hos ryske ministern i Stockholm, J. P. van Suchtelen, vilket gav tillfälle till resor i Ryssland 1835-

1836. Resorna beskrivs i en tvåbands reseskildring, Anteckningar från Ryssland (Stockholm, 1838). Bahr gav 

senare ut resehandböcker för Stockholm, samt en diktsamling. Hans främsta område var emellertid kemin, vilken 

han huvudsakligen ägnade sig åt från 1840-talet. Från ryska översatte Bahr Faddej Bulgarins 700 sidor långa 

Den falske Dmitrij. (Stockholm: Thomson, 1838). Bahr och Bulgarin ska ha lärt känna varandra då Bahr var på 

besök i Stockholm 1838. Det är oklart om Bahr behärskade ryska (Nyberg 1838; Karhu 1962; Svenskt 

biografiskt lexikon 1920). 
13

 Aleksandr Marlinskij, Det röda doket/Krasnoe pokryvalo, i Åbo Underrättelser 20/7-6/8 1836. Övers. fr. fra. 

av Firry de Pegny och Haquin (Åkerström, 2005). 
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4. Förlagens presentationer 

Litteratursociologen Gerard Genettes begrepp paratext avser det ramverk av 

information om ett skönlitterärt verk som alltid ledsagar detsamma. Genette delar in 

denna informationsväv i två större partier: peritext, som avser de vidhängande 

kommentarer till huvudtexten som finns i en bok, men som inte är en del av 

huvudtexten (omslag, baksidestext, översättarens anmärkningar, författarnamn, titel 

etc.); och epitext, som utgörs av alla meddelanden om texten utanför boken. (Genette, 

1997). Här vill jag ta upp några tendenser i förlagens presentationer av de översatta 

verken, den s.k. peritexten. Förlagskommentarerna är talande för inställningar till den 

ryska litteraturen hos utgivare och översättare. Jag begränsar mig till två områden: 

titelförändringar och förord. 

4.1. Titelförändringar och tillskott av undertitlar 

I flera fall då de översatta titlarna drastiskt har ändrats (vilket ofta inte är fallet) har det 

fått som resultat att titelns informativa sida tydligt förstärkts. Nedan ges några 

exempel. 

Originaltitel Svensk titel Författare 

1. Mulla-Nur Mulla-Nur. Sann berättelse A. Marlinskij 

2. Rasskaz oficera, byvšago v plenu 

u gorcev 

Seder och bruk i Kaukasien A. Marlinskij 

3. Ivan Vyţigin Iwan Wuishigin, eller lifvet och sederna i 

Ryssland 

F. Bulgarin 

4. Povest' o tom, kak possorilsja 

Ivan Ivanovič s Ivanom 

Nikiforovičem 

Mirgorod. Genremålning från Lilla Ryssland N. Gogol' 

5. Ledjanoj dom Kejsarinnan Annas gunstlingar. Historisk-

Romantisk Skildring ur Rysslands häfder 

I. Lašečnikov 

6. Kavkazskij plennik Minne af Kaukasien A. Puškin 

Tabell 1. Titelförändringar. 

I exempel 1 presenterar den svenska titeln Marlinskijs roman som en 

verklighetsskildring. I exempel 2 anger den ryska titeln ett slags fiktiv självbiografi, 

medan den svenska presenterar verket som en etnografisk undersökning av den 

kaukasiska verkligheten. En liknande förändring sker med tillskottet av undertitel i 

exempel 3. Begreppet ”genremålning” i exempel 4 tillför verket ett anspråk på 

vardagsskildring, vilket är anmärkningsvärt med tanke på det excentriska beteendet 
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hos huvudpersonerna i Gogol’s novell
14

. I exempel 5 ersätts en poetisk titel med en 

mer förklarande, åtföljd av en undertitel som presenterar romanen både som ett stycke 

underhållande litteratur och som ett stycke information om Rysslands historia. I 

exempel 6 skiftar Puškins fiktionstitel till en memoartitel. 

I exempel 3-5 betonas att verken innehåller information om just ryska (eller 

ukrainska) förhållanden, vilket de för all del gör. Samtidigt är det slående hur ofta 

dessa tillskott förekommer – en ”ursprungsmärkning” av den litterära varan som 

framhäver verkens kulturrepresentativa och informativa värden framför dess 

konstnärliga. En viss sorts titelförändringar (deiktiska) kan ses som en given följd av 

att en text har flyttats från en kultur till en annan; exempelvis de i Finland så populära 

folksagorna, som ju i Ryssland enbart är ”folksagor” men som i en ny kultur blir just 

”ryska folksagor”. Det är emellertid inte helt givet att tillskottet ”rysk” ska skrivas ut: 

andra drag kan också lyftas fram (”spöksaga”, ”barnsaga” etc.), eller så kan sagan 

introduceras i målkulturen utan särskild anmärkning
15

. Att denna typ av 

ursprungsmärkningar förekommer och att de gör det i sådan omfattning är alltså inte 

enbart en följd av kulturbytet; de torde också fylla någon funktion, exempelvis att göra 

texterna mera lockande genom att lyfta fram det ”främmande”. De deiktiska 

förändringarna påför under alla omständigheter texterna en antydan om att verken är 

intressanta framförallt som representanter för just den ryska kulturen och först i andra 

hand (om alls) som texter av allmänmänsklig innebörd. 

4.2. Förlagens förord 

De flesta av periodens utgåvor saknar förord, men de som finns upplyser om 

utgivarnas/översättarnas syfte med utgåvan, om översättarnas förhållande till sin 

uppgift, samt ger karakteriseringar av den ryska litteraturen och av enskilda verk. 

Utgåvornas explicita syfte är ofta att bekanta de svenska läsarna med en för dem okänd 

författare/litteratur: man vill ”göra vår allmänhet bekant med våra östliga grannars 

sköna litteratur” (Marlinskij 1840:iii) och ”göra den [ryska litteraturen] känd af 

Svenska läsare” (Laţečnikov 1840:opag. förord). Men introduktionens motiv är inte 

sällan förvirrande. Det är nämligen ett återkommande påstående att den ryska 

litteraturen är underutvecklad i jämförelse med den svenska och västeuropeiska. 

Överlag är jämförelser med västeuropeisk litteratur vanliga och ofta tjänar jämförelsen 

till att etablera den västeuropeiska litterära utvecklingen som estetisk och historisk 

norm.  

                                                           
14

 Uppslagsordet ”genremålning” i Nordisk familjebok, 2:a uppl., definierar inriktningen som ”det slags 

figurmålning, som framställer händelser eller tillstånd i det vanliga lifvet, sådant detta i skilda länder och tider 

samt inom skilda folk och klasser uppenbarar sig […]”  
15

 Det senare sker till exempel vid periodens översättningar av Krylov: Lögnaren/Lžec (Helsingfors Tidningar, 

1829), samt Ekorren/Belka och Åsnan och näktergalen/Osel i solovej (Åbo Underrättelser 1852) (Åkerström, 

2005). 
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Till exempel i den tyske översättarens förord till Först Wladimir och hans kämpar 

uttrycks en anmärkningsvärd inställning till den ryska litteraturen. Först identifierar 

översättaren vissa likheter mellan de ryska myterna och framförallt Arthursagan; 

därefter görs en jämförelse mellan den västeuropeiska och den ryska historien, vilken 

sedan får förklara de större olikheterna i västeuropeisk och rysk folklyrik: 

”[Då] uti Westra Europa, krigen med de ridderliga Mohrerna och korstågen i Orienten mera utbildade 

Riddareväsendet och förfinade folkpoesien, hindrades en sådan utbildning i Ryssland genom 

striderna med de vilda Polowzerna och Petschenegerna[…].”(Först Wladimir:iv) 

Tillsammans med den efterföljande invasionen från ”de råa Mantschu-horderne” ska 

detta ha fått som följd att den ryska folklyriken saknar det ”Westerländska 

Ridderskapets seder och bruk” samt ”den fina aktning för qvinnokönet” (ibid.:iv), 

vilket alltså skulle utmärka den västeuropeiska folklyriken. Det antas här att den ryska 

litteraturen skulle ha tagit samma väg som den västeuropeiska, hade den bara förfinats 

i krig och korståg av ett annat slag än de som verkligen ägde rum; den västeuropeiska 

folklyriken (och historien) sätts därmed som norm, medan den ryska folklyriken (och 

historien) är en olycklig avvikelse. Som sådan har den dock sina förtjänster. För även 

om de västeuropeiska sagorna anförs som en förebild, framhålls det samtidigt som ett 

positivt värde att de ryska sagorna ”lånade ingenting främmande” (ibid.:iii), dvs. att 

den ryska folkpoesin äger någon form av självständighet; den tyske översättaren 

efterfrågar kort sagt nationalkolorit i de ryska verken. Eftersom han samtidigt 

uppställer den västeuropeiska litteraturen som norm uppstår dock en olöslig paradox: 

den ryska litteraturen kan inte härma Väst utan att förlora vad Väst efterfrågar, men 

kan inte heller behålla sin nationalkolorit utan att hamna utanför den föredömliga 

(västeuropeiska) normen. Motsägelsen återkommer på andra håll i tidens paratext
16

. 

Ett iögonfallande drag i de utgåvor som översatts från tyska är att de ofta har dubbla 

lager av tyska och svenska kommentarer i förord och i de skönlitterära texterna. Till 

exempel Bulgarins Iwan Wuishigin innehåller ett lapptäcke av kommentarer: 

författaren (”Förf. anm.”) förklarar vanligen icke-rysk realia för de ryska läsarna, den 

tyske översättaren rysk realia för de tyska läsarna, medan den svenske översättaren 

lägger ut texten utan större urskiljning – metakommentarer till den tyske översättarens 

ordval blandas med nyckfulla jämförelser med svenska förhållanden. I Först Wladimir 

och hans kämpar anges i den svenske översättarens förord att syftet med utgåvan är att 

”göra den Svenska Allmänheten en tjenst” genom att ”på vårt språk öfverflytta [en 

samling] Ryska metriska sagor” (Först Wladimir:ii). Detta motiveras främst med att 

folkvisor och folksagor börjat uppmärksammas i omvärlden, med vilket man väl 

främst får förstå den s.k. ”kultiverade” världen i Västeuropa och Tyskland som Sverige 

så gärna vände sig till. Den tyske översättaren vill å sin sida ”fylla en lucka i den 

Tyska litteraturen” och anger att översättningen härvid har en dubbel funktion: dels har 
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 Se till exempel förordet till Bulgarin 1831, samt avsnittet om Lénströms avhandling nedan (4.3). 
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den ”ett historiskt värde”, dels ett ”esthetiskt” (ibid.:vi). Intressant är att den svenske 

översättaren motiverar sin översättning med ett internationellt intresse för ämnet, 

medan den tyske översättaren vill fylla ”en lucka” i den inhemska litteraturen. 

Kommentarer om översättningsproblem relaterade till vad som upplevs som ett stort 

kulturellt avstånd är återkommande. Redan i Lars Brentius översättning från tyska av 

Karamzins Berättelser (1808), menar den tyske översättaren Richter i sitt förord, att i 

texten ”har mycket måst utelemnas som troligen icke skolat behaga den Tyska 

smaken” (Karamzin: opag. förord). Den svenske översättaren Brentius tillägger att han 

är övertygad om att det som gäller för den tyska smaken också gäller för den svenska, 

samt att han vinnlagt sig om att vara trogen den tyska texten, medan däremot den ryska 

originaltexten går utan omnämnande
17

 (Karamzin 1808). Liksom Richter har Bulgarins 

tyske översättare Oldekop anpassat källtexten till den tyska målkulturen för att 

undvika ett ”brokigt utseende” (Bulgarin 1831:opag. förord). Den tyske översättaren 

av Först Wladimir och hans kämpar påpekar att han genomfört omfattande ändringar i 

det ryska versmåttet och anpassat verserna till en för tyska läsare mer lättillgänglig 

form. Motiveringen är att det ”stafmått, hvarpå de flesta af [verserna] äro digtade, är 

ett verkligt national-versmått, och lämpar sig så väl efter språket, att en Ryss, med 

någon liten uppmärksamhet, kan en lång stund tala i sådan meter […]” (Först 

Wladimir:vi). Vad som efter förändringarna återstår av det ”esthetiska” värde han sagt 

sig vara mån om, framgår inte. 

Det grundläggande översättningsproblem som Richter ringat in – att språk, realia 

och ”nationalkarakter” skiljer sig åt mellan källkultur och målkultur – formuleras 

också av en bekymrad Birger Lundahl (Gogol’s förste svenske översättare) som ”till 

icke ringa ledsnad” menar att Gogol’s ”arbeten äro alltför lokaliserade, för att kunna 

fullständigt återgifvas på ett annat lands språk; särdeles då detta lands bildning, seder 

och lefnadssätt icke äga den aflägsnaste likhet med det land, hvars lefnadsförhållanden 

i dessa arbeten skildras” (Gogol’ 1850:7). Gogol’ presenteras som en humorist som 

också har den förtjänsten att han kan informera de svenska läsarna om ”Malorossernes 

egendomliga seder och bruk” (Ibid.:4). Författarpresentationen åtföljs av en 

omfattande etnografisk beskrivning av det ukrainska folket: ”ett alldeles egendomligt, 

krigiskt-poetiskt folk, ehuru utomordentligt fördomsfulla och ytterst vidskepliga” 

(Ibid.:4). 

Avslutningsvis kan nämnas en mindre förfrämligande inställning till den ryska 

litteraturen. Puškins förste svenske översättare, von Platen, inleder sin översättning 

med ett två sidor långt hyllningspoem – ”Till A. Puschkin” – och ger även 

kommentarer till huvudtexten, vilka uttrycker den djupaste vördnad för författaren. 

Han medger att arbetet orsakat allehanda känslor av otillräcklighet, men bekänner 

                                                           
17

 Lars Brentius (1775-1808), översatte ett fåtal skönlitterära verk från tyska, däribland Karamzins Berättelser. 

Samlingen innehåller Den arma Lisa/Bednaja Liza, Flor Silin/Flor Silin, Natalja, eller Bojarsdottern/Natal’ja, 

bojarskaja doč’ och Julia/Julija. 
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samtidigt att han helst sett att berättelsen slutat lyckligare, en ändring som föresvävat 

honom. Idén har i slutänden avfärdats, bl.a. för att det skulle föra in Puškins romantik 

”på den så mycket tadlade sentimentalismens område” (Puškin 1825:30). Vidare 

jämförs Puškin upprepade gånger med Tegnér, utan att någon underställs den andre: 

”Hans snilles ljus i vestern ler/din stjerna steg ur Österhafven[…].” (Ibid.:i) 

Sammanfattningsvis kan sägas att det paratextuella ramverket ofta har betonat verkens 

ursprung, framställt Ryssland som kulturellt främmande och verken som 

informationskällor till den avlägsna civilisationen på andra sidan Östersjön. Emellertid 

finns här en betydande skillnad mellan Sverige och Finland, vilket berörts ovan. Nedan 

vill jag förtydliga detta genom att kort redogöra för två anmärkningsvärda skrifter om 

rysk litteratur som samtidigt författas på svenska i Sverige respektive Finland: C. J. 

Lénströms avhandling om Puškin och Jakov Grots jubileumsbok till 

Alexandersuniversitetets 200-års-jubileum. 

4.3. Lénströms avhandling 

”Man säger: ’Framtiden tillhör Slaverna! Europa grånar: dess bildning hvitnar till skörd och 

sedan den af verldshistorien blifvit inhöstad, skall en nyodling i Öster bära frukter af social 

och intellectuell cultur, och bildningens evighetsblomster och tusensköna, konsten och 

skaldesången, skall hädanefter slinga sina kronor kring det slaviska folklifvet.” (Lénström 

1841:1) 

Citatet är hämtat ur en text som trycktes i Uppsala 1841 och som ska vara världens 

första vetenskapliga arbete om Rysslands nationalskald (Jensen 1908; Nilsson 1984). 

Uppsatsens författare hette Carl Julius Lénström, låg i Uppsala och blev med tiden 

teologie doktor, präst och flitig vitter publicist. Huruvida häftet Aleksandr Puschkin – 

Rysslands Byron. Ett skaldeporträtt är talande för hans produktion må vara osagt, men 

det är inget epokgörande verk. De drygt trettio sidorna återger föga mer än innehållet i 

ett par danska och tyska encyklopediska artiklar, vilka också utgjort underlag för de 

översättningar och stilistiska analyser som ingår i häftet.  

Av citatet att döma kan man få intrycket att Lénström beundrade den ryske skalden. 

I själva verket var det närmast tvärtom: Lénström ger i sin avhandling uttryck för 

antipati, om inte primärt gentemot Puškin, så för Puškin som representant för en 

föreställd slavisk kultur. Citatet är med andra ord ironiskt, en raljant kommentar till 

skaldens dikt ”Klevetnikam Rossii” (”Till Rysslands belackare”
18

), vars chauvinistiska 

tendenser uppenbarligen fått Lénström att känna sig hotad, inte bara som svensk, utan 

som representant för en tänkt europeisk civilisation, som han håller åtskild från en rysk 

eller slavisk dito: 

                                                           
18

 Diktens enda svenska översättning återfinns med denna titel i antologin Ur Rysslands sång. 1. Helsingfors: 

Helios, 1904. Övers. Rafael Lindqvist. 
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”Denna enthusiasm för Slavernas framtid och denna misströstan öfver Europas kunna vi 

åtminstone icke dela. [...] Den cultur, för hvilken tvenne årtusenden och mensklighetens 

ädlaste krafter arbetat, skall icke försvinna som en vissnad culturblomma [...].” (Ibid.:4) 

I den motsatsställning som målas upp mellan Västeuropa och Ryssland är det tydligt 

att den förra kultursfären står för civilisation, värdefull tradition och andlighet, medan 

den senare förknippas med kulturmörker och barbari. 

”Åtminstone behöfves en lång kedja af år, innan bildningen hos dessa ännu råa folkstammar 

kan höjas till jemnbredd med Europas.” (Ibid.:3) 

Samma syn på den ryska kulturen som underutvecklad i förhållande till Europa 

återkommer i Lénströms karakteristik av Puškins författarskap utifrån Byron. De 

slaviska folkens mest framstående författare har alla efterhärmat europeiska förebilder 

och vad de tillfört är endast det nationellt särpräglade: ”det hos dem egna är den egna 

nationalandan med dess orientaliska glöd, färg och glans, samt ämnena ur nationens 

sedelif och fornhäfder” (Ibid.:3). 

Det är också det nationellt särpräglade, menar Lénström, som kan leda Ryssland in i 

en ljusare framtid; nationell odling är vägen in i civilisationen. Samtidigt ges den enda 

måttstocken för en framgångsrik kulturell utveckling av de västerländska samhällena 

och deras historiska erfarenhet med medeltid, ståndsskiktning och renässans. Med 

andra ord sker återigen det paradoxala att det nationellt särpräglade ges ett positivt 

värde och att den ryska litteraturens likheter med Västeuropas litteratur definieras som 

ett negativt härmande, samtidigt som den västeuropeiska litterära och historiska 

utvecklingen anges som det enda egentligt eftersträvansvärda. För att uppnå 

civilisation, menar Lénström motsägelsefullt, krävs nationell odling, men att 

eftersträva civilisation, definierad som västerländsk kultur, leder till förvanskning av 

den nationella kultur vars odling är civilisationens grund.  

4.4. Grots minnesbok 

År 1841 utnämndes Jakov Grot till professor i Ryska språket och litteraturen vid 

Helsingfors universitet (Kejserliga Alexandersuniversitetet). Under 1840-talet skulle 

Grot bli en central figur i den intensiva kulturella och intellektuella integrering mellan 

Ryssland och Finland som pågick fram till revolutionsåret 1848 (Karhu 1962). Grot 

låg också bakom den år 1842 utgivna Calender till minne af kejserliga 

Aleksandrsuniversitetets andra secularfest, en minnesbok som högtidlighåller minnet 

av universitetets tvåhundraårsjubileum 1840. Här förenas ett flertal texter av ryska och 

finländska upphovsmän; författarna har skrivit på svenska och ryska och texterna har 

sedan översatts, så att det samtidigt ges ut en ryskspråkig och en svenskspråkig 

version. I ett förord förklarar Grot att minnesboken ges ut för att ”uttrycka de känslor 

af deltagande, aktning och tacksamhet mot Aleksandrs-Universitetet” (Grot 1842: 
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förord) som ska ha uppfyllt alla deltagare vid festligheterna två år tidigare. Inom 

ramarna för detta akademiska ceremoniel tycks festligheterna ha utmärkts av 

förbrödring mellan ryska och finländska deltagare.  

Förutom det explicita syftet finns också en gemensam tematik för flertalet texter: de 

kretsar kring ämnet nationell kultur. Bland de finländska bidragen återfinns bl.a. en 

uppsats av nationalskalden Elias Lönnrot: ”Om närvarande tids poësie hos Finska 

Allmogen”. Lönnrots utgångspunkt är att en befolknings kultur är en direkt 

konsekvens av naturen och landet. En överdriven ”civilisering” av ett samhälle är ett 

brott mot det naturgivna och rätta och leder till förkonstling och ytlighet, samt till en 

kulturellt mera utslätad och likformig värld. Lönnrots text kan jämföras med det mest 

intressanta ryska bidraget, kritikern Petr Pletnevs essä ”Finland i de Ryska Skaldernas 

Sånger”, en behandling av Finland som tema i rysk lyrik. Pletnevs uppsats har formen 

av ett öppet brev, riktat till skalden och kritikern Fredrik Cygnaeus. Pletnev vill ge 

Cygnaeus ”tillfälle att njuta af ditt kära Finland i de ryske skaldernes sånger” (Pletnev 

1842:152). Ett återkommande tema är viljan att öka den kulturella integrationen 

mellan Ryssland och Finland. Pletnev menar att en god väg till detta vore att studera 

den andra nationens särpräglat nationella kulturuttryck: 

”Hitintills hafva Ryssar och Finnar, såsom mig tyckes, icke tillräckligt hos hvarandra 

studerat det för Litteraturen väsendtligaste: Historiens specialiteter, folkets nationella lif, 

språkets anda, folksagor och traditioner, sedvanor, fördomar och framförallt folkpoësiens 

minnesmärken.” (Pletnev 1842:152) 

Pletnevs inställning till litteraturen påminner om Lönnrots: skönlitteratur blir väsentlig 

främst när den ”springer ur nationen” och behandlar nationella teman. Pletnev 

understryker ”vigten och oumbärligheten för poësien utaf det noggrannaste studium af 

folklifvets elementer och lokala förhållanden” (Ibid.:172). Författaren anför också 

några skäl att känna tillförsikt vad gäller den kulturella integrationen mellan Ryssland 

och Finland: 

”Ifrån Edert Universitet [...] hasta redan unge män till Moskva, för att i sjelfva hjertat af 

Ryssland studera organismen af dess lif. – Vi, på vår sida, följa med uppmärksamhet Eder 

Lönnrot, som framkallar i dagen finska folkets sånger och visor.” (Pletnev:152) 

Pletnevs presentation av det finländska temat i rysk lyrik sker följaktligen mot 

bakgrund av en önskan om ökad kulturell integration genom studiet av litteratur och 

folkkultur. Det kulturella närmandet ska ske mellan en rysk och en etnisk finsk kultur. 

Den senare förstås emellertid tämligen luddigt och Pletnev får ideligen navigera bort 

från en återkommande sammanblandning mellan det finska och det skandinaviska – en 

skillnad han samtidigt insisterar på att upprätthålla.  

De författare som presenteras delas in i två grupper. Den första består av författare 

som vistats i Finland och skildrat landet i sin lyrik: Evgenij Baratynskij, Konstantin 

Batjuškov och Denis Davydov. Sedan följer en rad poeter som aldrig varit i Finland, 
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men ”som besjungit detta land, efter andras berättelser, eller vägledde af 

Skandinaviska Historien och Mythologien i allmänhet” (Ibid.:187). Här samlas Gavriil 

Derţavin, Nikolaj Jazykov, Puškin och Ţukovskij. Ofta är det dock inte just Finland 

som besjungs av diktarna, utan ett mytologiskt eller historiskt Skandinavien, starkt 

romantiserat och gärna med inslag av vikingaromantik. Den nordiska myten utgjorde 

också ett återkommande inslag i rysk poesi vid denna tid och var då vanligen 

sammanflätad med det finska temat (Nilsson 1984; Pachmuss 1992). Men Pletnev ville 

som sagt undvika den sortens sammanblandningar; det kulturella närmande, till vilket 

uppsatsen ville bidra, skulle ju ske mellan en rysk och en finländsk kultur, framställd 

som etniskt finsk. Pletnev hade velat visa hur de ryska skalderna hade avregistrerat 

detta särpräglat finska, men både han och redaktören Grot (som ingriper i några 

fotnoter) måste gång på gång påpeka poeternas misstag. Pletnevs redogörelse handlar 

till sist snarast om hur det typiskt finska inte behandlats av ryska poeter, som istället 

antagit att finsk och skandinavisk mytologi och historia var identiska. Som trovärdiga 

skildringar av finländska företeelser framhålls egentligen bara naturskildringarna. 

5. Utgivningens större perspektiv 

5.1. Politiska faktorer 

Revanschismen och antiryska stämningar var två betydande faktorer i den svenska 

inrikes- och utrikespolitiken under denna period, i synnerhet omkring 1830 och senare 

under 1850-talet (Sandström 2004). Utgivningen av rysk skönlitteratur tycks dock 

alltför begränsad för att dess mönster och begränsade omfattning ska kunna förklaras 

med politiska omständigheter. Utrikespolitiska händelser tycks alltså inte ha givit 

något märkbart avtryck i utgivningen
19

. 

5.2. Den svenska förlagssituationen 

En betydande faktor för utgivningen av rysk skönlitteratur var det svenska 

förlagsväsendets utveckling i stort. Svensk förlags- och bokhandel var vid tiden 

mycket dåligt utvecklad, och den överlag mycket begränsade utgivningen av rysk 

skönlitteratur ska därför inte tas som uttryck för något bristande intresse för den ryska 

kulturen, snarare som en given följd av den totala utgivningens begränsade omfattning. 

Inte heller den ökade utgivningen omkring 1840 kan skiljas från tendenserna inom 

svensk förlagsbransch, som vid samma tid upplevde en generell uppgång i samband 

med de nya läsebibliotekens introduktion (Gedin 1997). Förläggare Thomson är en 

typisk representant för denna utveckling. Betydelsen av förlagsbranschens 
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 Frånvaron av översättningar kan inte tolkas som en reaktion på politiska omständigheter. Överlag är det 

riskabelt att tala om någon kausalitet mellan politiska omständigheter och utgivningstendenser utan att granska 

de specifika aktörernas motiv. Det finns alltid ”politiska omständigheter” och en viss utgivningshistorisk trend, 

vilket inte betyder att de hänger samman. 
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konjunkturer understryks vidare av att den ryska utgivningen försvinner under den 

efterföljande branschnedgången och tar fart igen först när förlagsbranschen på nytt 

expanderar under 1870-talet. 

Nämnas bör väl också att den ryska romantikens underhållningsromaner, utöver sin 

eventuella litterära dragningskraft, också torde ha utövat en kommersiell lockelse på 

svenska förläggare. Flera av författarna – Bulgarin, Marlinskij, Zagoskin – mätte stora 

upplagor i hemlandet, och särskilt Bulgarins författarskap kunde uppvisa betydande 

kommersiella framgångar också utomlands. En hastig kommersiell reflex märks till 

exempel efter de exempellösa försäljningsf-ramgångarna i Ryssland för Bulgarins 

Iwan Wuishigin, vars ryska förstaupplaga gavs ut 1829 och redan i slutet av följande år 

började utkomma i Hiertas Läsebibliothek, efter att raskt ha tagit vägen via tyskan, 

varifrån den svenska översättningen är gjord. 

5.3. Romantik som intellektuell strömning och som underhållning 

Utgivningen av rysk romantik under dessa år bör ses i ljuset av att det litterära och 

intellektuella modet var likartat i Ryssland, Finland och Sverige. I själva verket stod 

alla tre länderna under samma övergripande inflytande från de romantiska och 

nationella idéströmningarna på kontinenten, framförallt i Tyskland, vilket märks inte 

minst i det att ländernas nationella processer delar samma dragning åt det 

antiborgerliga, om inte antikapitalistiska, och i hyllandet av en ursprunglig, mer 

”andlig” enkelhet. Särskilt i Finland bidrar detta till ett närmande till den ryska 

litteraturen. Liksom i stora delar av Europa fanns där ett starkt intresse för folkkultur 

och folklig diktning, men den finländska nationella självbilden formulerades, liksom 

den ryska, i kontrast till ett ”civiliserat” Västeuropa – en kultursfär som svenska 

intellektuella inte lika tydligt vände sig ifrån (Karhu 1962). Hyllningar till folkkonsten 

och av det flärdfria och karga var viktiga inslag också i den svenska nationella 

diskursen, men där fanns en starkare koppling till och beundran för kontinenten och 

inte minst en stark ryssfientlig tendens (Sandström 2004). För den svenska situationen 

vore en företeelse som Grots minnesbok otänkbar under 1840-talet – istället skrev 

Lénström sin avhandling. (Sture Nilsson gör en i sammanhanget talande jämförelse 

mellan Runebergs ryssvänliga hållning och Tegnérs ryssfientliga diktning
20

.) En viktig 

skillnad ur översättningshistorisk synpunkt är att den finländska nationella odlingen 

inte hade samma traditioner att falla tillbaka på som den svenska – inte minst saknades 

ju en bred finskspråkig litteratur. En central figur som J. V. Snellman betonade tydligt 

översättningars betydelse för utvecklandet av en finskspråkig litteratur och vikten av 

att de erfarenheter som formulerats i världslitteraturen och bland grannländerna gavs 

en formulering också på finska (Karhu 1962).  

                                                           
20

 Se Nilsson (1990), s. 85-94, samt Tegnérs ”Krigssång för skånska lantvärnet”, som bl.a. innehåller raderna: 

”Låt dem skicka sina slavar,/låt dem vimla kring vår strand!/Inga byten, endast gravar/få de i de frias land.” 
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Sådana skillnader mellan Sverige och Finland kan möjligen förklara varför den 

finländska utgivningen är relativt omfångsrik, jämfört med den svenska, under det 

kvartssekel som undersökts här. De kan också förklara varför det finländska urvalet så 

starkt favoriserade rysk lyrik, framför de underhållningsromaner som översattes för 

den svenska marknaden. I lyriken och folklyriken fanns ett mera högaktningsfullt och 

mindre sensationellt utforskande av nationella teman. Det rikssvenska urvalet är också 

präglat av romantiska och nationella intellektuella moden, men med en tydligare 

dragning åt lågprestigesprosan. Urvalet är tydligt informativt, jämfört med den 

estetiskt och intellektuellt mer prövande lyrik som översätts i Finland. 

Översättningarnas underhållningskaraktär understryks av att endast ett fåtal av de 

romantiska prosaisterna ges ut igen efter 1850: Bulgarin, Marlinskij, Nesterenko m.fl. 

försvinner alla ur den svenska förlagsutgivningen. Bland de förromantiska och 

romantiska författare som översattes före 1850 är det endast tre – Gogol’, Lermontov 

och Puškin – som ges ut därefter. 
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