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lars Huldén och översättningens 
språk – och tango

Lars Huldén (1926–2016), född på Runebergsdagen 
den 5 februari i Monäs by, Munsala, kan räknas som 
det svenska Finlands mångsidigaste diktare, drama-
tiker och översättare; en ordets konstnär, dess lärde 
professor, en nordisk griot (västafrikanskt ord för 
berättare) med kvick röst och ett dansande rim. Hans 
biografis tempus och bygd, den specifika födelseda-
gen och fädernehemmanet Nörr åkers, representerar, 
om man så vill, två samspelande ingångar i hans 
livsverk, det litterära och det vetenskapliga. Litte-
raturen: över trettio egna poesisamlingar; ett sjuttio-
tal prosaarbeten, fördelade på visböcker, skådespel, 
oratorier, operalibretton, kabaréer, kantater, revy-
texter. Vetenskapen: dialekt- och ortnamnsforskning 
(Karleby, Esse, Munsala); studier av finlandssven-
ska bebyggelsenamn; verk som Finlands svenska 
litteratur. 1. Från medeltiden till Åboromantiken 
(tillsammans med Jarl Gallén, Olof Enckell, Erik 
Ekelund); studier i François Villons, Carl Michael 
Bellmans och Johan Ludvig Runebergs diktning. 
Men det mest framträdande är att de två discipli-
nerna på ett eller annat sätt var lierade – ofta provo-
kativt, inte sällan finurligt, alltid lärorikt. Det är ett 
österbottniskt potpurri eller en finsk tango Huldén 
bjuder upp till, och det är himla svårt att säga nej!

Som barn ville Huldén bli, just det, skådespelare; det 
blev han inte. Fast ändå! Han uppträdde livet ut som 
en ordens estradör, ständigt upptagen med att poly-
font överföra, översätta sin röst eller andras röster 
till den publik han var omgiven av, med mikrofon 
eller penna i hand, från podiet, scenen, tiljan, i tex-
ten och från texten. Hur återger man dialekters ljud-
system i skriftspråk, frågade sig Huldén så sent som 
i början av 2016. ”Hör du någon skillnad i ’får’ och 

’får’? Det med ett lite mer slutet ’å’ syftar på djuret, 
det andra på en plogfåra. Hur ska sådant återges i en 
dikt?” (Holmström). Frågan var inte bara retorisk. 
Den beskrev en självpåtagen utmaning eller snarast 
en drivkraft, ett livselixir. Tvåspråkiga Heim/Hem 
(1981), där det enskilda munsaladialektuttrycket 
förflyttats till sin standardiserade like, där munsala-
mål blivit högsvenska, var i princip inte annorlunda 
än hans och sonen Mats kamp med Lönnrots Ka-
levala (även den en antologisk översättning) eller 
ansiktslyftet, metamorfosen, som inträdde då novell 
förvandlats till teaterpjäs, opera, eller sångcykel. 
Det finns ett diagnostiskt och dialektiskt samspel 
mellan de olika genrerna. Som han påminde oss om 
livet ut: han sökte ofta stöd i det dialektala då han 
skrev på eller talade högsvenska. ”Jag gör det också 
då jag översätter. Då jag stöter på problem frågar jag 
mig hur jag skulle säga det på Munsaladialekt, det 
löser sig ofta på det sättet. Lösningen kan vara en 
helt annan än om jag skrivit direkt på högsvenska.” 
Översättning var för Huldén en samtalets kommu-
nikativa process, inte nödvändigtvis bara den mel-
lan två kanoniserade språk. ”För att översätta från 
finska behöver man inte vara så väldigt insatt i käll-
språket, huvudsaken är att behärska målspråket,” 
förklarar han i en klurig bisats och, tycks det mig, 
med ett ironiskt leende (Othman). Översättning är 
språk, menar jag – med Huldéns stöd!

Lars Huldén översätter samhällssamtidigheten

Huldén har kallats en egensinnig kameleont som 
förflyttade sig mellan lågt och högt, smutsigt och 
förfinat med en anpassningsbarhetens flagga i topp. 
Detta i motsats till Anna Bondestam som hela sitt liv 
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kände sig obekväm bland 
den helsingforssvenska 
kultureliten och i överförd 
betydelse ’längtade hem’, 
ett hem, en lisa, hon fann 
i sitt översättningsarbete 
med finska arbetarförfat-
tare (Granqvist). Hul-
dén fann sig i tidens och 
platsens ideologiska rum 
med till synes oförfalskad 
lätthet. Hans första skön-
litterära översättning från 
finska till svenska, Lap-
pooperans 34 Me-emme-
tee-mitä-emme-tahdo-
protestsånger om frihet, 
mot förtryck och konser-
vatism, var en utmaning 
för vem som helst. Hur 
hantera dess radikalism 
med en främst borger-
lig finlandssvensk pu-
blik som mottagare? Den 
svenskspråkiga versionen hade sin debut på Svens-
ka Teatern den 5 oktober 1967. Regissör var Kaisa 
Korhonen, Lyyti (riksdagskvinnan) i ursprungsope-
ran på Ylioppilasteatteri (21.3.1966). Det sägs att 
den i jämförelse med Studentteaterns var tillknäppt, 
stram, mindre högljudd; kanske regin i någon grad 
var kontrastrategisk. Nästa år gjorde ensemblen 
gästvisiter på Dramaten och Södra Teatern i Stock-
holm, tidiga ingångar i kulturell nordism som kom 
att bli Vivica Bandlers tioåriga pilgrimsresa i Sverige 
och Huldéns eviga poetiska revir. Vid det laget var 
Huldén ledamot i Svenska Teaterns styrelse (1966–
1986), Nils-Börje Stormbom dess ordförande, och 
tillika kollega i Lappooperans översättningsarbete. 
Huldén översatte poesin; Stormbom replikerna. 
Huldén kom att vara omgiven av en grupp hängivna, 
tvåspråkiga kulturarbetare med, om inte revolution i 
den resta näven, åtminstone evolution: Kalle Holm-
berg, Ralf Långbacka, Kaj Chydenius, Kaisa Kor-
honen. Huldén behärskade också två språk, som vi 
sett, munsalasvenska och översättning. Bidraget till 
evolutionen var förmedlarens, budbärarens, tolkens; 
han var in-between. Därmed grubblet: vad är ’Heim/

Hem’? Egentligen! I hans 
sena filosofiska diktsam-
ling Kajaneborg 1636 
funderar två fångar över 
tillvarons dubbelhet och 
utanförskap. Den är sam-
tidigt en existentiell själv-
reflektion. ”Jag har ofta 
iklätt mig roller i mina 
dikter, och de två fångar-
nas roller är väl inte bara 
deras. Spänningen mellan 
forskning och fri dikt är 
[…] inte främmande för 
mig” (bokomslaget).

Jag är förvisad. 
Hit. 
Till Kajaneborg, 
innerst inne i den 
östliga ödemarken.

Var Helsingfors, som för 
Bondestam, Huldéns öst-
liga ödemark, en exilens 

Kajaneborg? Det var det inte. Bara det att han alltid 
längtade till Nörråkers, den plats på jorden han dyr-
kade mest av allt – och byns språk.

Tätt intill Lappooperan letade sig musikalen 
Jägarens brud (Jääkärin morsian) av Sam Sihvo 
(1892–1927). Den hade sin debut på Åbo stadstea-
ter med radarparet Kalle Holmgren och Ralf Lång-
backa som producenter. Vissa i publiken hade pipor 
med sig för att protestera om vänstervinden skulle 
inspirera de två örnarna (som de kallades) att flyga 
alltför högt. Men inga sådana visslingar hördes, bara 
applåder. Åbo, skulle det visa sig, hade intagits; dess 
nyskapelser skulle fortplanta sig. Den 25.3.1972 
spelades den på Svenska Teatern. Huldéns översätt-
ning hade funnit vägledning i Åboproduktionen. En 
dryg vecka senare gavs på samma teater tysken och 
kommunisten Peter Hacks bearbetning av Freden av 
Aristofanes, också den översatt av Huldén. Två po-
esiaftnar, Decamerone och [François] Villon, poet, 
båda på Åbo Svenska Teater, med och av Huldén 
(1975 respektive 1976), slog an mildare toner. 

Den folkliga operaboomen nådde en höjdpunkt 
med Aulis Sallinens Det röda strecket, efter Ilmari 

Lars Huldén  
Foto: Charlotta Boucht / Schildts & Söderströms
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Kiantos roman. Den uruppfördes den 30.11.1978 på 
Nationaloperan i Helsingfors; den svenska föreställ-
ningen, i Huldéns översättning, hade sin premiär på 
Stora Teatern i Göteborg 1980. Därefter rullade Sal-
linen ut i den stora världen. Huldén översatte också 
librettot till Sallinens opera Kullervo (Helsingfors, 
30.11.1993). Samhällssamtidigheten dokumentera-
des på nya, för tiden, vågade sätt. 

Lars Huldén översätter finskt och icke-finskt 
(musik)drama

Det mest beaktansvärda är det positiva mottagande 
Huldéns klassikeröversättningar fick i Sverige. Vid 
sidan av John Ardens och Margaretta D’Arcys Ar-
vet från Ballygombeen för Stockholms Stadsteater 
(1974), sångtexterna i Nikolaj Gogols Revisorn med 
Ritva Holmberg som regissör på Svenska rikstea-
tern 1980, och Wolfgang Amadeus Mozarts Figaros 
bröllop på Borås stadsteater 1985, tillkom översätt-
ningar av vidlyftiga verk som Alexis Kivis Socken-
skomakarna för Norrbottensteatern i Luleå 1992 
och Giuseppi Verdis Falstaff: komisk opera i tre ak-
ter för Malmö musikteater 1998. I Marsvinsholms 
slottspark, under tre junimånader, bjöd Ystads Stå-
ende Teatersällskap på sommardivertissement med 
Huldéns nyöversättningar av ett speciellt slag. Skå-
despelen var Jean Baptiste Molières Den tanklöse 
(L’Ètourdi ou les Contretemps) 1996, John Drydens 
Kvällsflörten (An Evening’s Love or The Mock Ast-
rologer) 2002, och Molières Hycklaren Tartuffe 
2007. De två sistnämnda var översatta i alexandrin-
meter, vilket möttes med både ris och ros. Bara en 
Huldén hade kommit på tanken att utmana en som-
marpublik med fallande och stigande versfötter. 

Av de 39 verken (exklusive Shakespearepjäser-
na) som Huldén översatt tar 17 ansats i icke-finska 
original (franska, tyska, engelska); alla de andra är 
finska. Av de 28 scenproduktionerna hade 13 sina 
premiärer på rikssvenska teatrar, de övriga i hem-
landet. Här några prov på vad översättningarna 
innehöll och hur de förvaltades. 

Maria Jotuni (1880–1943), feminist och dra-
matiker, har mestadels erbjudits generös plats på 
finska scener och biografer. Inte så på de svenska. 
Huldén ville göra en insats. Han översatte librettot 
till Ilkka Kuusistos kammarspel Miehen kylkiluu 

(Suomen kansallisooppera 2.2.1978) byggt på Jo-
tunis skådespel om äktenskap (1914) förvrängt till 
ett småborgerligt lustspel. Syftet med Huldéns över-
sättning måste rimligtvis ha varit att operan skulle 
få möta en svensk publik. Men det verkar inte ha 
skett. Hans översättning (Mannens revben, 1977) av 
Sakari Puurunens libretto har likaså förblivit oan-
vänt (Birgitta Parland har gjort en nyöversättning 
av originalet 1982). Bättre gick det för Jotunis När 
man har känslor (Kun on tunteet, 1913) som tog 
en besynnerlig omväg: Huldéns översättning hade 
premiär på Stockholms Stadsteater i februari 1982 
för att ’återvända’ till Svenska Teatern drygt två år 
senare, då i egenskap av ett rikssvenskt gästspel. 
Huldéns tredje Jotuniöversättning, Flickan i rosen-
gården, fick sin debut på hemmaplan: Lilla Teatern 
22.3.1995. 

En försiktighetens politik var ännu mera påtaglig 
på finlandssvenskt håll vad gäller Jussi Kylätaskus 
teaterpjäser. Musikalen Aja hitosti, som spelades på 
Joensuu stadsteater 1970, i regi av auteur-teater-
mannen Jouko Turkka – vän till manusförfattaren – 
har aldrig, vad jag vet, publicerats eller spelats i sin 
svenska (Kör, slakta) språkdräkt och det gäller också 
Kylätaskus andra Huldén-översatta skådespel, Maa-
ria Blomma, 1983, om religiöst lurendrejeri. Båda 
vore utmaningar för en aktivistisk finlandssvensk 
teatergrupp. Turkka gav en formidabel teaterhisto-
risk skjuts åt Runar ja Kyllikki i Kotka 1974, den 
tredje i raden av Kylätasku-översättningarna. Även 
denna tappning tog en sväng via i Sverige (Stock-
holms Stadsteater 1977; Norrbottens teater 1978–
1979) innan den befanns vara mogen att tas emot 
av en finlandssvensk publik – i Närpes 1983–1984. 
Denna process tog tio år. Är försiktighet inför vissa 
inhemska finska dramer ett annat ord för finlands-
svensk konservatism?

Andra finska dramer som Huldén översatt är 
Liisa-Maija Laaksonens Systrarna Snövit (Lumikit), 
Svenska Teatern 1987, och Kristian Smeds Dottern 
1996 (Meän tyär) (ej publicerad). Till denna lista 
kan läggas hans översättningar av tre Norden-pris-
vinnare: Paavo Haavikko med Anastasia och jag 
1996, Jouko och Juha Turkka med Kära besvikelser 
i kärlekslivet 1998 och Reko Lundán med Vilse går 
någon alltid 2000. Finsk prosa får representeras av 
Mauri Kunnas tre humoresker, som Huldén måtte 
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ha funnit nöje i att arbeta med: Hundarnas Kale-
vala 1994, Vikingar! 2006 och Hundbackens Marta 
och Runeberg 2007. Hans sista översatta och pu-
blicerade verk var dikter av Aaro Hellaakoski (Nya 
Argus 2–3/2013), Eino Leino (NA 7/2013) och Elvi 
Sinervo (NA 6/2014). 

Huldén översätter Shakespeare

Lars och Mats Huldéns Shakespearepjäser är sex 
till antalet: King Lear, Som ni vill ha det (med M. 
Huldén), Richard III, Othello (med M. Huldén), 
Trettondagsafton och Köpmannen i Venedig. Två 
av dem hade sina premiärer i Finland: Som ni vill 
ha det på Åbo Svenska Teater 15.3.1985 och Tret-
tondagsafton på Svenska Teatern 6.3.1992; alla 
de andra på rikssvenska scener. Tre av dem pu-
blicerades på Ordfront (Richard III, premiär Riks-
teatern 24.2.1986; Othello, Göteborgs stadsteater 
27.3.1987; Köpmannen i Venedig, Spegelteatern 
1.4.2001). King Lear hade sin premiär på Stock-
holms Stadsteater 2.3.1973, den mest omtalade och 
mest ’finska’ av dem alla med Kalle Holmberg och 
Matti Rossi som kraftfulla regissörer. 

Lars Huldéns Shakespeareöversättningar är dub-
belt lokala, insatta dels i teaterscenens plats, tid och 
språk, dels i den avlägsna Shakespeares. Så här be-
skriver han sitt arbete på Svenska Teatern med Tret-
tondagsafton och dess ensemble:

När det gäller dramatik har berättaren ofta den 
förmånen – som jag har haft – att få texten prö-
vad under repetitionstiden. Jag har gjort en hel 
del förbättringar i Trettondagsafton på begäran 
av regissören och skådespelare. En del fraser har 
varit svåra att uttala, andra har inte helt motsva-
rat handlingens logik. Alltför stora friheter som 
jag har tagit mig har blivit upptäckta och åtgär-
dade. (”Att översätta Shakespeare,” programbla-
det, 20.2.1992)

’Återberättaren’ lyssnar på sin första publik, en-
semblen, samspelar med den, korrigerar och änd-
rar manuskriptet. De två tiderna, nutid och dåtid, 
är organiskt närvarande. Den svenske kritikern 
Leif Zern gör en liknande kommentar. Dramaten-
uppsättningen av Huldéns Köpmannen i Venedig är 
den ”snabbaste översättning jag hört på svenska, på 

samma gång fri och frispråkig. ”Men att Shylock,” 
fortsätter han, ”skulle ta ord som ’ras’ och ’arsle’ i 
sin mun har jag visserligen svårt att tro (ras är ett 
modernt begrepp), men här används de för att re-
troaktivt skärpa vår tids blick för det judiska ödet 
i Shakespeares förmoderna tappning” (Zern). Det 
retroaktiva seendet underlättas av en närvaro som 
är multipel, komplex. Precis som många av Shake-
speares pjäser är inkonsekventa, disparata, ger vin-
kar om närvaron av flera berättare än en, andra skå-
depelare, kollegor och kopister, har svenska Othello 
bidragit till fragmentiseringen eller nydaningen av 
pjäsen på sitt sätt. Far och son Huldén fördelade 
översättningen: far åtog sig kapitel I, IV, V; son II 
och III. Det enda de kom överens om var att Othello 
var svart, säger Lars Huldén roat i en intervju.

Huldén översätter Kalevala

All översättning är en kritik, en rättelse, en nyda-
ning. Så också Elias Lönnrots Kalevala. Han över-
satte från många källor, standardiserade språket och 
ansträngde sig att skapa en ’ren’ finsk version, en 
’verklig’ episk berättelse, det nya landet till uni-
sont gagn. Ambitionen ’renhet’ förblev problema-
tisk men även kreativt provocerande. Det kunde 
gälla svenska ord, kristna ritualer och migrerande 
’muntliga fossiler’ i Kalevala. Nyöversättningarna, 
och inte bara de nationella, har under årens lopp 
löst upp Lönnrots ’nationalism’, sökt sig in bland 
rösterna och där hittat egna infallsvinklar. Far och 
son Huldén tillhör denna unika skara nytänkare. 
De skulle åstadkomma den bästa svenska översätt-
ningen hitintills. Den är ”fri och frigjord,” på alla 
nivåer: rytmiskt, språkligt, tematiskt, tillägnande. 
Även här delade de på arbetet; Lars översatte 35 
canton och Mats 15. De var parallella berättare, ru-
nosångare sittande på en bänk kunde man säga, en 
gungande metafor som Lars Huldén själv använt för 
att beskriva ett far-son-samarbete som är svårt att 
särskilja av just de skälen. De förnyade, tog risker, 
undvek entonighet, gjorde avkall på allitterationen, 
på upprepningarna (”och han sade”), på ’trokétram-
pet’ – när det så passade, till synes oförberett, när 
man minst förväntade det. Det går att höra munsa-
lamålet ljuda i Huldéns Kalevala, men även andra 
’språk.’ Deras folkdikt är definitivt sångbar. (Lik-
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som det går att lyssna sig till igbo i Chinua Achebes 
’översatta’ Things Fall Apart.) Huldén säger så här 
om runometern: ”Det är vackert om det blir en eller 
två betonade stavelser i de åttastaviga versraderna. 
Om det blir fyra betonade stavelser kommer tram-
pet, och det måste man undvika” (Mälarstedt). Hu-
morn däremot får extra skjuts och emfas, speciellt 
den kring männens Kalevala, vilket får Huldén att 
spekulera: ”Beskrivningen av hjältarnas karaktärer 
är så klarsynta, genomskådande att jag ibland har 
känt att det funnits en kvinna bakom den urkraft, 
som har skapats någon gång” (”Översättarproblem 
i Kalevala”). 

Åren 1999–2001 var intresset för den nya över-
sättningen påtagligt, men vitt skilt nationellt sett: 
på finskt håll tvekande och undrande om och hur 
Huldén förstod språket i Kalevala; på rikssvenskt 
frågande avundsamt vad eposet betydde för landet 
i öst. Bortom föreläsningar på universitet, i skolor, 
på teaterscener och Finlandsinstitutet i Stockholm, 
uppträdde Huldén under de här åren i ett dussintal 
radio- och TV-program, kring samtal om Kalevala, 
ofta med uppläsningar (plus CD-skivan Fem sånger 
ur Kalevala), varav en tredjedel i Sverige. Han var 
under den här tiden en nordisk fixstjärna med en 
stillhetens finska glans, och har förblivit sådan. 

Lars Huldén översätter finsk tango

Tvåsamheten är Huldéns litterära och akademiska 
riktlinje. Den ger styrfart åt hans lingvistiska arbete 
och hans översättningsarbete, vare sig det gäller 
runometerns parallellismer, dialektordens och stan-
dardspråkets egenheter, poesins och prosans ojäm-
likheter, majoritet och minoritet. Pardansen, den 
finska tangon, är en sådan laddad kod, som inte bara 
inrymmer två kroppars längtan. För femtio- och 
sextiotalets generation, för oss, för mig, var tangons 
trängtan långt mera än kroppens; den var frihetens, 
livets lust, bortom Halkokari danslava. Den finska 
tangon uppstod på allvar i efterkrigstidens och fre-
dens källvatten. 

Än en gång var det Vivica Bandler som fick 
igång Huldén – första gången gällde det Othello-
översättningen, nu handlade det om att översätta ett 
antal välkända finska tangon för en tangoafton på 
Stockholms Stadsteater (januari 1980). Han gick 

med på det, som han sa, av patriotiska skäl. Aftonen 
med Bandler och Arja Saijonmaa blev en stor fram-
gång. De svenskspråkiga sångtexterna spreds i båda 
länderna dels genom Saijonmaas LP-skiva Sånger 
från asfalt och ängar 1981 och framträdanden, dels 
genom att sex av dem (bland dem: ”Ljuvliga ung-
dom”, ”Kotkas ros” och ”Sagolandet”) publicerades 
i Nya Argus (12–13/1980). Huldéns översättningar 
av finska, ryska och italienska sånger finns med på 
åtta av Saijonmaas musikinspelningar åren 1981–
2000, bland dem återgivningar av de ursprungliga 
finska tangosångerna. Jag har för denna essä lyssnat 
på dem alla, än en gång. Saijonmaas sångbruk för-
blir märkligt skolmässigt, det klarar inte av att tolka 
rytmiken, pauseringen och uttrycken i måltexterna, 
vill inte, tycks det som. Dansen vrids in mot väggen. 
Målspråket maskeras. 

Tvåsamheten var inte bara en dikotomi som upp-
rätthöll Huldéns klarsyn, visdom och humanism; 
den omfattade i lika hög grad tvivlet och misstron. 
Översättningen blir aldrig färdig eller rätt, förklarar 
han uppgivet, tid efter annan. Tvåsamheten konno-
terar därmed inte bara den styrka han besitter och 
som vi sett ett otal prov på, utan även tvekan, tvivel 
och ensamhet. Han tampas i tangoöversättningarna 
med melankolin, den kulturella och den enskilda. 
Berömda och omtalade är hans nydanande rader 
”Ja, ljuvliga ungdom, / dig har jag kvar / som värme 
i hjärtat / på äldre dar” som tolkningar av ”Ei, kul-
tainen nuoruus, / jää unholaan. / Vaan muistoissain 
jälleen, / sen luoksein saan”. Den finska källtexten i 
moll har förflyttats in i Huldéns och svenskans dur. 
Ett rungande ’nej’ blir ett tveklöst ’ja’ till den grad 
att även äldre tilldelas glada minnen. På frågan var-
för han bytt ut enskilda ord i ”Ljuvliga ungdom” 
förklarar han att det inte bara är ordagrannhetens 
villkor han överväger vid översättning, utan även 
svensk sångtradition (Franzon). Men det är också 
del av hans eget ständiga grubblande. 

Tvåsamhet och ensamhet

Jag skall ge två andra typfall av denna tvåsamhetens 
paradox. I sin artikel ”Two Tango Tales in One” till-
delar Petra Broomans sig själv rollen Dancer 1 och 
Huldén Dancer 2, men det blir ingen dans av det 
enkla skälet att Huldén har glömt hur man dansar 
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och vet knappast någonting om tangon som kultur, 
varken den finska eller den argentinska. Broomans, 
å sin sida, vet väldigt mycket, och är dessutom en 
suverän dansare. Det blir inte ens ett första prövan-
de danssteg. Men det är inte det berättelsen handlar 
om; det är det intima intellektuella samtalet som de 
två är upptagna med. Båda beskriver på olika sätt 
vad de kan och inte kan, frågar, undrar, och med-
ger, här och där, sin otillräcklighet. De delar med 
sig: Broomans citerar en politisk tango från 1923 
skriven av Manuel Romero. Om dans, lust och 
champagne – och en skärande fattigdom utanför 
milongan, på gatan; Huldén läser ”Buenos Aires”, 
en självparodisk on-the-road-tangodikt han skrivit. 
Första strofen går så här: 

(Erik lär Gustav dansa) 
I Buenos Aires dansas tango, lilla bror. 
Det skall jag lära dig så att 
du kan när du blir stor 
och lämnar hembysfjärden 
och seglar ut i världen 
och träffar senjoritor 
med vilda ögonvitor.

Paret avslutar det danslösa samtalet. Huldén tank-
fullt inåtvänt; Broomans uppmuntrande sinnligt.

Huldén. […] Jag måste medge att tango inte är 
min bästa dans. Den var bättre när jag var ung. 
Det var lätt att dansa då. Jag minns att jag kom 
ihåg en tango som hette Illusion. Jag har aldrig 
hört orden men jag tror att det inte var en finsk 
tango.
 Jag har funderat på varför vissa kan dansa på 
ett sätt att det är en njutning för dem själva men 
också för dem som ser på. Det kanske beror på 
tilltro.

Broomans. Och vad gäller tango, har åldern inte 
någon som helst betydelse. Alltså: lita på fötter-
na, dansa dina minnen, även om det gör ont.

Det andra tvåsamhetsexemplet berör de två inspär-
rade svenskarna vi redan mött, Johannes Messenius 
och Lars Wivallius, som lever parallella liv i fång-
enskap på Kajaneborg i nordöstra Finland, båda 
upptagna med att narcissistiskt förtala varandra utan 

att någon av dem gör försök att beröra eller tilltala 
den Andre in situ. Den Andre förblir en främling 
liksom Jaget. Professorn och skojaren, vetenskaps-
mannen och poeten i en enda person; diktsamlingen 
har kallats för ett monologiskt multiporträtt av po-
eten själv. Han medgav också, som vi såg, att Ka-
janeborg 1636 var bland det mest privata han skri-
vit. ”En poet [Wivallius] måste vara lat, en forskare 
[Messenius] flitig”, säger Huldén bestämt, för att i 
samma andetag modifiera, motsäga sentensen: ”Ing-
enting är sant. / Ingenting är rätt. / Ingenting är fel. 
/ Allt är i rörelse” (Läsning för vandrare och andra, 
kortdikt 224). 

Så var poeten/forskaren Lars Huldén och så är 
hans översättningar. I ständig rörelse. 

raoul J .  granqvisT
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