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essä 2322 novell

3 Till slut står jag framför dörren till min gamla lägenhet. Dött vatten 
droppar från otätheter i värmesystemet och lämnar rostfläckar på golvet. 

Närmare än såhär kan jag inte komma. Jag tänker först ringa på, 
men hejdar mig... Hur skulle jag kunna förklara... Vad skulle det finnas att säga? 
Och till vem? Och vem skulle känna igen mig efter tjugo år… Och dessutom har 
jag blivit en främling... Och vem skulle bry sig om att jag – bara jag – vet att en av 
sängens fötter är ett levande träd?

Jag andas ut – jag har valt. Jag öppnar mina händer och stenarna faller. Den 
första lägger sig på terazzogolvet med ett klick, den andra slår så hårt i golvet att 
det ekar. Nu gäller det bara att ta sig ned för den förrädiska trappan.

4     Snart går solen upp. Hyn känns fet och kläderna är tunga av dagg. När 
jag tittar upp mot huset ser jag att det lyser i många av fönstren. Jag letar 
förgäves efter en tidtabell, och jag står ensam vid busskuren, så det finns 

ingen att fråga, ingen att avkräva en förklaring. 
Snart ska världen skapas ny och enbart jag är dömd att leva kvar i gårdagens 

kropp. Men jag tycks vara fri att komma och gå som jag behagar... Flaggornas 
enkla sanningar och livlösa budskap gäller inte mig... Jag kan sätta barn till världen 
– befolka en hel världsdel till min avbild om jag vill. 

Kanske är var och en av dem som bor därinne (och snart kommer att vakna 
pånyttfödda) barn till mig... Kanske en av dem kommer att möta mig på stranden 
– en strand, vilkensomhelst – (med bronssvärd i handen) utan att vi känner någon 
släktskap när vi ser varandra i ögonen... Så vem är jag att döma? 

Nej, jag dömer inte... Vem klandrar blixten när huset brinner ner?
Det känns som om jag faller genom Jupiters röda virvelstorm...
”Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon blev varse en vattenbrunn...”
Jag tittar ner på mina händer och anar ben och brosk under huden. 
Och i handlederna rusar blodet fram i sina ådror.

Begreppet översättning är komplice-
rat. Det kan vara, som hos Sara Lid-
man, en yttring som förf lyttar sig 

inom författarens eget skapande, mellan det 
icke-skrivande, det kommunikativt talade och 
det skrivande, det kommunikativt grafiska. 
Det kan vara hennes själv-översättning (den 
som är ett otal afrikanska författares binära 
skriftform), det kan vara översättningen som 
delaktighet i hennes talekonst, i lyssnandet, i 
intervjuerna. Detta är ett avhängigt ämne som 
kräver ett eget spelrum och behandlas inte här.

Denna essä dokumenterar översättningarnas 
litterära och politiska värld, den tidstillkomst 
de tillhör och det land och språk de tillägnat 
sig. Epoken jag har granskat omspänner fyra 
decennier (1953–1996), liktydigt med Sara 
Lidmans tidsrum som författare. Regioner-
na företräder tre kontinenter och ett tjugotal 
språk. Hur skiljde sig de nordiska och de icke- 
nordiska förlagen från varandra? Varför är de 
engelska sidsteppade?

Tidsblock, region, kalla kriget
De sammantaget 66 översättningarna tar sina 
avstamp i sammanlagt 14 romaner, 3 intervju-
böcker och 2 rapportböcker, alla publicerade 

av Bonnier (utom Samtal i Hanoi och Gruva). 
Jag har förlagt översättningarna till tre 

tidsblock som utgör en fyra decennier lång 
förflyttning av Sara Lidmans litterära hand-
lingskraft, mellan bortfarande och borta-
varande, mellan det lokala, det globala, det 
kulturrevolutionära, och det avslutande hem-
met. Eller uttryckt så här: (1) Från västerbott-
nisk nyprovinsialism och patriarkal religion, 
till Sydafrikas apartheid, Kenyas koloniala ut-
träde, (2) de många åren som världsmedborgare 
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och socialistisk debattör med Vietnam som 
brännpunkt, (3) moderniseringen och koloni-
seringen av Norrland, det förändrade hemmet, 
byn i världen. Det första blockets bastexter är 
Lidmans tidigaste västerbottniska romaner 
(Tjärdalen 1953, Hjortronlandet 1955, Regnspi-
ran 1958, Bära Mistel 1960) och två afrikans-
ka ( Jag och min son 1961; reviderad 1963, Med 
fem diamanter 1964); det andra två genreöver-
gripande rapportböcker (Samtal i Hanoi 1966, 
1967, 1971; Gruva 1968); det tredje tre av Jern-
baneeposets åtta romaner (Din tjänare hör 1977, 
Nabots sten 1981 och Lifsens rot 1996).

Jag skall förkorta dokumentationen och fo-
kusera på det som kan betraktas som speciellt 
i någon mening. Sådan är skillnaden mellan 
de 24 icke nordiska översättningarna och de 14 
nordiska i den första gruppen och i den tredje 
med samma utgångspunkt 3 och 15. Orsaken 
kan förmodligen härledas till den politiska 
förskjutningen som skedde mellan de två tids-
skedena, mellan Notkrisen (benämning på den 
kris i relationerna mellan Finland och Sovjetu-
nionen som inträffade senhösten 1961) /kalla 
kriget med sin anti-borgerliga politik och följ-
den av post-Vietnams ’befrielse’ med förhopp-
ningsljuva drömmar. Det utländska intresset 
för Lidman dalade, tycks det, i takt med att 
hon vände blicken hemåt, till Västerbotten. 
De icke-nordiska översättningarna minskade 

således avsevärt. Jag vill tro att hennes radikala 
synsätt under de två första tidsblockens poli-
tiska tidevarv styrde översättningarna i motsatt 
riktning, mot det kommunistiska öst. De nord-
iska förlagens kyla inför Samtal i Hanoi (endast 
på norska) delades inte av den övriga världen. 
Boken mottogs på tyska, polska, nederländska, 
och engelska. Den andra rapportboken, Gruva, 
ett finstilt svenskt arbetarklassprojekt, var poli-
tiskt acceptabelt och visade sig vara gångbart åt 
båda hållen, på finska, danska, ungerska, ryska, 
italienska, och nederländska. 

I samband med den utsträckta genomgången 
av Jag och min son (JOMS), när de sista rader-
na i den nya versionen var nedplitade hösten 
1962, utvecklades Lidmans Afrika allt mer 
till ett politiskt didaktiskt projekt och där-
med ett populärt översättningsprojekt i öst. 
Hennes två postkoloniala romaner upptogs 
av översättarna som överordnad dokumenta-
tion, metafiktion. ”I think that my real cre-
ative work begins with this book,” sade hon 
vid mötet med redaktören Savva Dangulov på 
den kommunistiska tidskriften Inostrannaya 
Literatura (”Utländsk Litteratur”) i Moskva 
17 augusti 1962. Inostrannaya Literatura kan 
kallas ett tövädrets kommunistiska barn; det 
öppnade portarna för ryska läsare till väster-
ländska författare av högsta rang som William 
Golding, Franz Kafka, Jerome J. Salinger, och 

många andra. Lidman var i gott sällskap. In-
tervjun med Dangulov blev ett sanktioneran-
de och bispringande källflöde till sextio- och 
sjuttiotalens anmärkningsvärt stora grupper 
översättningar av Lidmans Afrikaböcker till 
östeuropeiska språk. Den ryska tidskriften 
publicerade JOMS i majnumret 1962 som den 
allra första utanför Norden. Det betydde, vill 
jag tro, att den ryska översättningen kom att 
vara utgångspråk för de flesta av andra öst-
statsöversättare (såvida översättaren inte var 
som estniska Arnold Ravel som utöver ryska 
även kunde svenska och finska) och att dess 
”anti-borgerliga” ideologiska poleringar kan 
ha kopierats och överförts av dem i bästa kalla 
kriget-anda. Från den oslipade versionen eller 
den slipade översattes JOMS till estniska Mina 
ja mu poeg 1963; kroatiska Ja i moj sin 1965; let-
tiska Es un mans dels 1966; ungerska É és a fiam 
1970; tyska Ich und mein Sohn 1969; tjeckiska 
Já i muj syn 1973; en andra ryska Kraj movosjki 
[Hjortronlandet]; Já i mój syn 1978. 

Översättaren Gerda Lindgren  
i Gamlakarleby
Att Norden annars var väl representerad i 
uppslutningen kring Lidman är uppenbart; 
de nordiska förlagen har i decennier prak-
tiserat utbyte av sin litteratur, den de ansåg 
hålla hög nationell klass. Men det var skill-
nad på romanernas dragningskraft. Tjärda-
len kom ut enbart på danska; Regnspiran på 
danska och finska; Bära mistel på danska och 
norska; Hjortronlandet på danska, norska, och 
finska; Jag och min son 1961 på finska, isländ-
ska, danska; Jag och min son 1963 på norska; 
Med fem diamanter (MFD) på danska, norska 
och finska. Fyra nordiska översättare kom att 
arbeta tätt intill Lidman på olika sätt kring 
de här romanerna. Danske Kjeld Elfelt som 

var så nära att hans översättningar kom ut mer 
eller mindre parallellt med källorna. De andra 
var finländska Gerda Lindgren med fyra verk, 
norska Inger Hagerups med två, och isländske 
Einar Bragi med ett. 

Vi skall lyssna på en av dessa f litiga och 
trogna översättare, Gerda Lindgren (Kaija 
Lintumaa var hennes nom de plume), förfat-
tare, lektor i svenska och tyska vid Kokko-
lan Yhteislyseo i Gamlakarleby, nu Karleby. 
Vid det laget som hon påbörjade arbetet med 
JOMS hade hon översatt tre av Lidmans ro-
maner till f inska: Hjortronlandet/Muurain-
maa 1956; Regnspiran/Tervapääsky 1959; Bära 
mistel/Salamankantaja 1961. Hon skulle även 
översätta en fjärde Lidmanroman, MFD/Viisi 
timanttia 1965, året efter hon dog. I ett brev till 
Lidman skriver hon. ”Jag förstår att ni måste 
skriva denna bok [JOMS]; den är kanske mera 
en handling [hennes emfas] än en roman … 
distansen är liksom inte tillräcklig … i någon 
mån verkar [människorna] vara mera represen-
tanter för idéer och reaktionssätt eller typer, 
’illustrationer’”. I samma brev ber hon om för-
klaringar av ord, uttryck, ’otydligheter.’ Lid-
man svarade och förklarade. Utifrån svaret 
gjorde hon en ordlista som förlaget aldrig pu-
blicerade, lika bra det, skriver hon, det kan ha 
”verkat pedagogiskt med alla förklaringar.” I 
ett brev nästan ett år senare utvecklar hon sin 
syn på språk som en slags kognitiv och visu-
ell kommunikation, som hon menar Lidman 
simulerar, och hur den i sin tur laddar den 
språkliga överföringen till finska. 

Vad ett sådant språk inspirerar en översät-
tare! Det är som att på ett musikinstrument 
försöka finna den absolut rätta tonhöjden, den 
absolut rätta fraseringen, att få det att låta som 
det skall låta – och vilken tillfredsställelse om 
man någon gång tror sig lyckas, tror sig ha 

»Det utländska intresset för Lidman dalade, tycks det, i takt 
med att hon vände blicken hemåt, till Västerbotten.«
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funnit den absoluta nyansen, att det klingar 
riktigt.

Brevet speglar den rädsla hon de här dagar-
na befriats från. I samtal mellan Urho Kek-
konen och Nikita Chrusjtjov i Novosibirsk, 
skriver hon, tog Sovjetunion tillbaka kravet 
på ett nytt avtal, den så kallade upplösning-
en av Notkrisen. Hon påminns även om da-
garna i december 1939 då Finland anfölls och 
Vinterkriget var ett faktum, liksom avsnittet 
i JOMS om Finland, och jämför sitt trauma 
under de finska krigen med Lidmans efter ett 
åtal i Johannesburg för omoralsbrott för henne 
och ANC-mannen Peter Nthite. Hon tvinga-
des ut ur landet. 

Några år därpå uppträder en anknytning 
som berör Volk und Welts redaktören Roland 
Links censur av JOMS (översatt på tyska 1969) 
på temat ”Freiheit des Landes.” Han hade 

upptäckt en passage från det finska Vinterkri-
get som innehöll ”unbegrundeten Urteilen uber 
die Sowjetunion” (obehövliga omdömen om 
Sovjetunion) som måste elimineras (Gagnz, 
120). Det skedde också. I Alfred Otto Schwe-
des översättning har följande mening uteslu-
tits: ”Hade han [en stupad ryss] inte överskridit 
gränsen i akt och mening att döda Irma och 
hennes folk.” Lidman gick med (muntligt) 
på att så skedde, om inte, hade boken inte 
tryckts. Lindgren, med varje finländare, hade 
protesterat!   

Engelska. Det ofullbordade
Engelskan var Sara Lidmans andra språk i 
betydelsen att det var det språk hon kunde 
mycket väl, som den engelsklärare hon varit 
en gång i tiden, och det koloniala engelska 
språk hon levde i och lärde sig bruka och 

förstå under sina många år i Afrika. Det 
innebar att hon vid sidan om de norska och 
danska översättarna, kunde samarbeta med 
den engelska översättaren Elspeth Harley 
Schubert in på skinnet vad gäller alla tre 
översättningar, Regnspiran, Bära mistel, Jag 
och min son.

George Braziller, den amerikanska för-
läggaren, nåddes av JOMS redan i november 
1961 och var beredd att ge företräde åt denna 
särpräglade bok, framom tidigare tilltänkta 
Bära mistel. Så skedde och så började striden 
mellan Västerbotten [Bära mistel] och Afrika 
[ JOMS] som tog ett dramatiskt slut. I bre-
ven till USA hade Bonniers reklamchef Sonja 
Bergvall från början poängterat att det positi-
va mottagandet av The Rain Bird (1962) var en 
poäng som talade för Bära mistel; de två böck-
erna hängde organiskt ihop. Hon vann. Till 
det hör att hon envist de här åren misskredi-
terade JOMS. Kontraktet till förmån för Bära 
mistel tecknades mellan Bonnier och Brazil-
ler i december 1962 (boken trycktes inte, av 
samma skäl som JOMSs slutgiltiga öde). Ett 
halvt år senare den 3 maj 1964 postades Schu-
berts engelskspråkiga JOMS manuskript till 
New York; boken, den reviderade, hade fått 
nytt godkännande. Det återsändes till Lid-
man den 2 juni, med kommentarer och frågor. 
Manuset träffade Lidman rakt i ansiktet uppe 
i stugan på Kajsaberget i Hammerdal, just 
hemkommen från Kenya, himlatrött, förvir-
rad, med två bokkorrekturer stirrande fram-
för sig: ”Allt är vackert och sorgset och kallt”, 
skriver hon i sin dagbok. Den 5 juni skriver 
hon: ”Idag kom Jag och min son i engelskt 
ms. och man ser bättre bristerna och ska jag 
aldrig kunna skriva” och följande dag: ”I mor-
gon har jag varit här en vecka – och har bara 
rättat 3 sidor. Ska börja på allvar nu. Mitt 

uppdrag är givet: att älska utan hopp.” Tid-
punkten var en mycket olämplig tidpunkt. 
Lidman hade då inträtt i, vad hon kallar, 
”sorgens böneliv”, en smärtans sorg som om-
famnade dels förtvivlad kärlek till gifte man-
nen Eskil Almgren, som hade hjälpt henne 
med Kenya-boken på avstånd från Stock-
holm, dels det könsrelaterade maktspelet i ro-
manerna och deras anknytning till det kalla 
krigets ideologiska landskap. En tid gran-
skade hon den engelska texten, höll ut fram 
till sida 80 i det 450 sidor långa manuskrip-
tet innan hon gav upp för gott (det engelska 
manuskriptet finns i Sara Lidman-arkivet). 
Det var under det här året det hade blivit mer 
blev klart för henne att det var dags att vända 
ryggen till Braziller och de två engelska ma-
nuskripten. Proteströrelsen mot Vietnam och 
USA hade kommit igång. Bomberna i augusti 
1964 uppmanade Clarté och Svenska kvinnors 
vänsterförbund att demonstrera utanför ame-
rikanska ambassaden, andra grupper att dela 
ut flygblad utanför USA:s handelscentrum, 
och Lidman hade börjat skriva ironiska ar-
tiklar i Aftonbladet och hålla sina Vietnamtal. 

Sara Lidman (andra från vänster), bredvid henne lektörerna Gisela Kosubk och Roland Link. Berlins allmänna högre läroverk ”Käthe Kollwitz.” 
Östberlin, februari 1972.

»Manuset träffade Lidman rakt i 
ansiktet uppe i stugan på Kajsaberget 
i Hammerdal, just hemkommen från 
Kenya, himlatrött, förvirrad, med två 
bokkorrekturer stirrande framför sig«
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Båten stilla i havet. I trädgården.
Och tidningen var en solidarisk tidning.

Det lästa hade vikt.

Och kaffet var i glaset.
Jag minns det som i går.

Som klockan ringde, stannat har den gjort nu, här.

Men så omsorgsfullt upphängd. Så är det med bräckligheten.

Som årtag i grynings vatten.

I ett brev från Nadine Gordimer (som be-
sökte henne i augusti) beskrev hon sig som 
en ”hysterical, idle, love, conceited woman,” 
i ett annat som en intellektuell aktivist. Hen-
nes officiella roll blev det senare, riksagitatorn 
med Karl Marx i fickan. 

Fick vännen Gordimer läsa det engelska 
manuskriptet som hon längtat efter sedan 
länge, undrar jag? Var det därför hon uppsök-
te Lidman i Hammerdalen, just denna sen-
sommar med den engelska texten lämpligen 
infunnen på köksbordet? Då hade den i alla 
fall gjort någon nytta, säger jag ironiskt! Att 
JOMS inte skulle bli en engelskspråkig bok var 
i alla händelser sedan en tid även känt i New 
York. Lidman hade låtit Braziller förstå att den 
avgörande orsaken för reträtten inte var kärle-
kens mentala galenskap utan nykter antiame-
rikansk politik. ”Viet Cong. Go Home!”, den 
perspektivomkastade titeln på Lidmans första 
tryckta Vietnamtal (avsedd att förmå ameri-
kaner tänka hur det känns att demoleras), må 
vara en grym bilaga till engelska JOMS hä-
danfärd, men den är trogen den hårda tid vi 
befinner oss i dessa år. 

De två Afrikaböckerna kom i förlaget Volk 
und Welts händer i slutet av 1960-talet. I sam-
band med utgivningen av MFD framträd-
de Lidman vid ett seminarium i Östberlin i 
regi av förlaget, hon väg på sin andra resa till 

Vietnam. Översättandets solitära öststatinrikt-
ning hade fått ännu en röd kick. 

Hemmet för Lidman var en avlägsenhe-
tens närhet, vare sig det representerade byn 
Missenträsk i Jörns socken, Nyeri nära Mount 
Kenya, fåglarna i Nam Dinh Vietnam, gruv-
arbetare i Svappavaara/Vaskivuori, norr om 
polcirkeln. P 
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»Att JOMS inte skulle bli en engelskspråkig bok var 
i alla händelser sedan en tid även känt i New York. 

Lidman hade låtit Braziller förstå att den avgörande 
orsaken för reträtten inte var kärlekens mentala 
galenskap utan nykter antiamerikansk politik.«


