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Samuel Ödmann – svensk 1700-talsöversättare 
med globala perspektiv

Ödmann i Karleby

När bibliotekarien i Gamlakarleby i början av ader-
tonhundratalet införskaffade Samuel Ödmanns be-
arbetning och översättning (via tyskan) av Roger 
Norris’ Resa på neger-kusten till kongl. hofvet i Da-
homej (1792) till båtnad för Läsesällskapets burgna 
medlemmar i monarkins femte viktigaste stad, var 
det ett överlagt val. Ödmann representerade det som 
läskulturen i den österbottniska seglationens metro-
pol favoriserade mest av allt och det som stadgarna 
med Anders Chydenius som inspiratör också angav: 
kunskap, spänning och nutidshistoria. 

”Ingen Läsare af känsla,” förklarar Ödmann i 
företalet till boken, ”lärer utan rysning följa Herr 
Norris i des berättelse om de blodiga upträden, til 
hwilka han varit vitne, eller utan häpnad se vårt  
slägte stadt i sådan vildhet. Då vi om alt det, som rö-
rer Africa, äge både få och opålitliga underrättelser, 
hoppas man äfven denna lilla Resebeskrifning fin-
nas värdig at utgå ifrån Svensk Präss.” Läsarna vis-
ste med all säkerhet att ”de blodiga uppträden” Öd-
mann nämner berör brutaliteten i brittisk slavhandel 
och man kan även i Ödmanns patos registrera en illa 
dold nationalistisk hänvisning: vi svenskar uppför 
oss inte på samma sätt i Afrika, vi har andra syften. 

Läsarna var givetvis bekanta med de storsvenska 
försöken till koloniala landvinningar som köpet av 
den karibiska ön St. Barthélemy 1784 (dit hänförda 
österbottningar drogs som malen till eldslågan) och 
tillägnandet av områden i Senegal-Gambia ett par år 
senare för misslyckade altruistiska ändamål, en sve-
denborgsk frizon för befriade slavar. Men i konflikt 
med den idealism som besjälade Ödmann kan man 
anta att karlebybor även kände till att svenska skutor 

– må vara i mycket liten skala – fraktade slavar via 
transithamnen på den karibiska ön. Av biliotekets 
tjugotal reseskildringar med Afrika som subjekt är 
nästan hälften Ödmanns översättningar; en fjärdel 
av beståndets drygt hundratal utomeuropeiska är 
hans. 

Internationalisten Ödmann

Ödmanns översättningar utgör således en klass för 
sig i Läsesällskapets i Karleby rara boksamling. 
Karlebyborna fick i alla händelser rysningar av 
Ödmann. Men hans närvaro var lika central, är jag 
övertygad om, även i de många andra läsesällska-
pen i rikets kuststäder. Och de utgör huvudstommen 
i de nordiska universitetsbibliotekens sjuttonhund-
ratalslitteratur kring resor på svenska. Det gör ho-
nom till den dåtida svensktalande världens främste 
internationalist och introduktör av det främmande. 
Som översättare och reseskildrare i samma person, 
som vi strax skall se! 

I den rollen utmanövrerar han kändisar och för-
fattare som Peter Kalm, Daniel Solander, Carl Peter 
Thunberg och Anders Sparrman. Och Ödmann gör 
det utan att ta ett enda fjät. Ingen samtida kommer 
således i närheten av honom i hans roll som det sena 
sjuttonhundratalets främste kunskapsförmedlare. 
Den rollen omfattar de stora kartritarnas seglatio-
ner (Cook, Bligh, de la Pérouse, Pagès, de Lesseps); 
kolonialiseringen av Australien och Söderhavsom-
rådet (Hunter, White) och brutaliteten i slavhandeln 
(Oldendorp, Wadström, Norris, Stedman). Hans re-
lativt sett många översättningar av resor i och till 
Afrika/Västindien var dessutom starka inlägg i abo-
litionistdebatten. 
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Vem var han?

Samuel Ödmann var teolog, zoolog, botanist och 
kulturhistoriker, och en av Carl von Linnés lär-
jungar. Idag är han konstigt nog mest känd som 
psalmdiktare och minst känd som översättare trots 
sin fantastiska produktion och sin samtida popula-
ritet både hemma och i det övriga Europa. Vilket 
säger någonting om översättningens status i den 
vetenskapliga taxonomin. Hans verksamling består 
av ett femtiotal arbeten, varav hela 45 är översätt-
ningar och bearbetningar av reseskildringar med 
geografisk och etnografisk anknytning.

Ödmann föddes i Växjö 1750, son till kyrkoher-
den Gabriel och Catharina Ödmann, men växte upp 
hos sin morfar prosten Samuel Wiesel, en tid han 
skildrat i biografin Hågkomster från hembygden 
och skolan (skriven 1801; utkommen 1830). Ef-
ter gymnasietiden i Växjö flyttade han till Uppsala 
där han till att börja med studerade grekiska och 
orientaliska språk som del av präststudierna och 
senare zoologi och botanik med Linné som lärare. 
Han tog examen 1772; fick jobb som huspredikant 
och skolvaktmästare i Pilhamn på Ingarö i Stock-
holms skärgård där han senare skulle verka som 
präst fram till 1792. Det året forslades han i båt till 
Uppsala för nya uppdrag. Han hade drabbats av en 
malarialiknande sjukdom (”skärgårdsfrossa”, som 
den kallades den tiden, förmodligen en variant av 
borrelia eller TBE) som gjor-
de honom sängbunden enda 
fram till sin död 1829. 

År 1784 väljs han in i 
Kungliga Vetenskapsakade-
min, tack var sina studier av 
fiskar och fåglar under sin 
långa vistelse i skärgården, 
och samma år översätter han 
sitt första arbete där slaveriet 
står i centrum, Tillförlåtlig 
underrättelse om negrerne 
på Guinea kusten, samt de 
derifrån hämtade slafvars 
närvarande belägenhet; en 
översättning och bearbet-
ning av den tyske missions-
historikern Christian Georg 

Andreas Oldendorps studie som innehåller bland 
annat intervjuer med västafrikanska ‘danska’ slavar 
på Jungfruöarna. Ett par år senare föreslår han – mo-
digt – Akademin att Linnés Fauna Svecia skulle re-
videras (vilket inte bifölls); 1799 blir han professor 
i teologi och vid sidan av det akademiska uppdraget 
arbetar han som prästutbildare, inspektör för fyra 
studentnationer och kyrkoherde i Gamla Uppsala. 
Hans skriftverksamhet kom även att omfatta bibel-
översättningar, utarbetande av kyrkohandböcker 
och andra teologiska arbeten. 

I sin illa vädrade sjukkammare, tillika matsal, 
seminarierum och konsertsal, tar han liggande och 
nedbäddad emot kolleger, studenter, vänner och till-
resta utländska gäster som kommit för att diskutera 
världens storhet med honom. Den expanderande el-
ler koloniala kartbilden och föreställningen om en 
civilisatorisk och lika kolonial Gud höll honom vid 
liv. Under loppet av 21 år (1784-1805) översätter 
och redigerar han fyrtiofem reseskildringar, vilket i 
medeltal är mer än två arbeten per år. Det är en ma-
kalös prestation, sett också mot bakgrund av hans 
handikapp, och en ironisk kommentar till reseskild-
ringens väsen, en den fysiska rörelsens lovsång. 

Översättningens ideologi

Det går att organisera dessa verk på olika intressanta 
sätt. Geografiskt fördelar sig materialet så här: tret-

ton titlar berör Europa, tolv 
Afrika och Västindien, fem 
Asien, tre vardera Nord- och 
Sydamerika, Mellanöstern, 
Australien och Söderhavs-
området och sex världsom-
segling. Med andra ord, hans 
korpus upprätthåller en glo-
bal vision, helt i linje med 
den linnéanska världsbildens 
och det koloniala projektets 
dubbla strävan kring samspe-
let mellan kunskapsackumu-
lation och maktövertagande. 

Det går också att utläsa 
andra övergripande egenhe-
ter som även de påverkar den 
översättningsideologi och 

Samuel Ödmann.
Målning af J. G. Sandberg. Smålands 

nation. Uppsala.
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metod han kom att omfatta. Av de 45 arbetena är 18 
berättelser om sjöresor, 27 förlagda till land, flod, 
eller stad; 25 är monografier och 20 samlingsverk. 
I det globala projektet rymdes också det nationella 
eller ännu rättare sagt det nationalistiska. Ödmann 
delar synen med sina svenska resande trosfränder 
om kunskapsinhämtningens betydelse också som 
politisk agenda eller möjlig geografi för merkantilt 
bruk. Det finns ett spanande öga i översättarens val 
av texter och tilltal som pekar ut och instruerar om 
fertil jordmån, vänliga människor och tillgängliga 
kuster. Och den tredje egenheten är i det här sam-
manhanget den mest intressanta och gäller Ödmanns 
förhållningssätt till sina läsare som han regelmässigt 
apostrofierar, som vi såg i det inledande citatet, med 
självupptagen paternalism. Det är den lärdes eller 
sjuttonhundratal Philosofens uppdrag gentemot den 
oinvigde. Det är han som är auktorititen, inte den 
författare/resenär vars text han överför till sitt eget 
språk. Det språk han därmed förser sin text med blir 
‘svenskt’ i en mångtydig bemärkelse, trots att den 
verkliga författaren är engelsk eller fransk. 

Vi har ovan diskuterat olika förhållningsätt som 
modulerar Ödmanns översättning: den skall ha en 
civilisatorisk och kolonial inriktning, den skall var 
igenkännlig som ‘svensk’ text, den skall ha en evan-
giliserande autoritet med utgångspunkt i den talan-
de själv (Ödmann) och den skall tala till ”Läsare af 
känsla”, den skall vara spännande, tillgänglig och 
roande. Det är i Ödmanns sätt att nalkas ”Läsare 
af känsla” som den svenska resekildringen har sin 
grogrund. Så här fungerar det.

Översättning och manipulation

Många av översättningarna är samlingsverk eller 
antologier. Men även monografin är inkluderande; 
även den kan innehålla extrakter från andra samtida 
reseskildringar från samma områden. Ödmann läg-
ger till, ändrar och förkortar och han gör det när 
han anser att texten han bearbetar bär brister. Han 
tar bort det han anser vara överflödigt, tråkigt eller 
olämpligt. I företal efter företal försäkrar han sina 
läsare om att han gör det i deras intresse som vetgi-
riga men okunniga läsare. I Jean Louis Marie Poirets 
Bref om Numidien (1792) medger han att han brukat 
en ”hård hand” i översättningen/redigeringen efter-

som en ord-för-ord översättning skulle ha ”fallit de 
fläste Läsare til last.” När det gäller avsnitten kring 
fauna och flora lägger han till en egen framställning. 
I sin översättning av Wilhelm Blighs Resa genom 
södra verlshafvet (1792) adderar Ödmann avsnitt ur 
John Watts’ dagbok (som han hämtat ur The Voyage 
of Governor Phillip to Botany Bay, 1789); i Aeneas 
Andersons Berättelse om Ängelska Beskickningen 
til China (1796) tillkommer ett sammandrag av 
den katolske missionären Pater Glejo; och i Donald 
Campbells Land-resa till India (1801) valda över-
satta bitar ur Paolino da San Bartholomeos Viaggio 
alle Indie (1796). Hans sammanfattningar, tillägg 
och parafraser gör att det är i stort omöjligt att med 
säkerhet veta i vilken mån och hur originaltexterna 
har använts. I själva verket var detta ingen angelä-
genhet för Ödmann och tidens översättare. 

Av de 45 texterna är 23 skrivna av engelska el-
ler engelskspråkiga författare, tio av franska, sex av 
tyska och tre av italienska. Endast sex av de engel-
ska och tre av de franska (förutom de två som Öd-
mann tillskrev sig själv och en dansk) kom till ho-
nom via tyskan. ‘Originalet’ i denna pre-copyright 
period hade inte något egentligt egenvärde, även om 
den resande huvudpersonen var mån om att det var 
han som höll i pennan och inte någon medresande. 
Ödmanns översättningar befinner sig i en mobil, 
transkulturell idévärld, där pragmatism och delvis 
chauvinism styr valet av förlagor för en översätt-
ning. Varför dominerade tyskan i hans fall? Det kan 
bero på det självklara faktum att det var det språk 
han kunde bäst och att hans förlagskontakter i Upp-
sala/Stockholm var tyska. Men det mest sannolika 
skälet var hans beundran av J. R. Forsters och sonen 
George Forsters ‘antikoloniala’ översättningar från 
engelska och franska. 

Översättaren som reseskildrare

Men lojalitet med källan var underordnat det na-
tionella. I arbetet med Blighs Resa genom södra 
verlshafvet placerar han sin översättning vid sidan 
av två tyska, jämför dem även med originalet, och 
kommer fram till att hans slår dem alla i ‘autenti-
citet’! I sina pläderingar är han alltid mån om att 
hävda två samgående kriterier: sanningen och om-
sorgen om läsaren. Men det var hans ‘sanning’ och 
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den sanningen var förbehållen den läsare som var 
beredd att inträngd i kyrkbänken lyssna och lära. 
Därför ingår i alla hans översättningar ett homi-
letiskt drag, en predikoton som lösgörs endast då 
han tillåter författaren tala i direkta ordlag, utan att 
bli citerad, refererad eller censurerad. Detta inträf-
far i de översättningar – där han även använder den 
ordagranna överföringen av subjektets/resenärens 
jag-form – som gestaltar spännande ökenvandringar 
med karavaner och harem. 

Han ogillar det han anser vara alltför personligt 
och emotionellt, som den icke-romantiska upplys-
ningsman han är. I företalet till Poirets Bref om Nu-
midien skriver han: 

Känslan är visserligen en ypperlig egenskap hos 
en lärd Resande. Man mengiver ock att den i Afri-
ca tågande vandringsmannen, som tärd av törst, 
vanmäktig av en brännande sols strålar, kommer 
till et med svalkande skugga omgivet källsprång, 
bör frestas, at, slå en eller annan drill. Översätta-
ren har gallrat för att minska sådana ‘utbrott’.

I själva verket sker det motsatta. Ödmann håller sig 
till texten mera lojalt än han gör annorstädes när 
berättelserna handlar om manliga strapatser genom 
öknar, över isar, skeppsbrott och märkvärdigheter 
som harem och möten med ‘vildar’ eller vilddjur. 
När han blir verkligt engagerad övergår han från be-
rättelens jag-form till tredje person. Han vill vara i 
berättelsen själv!

Ödmann har bidragit till att utveckla den svenska 
reseskildringen genom att i sina översättningar upp-
rätthålla en spännande jämvikt mellan romans och 
fakta, mellan det som ansågs vara personligt och det 
som ansågs vara sakligt eller verkligt. Så kritiserar 
han den talande i Benyovszky (1791), liksom han 
gjorde i Poiret, för att överdriva eller ”för[a] en Ro-
manhjeltes wanliga språk.” Det är precis så rese-
skildringen än idag skiljer sig från romanen.

Ödmann och en lokal fritänkare

Vi skall återvända till böckerna i Chydeniusrummet 
i Karleby stadsbibliotek och en speciell volym, hans 
egen Jämförelse emellan norra och södra polkretsen 
(Upsala, Johan Edman, 1786). I den hittade jag ett 
klotter som inte bara avslöjar en uppmärksam läsare 
utan en debattlysten och motsträvig en, kanske en 
kapten. Ödmann kommenterar det berömda inter-
mezzot då James Cook lyckas gira invid ett isberg 
och förklarar det vara den Allsmäktiges förtjänst:

Hvad skall man då säga de sig så kallande Phi-
losopher, som öfver alt i Naturen ropa på brist, 
på oordning, på slump? Är detta skörden af ve-
tenskapernas framsteg? Är det då målet för desse 
Philosophers ärelystnad att förnedra sig till likhet 
med Koråker och Kamtschadalare? Själfve Polk-
retsen skulle vanhelgas af så djuriska tänkesätt. 
(s. 34, 71). 

En protesterande läsare antecknar i stilig blyerts föl-
jande: ”Allt detta har han [Gud] visserligen gjort, 
men leder ingalunda Capt. Cook förbi isbergen. Så-
ledes var Capt. Cooks lefnad ej styrd af någon för-
syn utan blott af slumpen!!!” Ödmann, översättaren, 
hade kontakt med sin samtid. Han var med om att 
formulera den.

Raoul J .  gRanqviSt

För att identifiera de reseskildringar som nämns med 
egennamn i denna essä, se min artikel 2 nedan. 
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