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Ska jag dig likna vid en sommardag? 
Soll’ metaforas tu bei sommardag? 
Shakespeare in Swedish and Transpiranto 
 

 

Sammanfattning 
I denna uppsats undersöker jag skillnaderna mellan att översätta lyrik till svenska (ett riktigt, 

regelstyrt språk) och till transpiranto (ett påhittat, fritt och humoristiskt språk). Jag tittar 

framför allt på vad som händer med originalets stilgrepp och med humor och allvar i de båda 

översättningarna. Mina litterära experiment visar att det är en fördel att översätta till ett fritt 

språk, transpiranto, när man vill bevara stilgrepp, medan svenskan oftast har fördel när det 

gäller att bevara känslolägen. Transpiranto fungerar dock lika bra eller bättre än svenska om 

känsloläget stämmer överens med transpirantons inneboende skämtsamhet. Förutom att mitt 

experiment återigen visar att exakta översättningar inte existerar kan det också skänka tröst 

till översättare som känner sig begränsade av sitt målspråk – inte ens transpirantons alla 

resurser kan hjälpa en översättare särskilt mycket närmare en exakt översättning. 
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1 Inledning 
”Jag vill inte avskräcka dig, men jag kan av egen erfarenhet tala om att det är svårt att 

översätta sonetter p g a rimflätningen.” Det svaret fick jag av chefredaktör Ulf Schöldström 

när jag mejlade till Grönköpings Veckoblads redaktion. Men jag blev inte avskräckt. Snarare 

tvärtom. Min morfar har prenumererat på Grönköpings Veckoblad i många år. Tidningen 

befolkas av ett antal återkommande karaktärer som lever sina liv i den fiktiva staden 

Grönköping. I varje nummer finns en så kallad transpiration – en översättning av en text 

(oftast en känd dikt eller sång) till det påhittade skämtspråket transpiranto (se avsnitt 5). Nu 

när jag är äldre händer det ibland att morfar läser transpirationer högt för mig, och 

uppfinningsrikedomen och språkglädjen hos transpiratörerna imponerar djupt på mig. ”Just i 

år då vi firar [Shakespeares] 400-årsjubileum så prövas förstås också en rad nya grepp”, sade 

Måns Hirschfeldt nyligen i P1 Kultur. Med det här arbetet sällar jag mig till raden av 

experimentörer – jag översätter nämligen några av Shakespeares sonetter till transpiranto.  

Till sist: tack till min morfar, Torbjörn Tillas, för att du introducerade mig för transpiranto – 

annars hade inte den här uppsatsen blivit av. 

2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka skillnaderna mellan att översätta lyrik till svenska (ett riktigt, 

regelstyrt språk) och till transpiranto (ett påhittat, fritt språk). Jag vill besvara dessa 

frågeställningar: 

• Vad händer med originalets stilgrepp i de båda översättningarna? 

• Vad händer med humor och allvar i de båda översättningarna?  

3 Metod och material  
Mitt material är fyra av Shakespeares sonetter (nummer 12, 18, 66 och 135) i tre versioner: på 

engelska, på svenska och på transpiranto. Alla dessa finns att läsa i avsnitt 7. Jag har valt 

dessa sonetter för att jag tycker att de har många olika känslolägen – mestadels inte särskilt 

godmodiga, vilket känns intressant med tanke på att transpiranto är gjort för att vara 

skämtsamt. Den engelska versionen av sonetterna är den som finns med i Eva Ströms 

översättning från 2010. Den versionen av sonetterna utgår från Harvard-professorn Helen 

Vendlers moderniserade version av Q (se avsnitt 4.3.1). Eva Ströms svenska översättning 

ingår också i mitt material. Transpiranto-versionen svarar jag själv för. I det här arbetet jämför 
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jag de båda översättningarna med originalet för att i förlängningen kunna dra slutsatser om 

skillnaden mellan att översätta till svenska och till transpiranto. 

4 Om sonetter 
4.1 Sonettens uppbyggnad 

Det finns flera olika sonettformer, men i Sverige har vi tagit till oss den italienska, som kallas 

Petrarcasonett1 (läs mer om Petrarca i avsnitt 4.3). En nutida sonett är uppbyggd av fjorton 

rader, verser. Dessa kan delas in i en oktav (eller oktett, de åtta första verserna) och en sextett 

(de resterande sex verserna). Oktaven kan i sin tur delas in i två kvadernarer om fyra verser 

vardera, och sextetten i två terzetter om tre verser vardera. Ibland skiljs de olika delarna åt 

med blankrad och bildar egna strofer, men hela sonetten kan också skrivas som en enda strof 

(vilket är vanligt i den engelska traditionen). Mellan den åttonde och nionde versen brukar det 

finnas en volta, alltså en vändning, som kan vara både konstruktions- och innehållsmässig.2 

Själva verserna skrivs på jambisk pentameter eller alexandrin.3 Båda versmåtten består av 

jamber, alltså tvåstaviga versfötter med en obetonad stavelse följd av en betonad. Pentameter 

har fem versfötter (som man kan höra på namnet), och alexandrin har sex versfötter. 

Exemplen nedan visar hur en sonett-vers kan se ut. Jag har markerat obetonad stavelse med ˘ 

och betonad med ˉ, och för tydlighetens skull har jag också satt ut tvärstreck efter varje jamb.  

Jambisk pentameter: 
 Ska jag dig likna vid en sommardag? 
  ˘   ˉ │ ˘   ˉ │˘  ˉ │ ˘  ˉ│ ˘  ˉ │ 

Jambisk pentameter med hyperkatalex (det vill säga en extra obetonad stavelse): 
 Ska jag dig likna vid en sommarmorgon? 

 ˘   ˉ │ ˘   ˉ │˘  ˉ │ ˘  ˉ│ ˘  ˉ │ ˘ 

Alexandrin: 
 Ska jag dig likna vid en sommarmorgonstund? 
  ˘   ˉ │ ˘   ˉ │˘  ˉ │ ˘  ˉ│ ˘  ˉ │ ˘  ˉ │ 

                                                 
1 Lilja, Eva. Svensk metrik. 1. uppl. Stockholm: Svenska akademien, 2006, s. 476. 
2 Ibid, s. 475–476; Burman, Lars, Den svenska stormaktstidens sonett. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga 
institutionen vid Uppsala universitet, 25. Uppsala universitet, 1990, s. 20 
3 Lilja, Svensk metrik, s. 475. 
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Verserna ska sedan rimma på varandra. Det finns flera olika rimflätningsmönster, men 

åtminstone i svensk tradition brukar det finnas två olika rim i oktaven och två eller tre andra i 

sextetten. Ett populärt mönster är abba/abba/cde/cde, och rimmen är vanligen manliga eller 

kvinnliga4 (det vill säga en- eller tvåstaviga). 

4.2 Sonettens historia 

Man tror att sonettformen uppkom vid den tysk-romerska kejsaren Fredrik II:s hov på 1230-

talet, förmodligen med olika lokala diktformer som förlagor. De tidigaste bevarade sonetterna 

är skrivna av Giacomo da Lentino, men det är oklart om det är han som är sonetternas fader.5 

Sonetten utvecklades snabbt, och hundra år senare, år 1332, beskrevs sexton olika 

sonettformer, som kunde skilja sig åt i både rim, meter och versantal.6 Under 1500-talet 

utvecklades tre huvudsakliga rimflätningar: den italienska, den franska och den engelska. Den 

engelska är den relevanta i den här uppsatsen, och den ser ut så här: ababcdcdefefgg.7 Den 

engelska sonetten brukar inte delas in i en oktav och en sextett, utan i tre kvadernarer och en 

slutkuplett. Den brukar dessutom också skrivas i en enda strof, utan blankrad mellan delarna.  

4.3 Shakespeares sonetter 

Nationalencyklopedin berättar att William Shakespeare (1564–1616) anses vara världens 

största dramatiker, född i Stratford-upon-Avon. Hans mamma kom från en godsägarsläkt och 

hans pappa var bl.a. köpman och fastighetsägare i staden.8 En del menar att Shakespeare hade 

en alltför enkel bakgrund för att kunna skriva så världsvant och med så många olika områdens 

vokabulärer. Det finns många teorier om vem som ”är” Shakespeare, men det kommer jag 

inte kommentera vidare. I stället vill jag fokusera på sonetterna.  

Men för att förstå Shakespeares sonetter backar vi först lite. Man kan knappast skriva om 

sonetter utan att nämna Fransesco Petrarca (1304–1374), orsaken till att sonetten spreds i 

Europa. Litteraturens historia i världen berättar att katolska kyrkan började förlora makt 

under 1300-talet, uppror spirade på flera håll i Europa, och det mänskliga förnuftets förmåga 

ifrågasattes. Kanske som en följd av detta ifrågasättande av gamla tankemönster började de 

                                                 
4 Lilja, Svensk metrik, s. 475. 
5 Ibid. s. 476; Holton, Amanda. ”An Obscured Tradition: The Sonnet and its Fourteen-Line Predecessors”. The 
Review of English Studies, Vol. 62(255), 2015: s. 373–392. 
http://res.oxfordjournals.org/content/62/255/373.full.pdf+html (läst 2016-02-09), s. 374. 
6 Burman, Den svenska stormaktstidens sonett, s. 20. 
7 Lilja, Svensk metrik, s. 477; Burman, Den svenska stormaktstidens sonett, s. 21. 
8 Frykman, Erik. ”William Shakespeare”. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/william-shakespeare (läst 2016-02-09). 

http://res.oxfordjournals.org/content/62/255/373.full.pdf+html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%2525C3%2525A5ng/william-shakespeare
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gamla, höviska kärleksidealen anses löjliga. Dock inte i Italien. Där fick den nästan religiösa 

kärleken ta plats hos många stora diktare – Petrarca var en av dem.9  Litteraturens historia i 

världen berättar vidare om Petrarcas mycket populära diktsamling Canzoniere, influerad av 

Dantes verk Vita nuova.10 Den innehåller 366 dikter (en för varje dag), mestadels sonetter, till 

hans stora kärlek Laura. Petrarcas diktning blev mallen för den europeiska kärleksdikten, och 

utmärks av fysisk kärlek och begär å ena sidan, andlig kärlek och avstående å den andra. Hans 

diktning färgar förstås även av sig på Shakespeares, men enligt Olsson et al. var Shakespeare 

den av de post-petrarkiska sonettdiktarna som ”tydligast bröt mot petrarkismens 

konventioner”11. Som exempel anger de sonett 130 (som börjar ”My mistress eyes are nothing 

like the sun”), vilken vänder sig emot petrarkismens sätt att beskriva den älskade (t.ex. likna 

henne vid solen och rosor). Richard Strier menar dock att det finns många spår av Petrarca i 

Shakespeares sonetter. Han citerar t.ex. Oscar Büdel, som menar att Petrarcas stora bidrag till 

kärleksdiktningen är erkännandet om att man lever i en illusion men medvetet stannar i den.12 

Spåren av historien finns hos Shakespeare, men han strävar också efter att göra sig fri.  

4.3.1 Sonetternas liv sedan tillkomsten 
Den stora engelska sonettvågen började 1591, då sonettcykeln Astrophil and Stella av Philip 

Sydney kom ut, och den höll i sig i ungefär fem år.13 Kanske skrev Shakespeare åtminstone 

en del av sina sonetter under denna tid, men de gavs inte ut i samlad form. Många av dem var 

förmodligen enskilda manuskript som cirkulerade inom en viss grupp – en vanlig praktik vid 

denna tid.14 Sonetterna gavs ut i samlad form första gången 1609, av Thomas Thorpe.15 

Denna upplaga kallas ofta Q eller Quarto, eftersom den gavs ut i ”quarto”, kvartoformat.  

Numera sägs de 126 första sonetterna vara skrivna till en (förmodligen) adlig yngling, ”the 

fair youth”, och de 28 sista till en kvinna med oklar social status (kanske hovdam, kanske 

prostituerad), ”the dark lady” (se vidare avsnitt 4.3.2). Det är dock inte säkert att Q 

                                                 
9 Olsson, Bernt, Algulin, Ingemar & Sahlin, Johan. Litteraturens historia i världen. 6:e omarb. och utök. uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2015, s. 134–137. 
10 Ibid. s. 139–140. 
11 Ibid. s. 168–170. 
12 Büdel, citerad i Strier, Richard. ”The Refusal to be Judged in Petrarch and Shakespeare”. I A Companion to 
Shakespeare’s sonnets, Michael Schoenfeldt (red.), s. 73–89. Malden: Blackwell publishing, 2007, s. 84. 
13 Shakespeare, William. Sonetter. I översättning och med kommentarer och förord av Eva Ström. Stockholm: 
Lind & Co, 2010, s. 10 (Ströms förord). 
14 Orgel, Stephen. ”Mister Who He?”. I A Companion to Shakespeare’s sonnets, Michael Schoenfeldt (red.), s. 
137–144. Malden: Blackwell publishing, 2007, s. 139; Marotti, Arthur F. ”Shakespeare’s Sonnets and the 
Manuscript Circulation of Texts in Early Modern England”. I A Companion to Shakespeare’s sonnets, Michael 
Schoenfeldt (red.), s. 185–203. Malden: Blackwell publishing, 2007, s. 185. 
15 Se t.ex. de Grazia, Margareta. ”Revolution in Shake-speares Sonnets”. I A Companion to Shakespeare’s 
sonnets, Michael Schoenfeldt (red.), s. 57–69. Malden: Blackwell publishing, 2007, s. 57. 
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uppfattades som uppdelad på det sättet: Edmond Malone, som gav ut sonetterna 1790, sägs 

vara den första som föreslog för läsarna att detta är en tänkbar uppdelning.16 Numera är detta 

dock en allmänt accepterad tolkning.  

Q kom ut efter sonettvågen och blev inte särskilt populär, och det dröjde ända till år 1640 

innan sonetterna gavs ut igen.17 Denna gång var det John Benson som stod för utgivningen – 

och mycket annat. Bland annat lade han ihop vissa sonetter till längre dikter, satte rubriker 

och ändrade ”han” till ”hon” i några av dikterna, så att kärleken som uttrycktes i stället kom 

att riktas mot en kvinna.18 Pronomenutbytet kanske är särskilt förvånande. Var Benson 

homofob? Förmodligen inte. I förordet till sin svenska översättning av sonetterna från 2006 

skriver Eva Ström att det engelska samhället då var mycket homosocialt och patriarkalt; det 

var fullt normalt för män att känna kärlek och stor lojalitet till varandra.19 Alltså fanns det 

förmodligen ingen tanke om att ”städa upp”. Stephen Orgel är en av dem som hävdar att 

motivet i stället troligen var ekonomiskt – sonetter sålde inte längre, men Shakespeare var 

däremot fortfarande populär. Att presentera Shakespeares sonetter som nya och fräscha 

kärleksdikter, inte som gamla dammiga sonetter, var därför naturligt.20 Sedan dess har 

sonetterna getts ut i många andra upplagor, och så småningom fått den popularitet de har i 

dag. Ingen version har varit så kraftigt redigerad som Bensons, utan man försöker i stället 

hålla sig till att presentera sonetterna så som man tror att Shakespeare skrev dem. Otaliga 

redaktörer har försökt tyda de tidiga tryckningarna och resonerat sig fram till sin version. Men 

vad skulle Shakespeare själv tycka om alla dessa versioner, allt ivrigt petande, allt 

interpunktionsflyttande? Förmodligen ingenting. Immateriell rätt är en relativt modern tanke. 

På Shakespeares tid hade författaren inte någon särskild rätt till sitt verk – det var den som 

ägde papperet som ägde dikten.21 Man förväntade sig att redaktören skulle ändra i ens alster, 

det var bara så det var. Som litteraturprofessorn Colin Burrow har uttryckt det: ”Shakespeare 

would not be spinning in his grave.”22 

                                                 
16 Burrow, Colin. ”Editing the Sonnets”. I A Companion to Shakespeare’s sonnets, Michael Schoenfeldt (red.), s. 
145–162. Malden: Blackwell publishing, 2007, s. 152. 
17 Orgel, ”Mister Who He?”, s. 140. 
18 Ibid.; Burrow, ”Editing the Sonnets”, s. 148–149. 
19 Shakespeare, Sonetter, s. 13 (Ströms förord). 
20 Orgel, ”Mister Who He?”, s. 140. 
21 Ibid. s. 139. 
22 Burrow, ”Editing the Sonnets”, s. 159. 
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4.3.2 Berättelsen i sonetterna 

I förra avsnittet nämnde jag att de första 126 sonetterna antas vara riktade till en adlig 

yngling, diktjagets mecenat, och de följande 28 till en kvinna. Hela sonettsamlingen bildar en 

berättelse. Man får följa en diktare, som till en början skriver till sin mecenat om hur denne 

borde skaffa sig en arvinge (de så kallade ”procreation sonnets”, fortplantningssonetterna). Så 

småningom går diktaren över till att mer varmt och personligt kärleksfullt skriva om 

mecenaten. Men så händer något. Vi anar att mecenaten har sårat diktaren, har förfört någon 

diktaren hade kär. Smärtan är förstås stor, men kärleken till mecenaten är större. Diktaren 

förlåter, fortsätter att vara sin mecenat tillgiven. Sedan kompliceras historien ytterligare. 

Andra diktare har börjat tävla om mecenatens gunst. Diktaren påminner sin mecenat om att 

ingen av de andra skriver med äkta känslor, men till slut är det inte nog. Diktaren förlorar 

mecenatens gunst, men så småningom försonas de ändå. Den andra relationen, den till den 

mörka damen, får ta plats. Denna relation är mörkare, svårare. Diktaren dras till kvinnan utan 

att kunna förklara det för sig själv, men hon avvisar honom. Till slut tar de ett bittert farväl 

utan att ha försonats.  Det är oklart huruvida sonetterna är självbiografiska eller inte, men 

vissa menar att berättelsen är alltför avancerad, mörk och osmickrande för att kunna vara 

något som någon skulle kunna eller vilja fantisera ihop.23 

För många moderna läsare är berättelsen mycket otydlig och osammanhängande. Det kan till 

viss del bero på att många av sonetterna troligen kom till för att läsas av en utvald grupp 

människor (se avsnitt 4.3.1), som förmodligen kunde dechiffrera de ibland mycket mystiska 

sonetterna. Både Katherine Duncan-Jones och John Kerrigan påpekar också att läsare på 

Shakespeares tid inte var vana vid ett så tydligt sammanhang som vi är vana vid i dag, och 

nog tyckte att det ganska fläckvisa berättandet gav en fullt tillräcklig röd tråd.24 Variationen 

mellan sonetterna är stor: diktaren är godmodig, nedslagen, avundsjuk, munter, rå… Många 

Shakespeare-forskare betonar också sonetternas rörlighet och mångtydighet; läsaren måste 

ständigt vara på tå. Samtidigt flyter sonetterna lätt, som om de inte alls vore bundna av strikta 

konventioner. Som litteraturkritikern och professorn Helen Vendler uttrycker det: 

Shakespeares sonetter saknar motstycke i sonett-traditionen.25 

                                                 
23 Se t.ex. Schiffer, ”The Incomplete Narrative of Shakespeare’s Sonnets”. ”. I A Companion to Shakespeare’s 
sonnets, Michael Schoenfeldt (red.), s. 45–56. Malden: Blackwell publishing, 2007, s. 46. 
24 Duncan-Jones, citerad i Schiffer, ”The Incomplete Narrative of Shakespeare’s Sonnets”, s. 47, ; Kerrigan, 
citerad i Schiffer, ”The Incomplete Narrative of Shakespeare’s Sonnets”, s. 47–48. 
25 Vendler, ”Formal Pleasure of the Sonnets, s. 27. 
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5 Om transpiranto 

5.1 Transpirantons historia och användning 

Transpiranto är ett skämtspråk som främst förekommer i Grönköpings Veckoblad (GV). Nils 

Hasselskog, medarbetare på GV, grundade språket.26 Det förekom första gången i GV 1929, i 

artikeln ”Världsspråk i Grönköpings Skola”. I artikeln får man läsa att magister Hagwald 

(återkommande karaktär i GV) har utarbetat ett språk ”som han på grund av dess ovanliga 

klarfattlighet velat kalla Transpiranto”27. I artikeln ges också några exempel på fraser på 

transpiranto, t.ex. ”Nek tischla kaj taschla pulpetoka larmi!” (Tyst!) och ”Multiplifalsarium?” 

(Nej, hur räknade du där, min vän?). Magistern har också översatt den finska nationalsången, i 

samarbete med herr Alfred Vestlund (poet, återkommande karaktär i GV). 

Va paj, va paj, va farsipaj, 
falsette glossan kar! 
Nek hivas alpan celestaj, 
nek firas kjusan, diskas kaj, 
amandalundo kvam polar, 
kvam fadripajan var. 

Vårt land, vårt land, vårt fosterland, 
ljud högt, o dyra ord! 
Ej lyfts en höjd mot himlens rand, 
ej sänks en dal, ej sköljs en strand, 
mer älskad än vår bygd i nord, 
än våra fäders jord. 

Efter denna artikel dröjer det ända till 1948 innan transpiranto förekommer i GV igen, men 

sedan har det förekommit transpirationer i tidningen flera gånger per år.28  

Ludvig Hagwald och Alfred Vestlund har flitigt fått agera pseudonymer för bland andra 

Gunnar Ljusterdals, Ulf Schöldströms29 (före detta respektive nuvarande chefredaktör för GV) 

och Yngve Ågrens transpirerade verk.30 Många av transpirationerna har så småningom 

publicerats även i olika samlingsverk, t.ex. Staden i mitt hjärta – Poesi och transpiranto från 

Grönköping och Transpirationer och annan vers från Grönköping. 

                                                 
26 Amenius, Ragnar. Nils A E Hasselskog. Svenskt biografiskt lexikon. http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12655 
(läst 2016-01-04); Grönköpings Veckoblad. ”Transpiranto – Grönköpings världsspråk!” 
http://www.gronkoping.nu/gronkoping/transpiranto_historia.html (läst 2016-01-04). 
27 ”Världsspråk i Grönköpings Skola”. Grönköpings Veckoblad. Augusti 1929, årgång 28, nummer 8, s. 3–4. 
28 Nordenstorm, Leif. ”Transpiranto: antisemitism, xenophobia, or just a joke?” Esperantologio – Esperanto 
studies, nummer 6, 2013: s. 97–108. http://www.cb.uu.se/esperanto/ees6.pdf (läst 2016-01-04), s. 100. 
29 V:stl-nd, A:lfr-d & Hagwald, Ludvig (2010). Staden i mitt hjärta: poesi och transpiranto från Grönköping. 
Stockholm: Lind & Co, s. 5 
30 Nordenstorm, ”Transpiranto: antisemitism, xenophobia, or just a joke?”, s. 100. 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12655
http://www.gronkoping.nu/gronkoping/transpiranto_historia.html
http://www.cb.uu.se/esperanto/ees6.pdf
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5.2 Transpirantons förhållande till andra språk 

Transpiranto bygger enligt Leif Nordenstorm, tidigare redaktör för den svenska 

esperantotidningen La Espero, huvudsakligen på en blandning av europeiska språk, och har 

drag av esperantons grammatik och ordförråd.31 Min egen iakttagelse är att dessa europeiska 

språk främst är de stora germanska och romanska språken, t.ex. tyska, franska, latin och 

engelska. En stor dos svenska eller försvenskade ord finns också med i blandningen. Exakt 

hur denna blandning ser ut är upp till varje transpiratör. Ulf Schöldström, chefredaktör på GV, 

uttrycker det så här: ”Transpiratörer tänker synnerligen fritt – huvudsaken är att 

översättningen är rolig, överraskande och någorlunda begriplig även utan parallell svensk 

text”.32 Värt att notera är dock att läsaren aldrig lämnas ensam med en transpiration – den 

svenska texten finns alltid med i anslutning till transpirationen (åtminstone enligt min 

erfarenhet). Detta kan ge transpiratören mer svängrum – transpirationen måste inte vara 

begriplig helt fristående. En annan egen observation är att innehållsorden (t.ex. substantiv och 

verb) verkar viktigare än formorden (t.ex. prepositioner och konjunktioner) – när det gäller 

innehållsorden ska läsaren ha en rimlig chans att förstå översättningen, medan formorden kan 

översättas friare.  

Ett speciellt förhållande råder mellan transpiranto och esperanto. Nils Hasselskog lät magister 

Hagwald konstruera transpiranton som ett alternativ till esperanto och andra världsspråk, och 

många (däribland GV självt33) menar att transpiranto är en vänlig karikatyr av esperanto – en 

rimlig tolkning med tanke på namnlikheten. Dessutom gick en stor esperantokongress av 

stapeln i Göteborg 192834, året innan ”Världsspråk i Grönköpings Skola” publicerades, vilket 

kan ha inspirerat Hasselskog. Alla håller dock inte med om att transpiranto är tänkt att driva 

med esperanto. Leif Nordenstorm förklarar att det fanns många andra världsspråk med 

liknande namn, t.ex. esperantido och adjuvanto – därför måste inte ordet ”transpiranto” 

nödvändigtvis anspela på ”esperanto”35. Eftersom Nils Hasselskog är död går det inte att veta 

säkert. Hur som helst står det klart att transpiratörer ibland lånar såväl ordbildningsmönster 

som enskilda ord från esperanton.  

                                                 
31 Nordenstorm, ”Transpiranto: antisemitism, xenophobia, or just a joke?”, s. 97. 
32 Personlig mejlkontakt med Ulf Schöldström, redaktör för GV, 2015-10-24. 
33 ”Transpiranto – Grönköpings världsspråk!” Grönköpings Veckoblad. 
http://www.gronkoping.nu/gronkoping/transpiranto_historia.html (läst 2016-01-04). 
34 Ibid. 
35 Nordenstorm, ”Transpiranto: antisemitism, xenophobia, or just a joke?”, s. 103. 
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6 Om översättning 
Innan vi lämnar teorin och går över till praktiken vill jag ge en kort introduktion till 

översättandets hantverk. Först och främst: exakta översättningar finns inte. Exakt översättning 

kräver att översättaren har fullständiga kunskaper i källspråket (originalspråket), i målspråket 

(språket texten ska översättas till), i författarens idiolekt (personliga språk) och om 

författarens intentioner – hur ska översättaren annars veta vad som är en exakt översättning? 

Bara det är i princip omöjligt, och då har vi inte ens gått in på att ett ord kan ha olika många 

denotationer (konkreta betydelser) i olika språk: finskans ”puu” betyder både ’trä’ och ’träd’36 

– alltså finns det inget enskilt svenskt ord som motsvarar alla denotationer hos ”puu”. För att 

ytterligare komplicera saken så fäster olika språk – och olika personer – olika konnotationer 

(abstrakt betydelse) vid ett ord. Detta är bara några av problemen, och i stället för att försöka 

översätta exakt brukar man fokusera på att källtext och måltext ska uttrycka samma sak.37 

I Konsten att översätta: översättningens praktik och didaktik ger Rune Ingo en introduktion 

till översättningshantverket. En översättare, menar Ingo, måste alltid tänka på konsekvens och 

korrekthet samt ta hänsyn till hur mycket exakthet som krävs i varje given situation.38 Man 

fokuserar ofta mer på att behålla budskapet än formen och stilen, men det beror förstås på 

texttyp; i lyrik kan formen och stilen var överordnad budskapet, och då är det förstås form och 

stil som ska bevaras i första hand.39 Som översättare ska man naturligtvis försöka bevara 

författarens språk i fråga om t.ex. stil, dialekt och idiolekt – men ibland går det inte, påpekar 

Ingo. Kanske har författaren använt ett dialektord, ett fackord eller ett dubbeltydigt ord som 

översättaren inte kan översätta med ett dialektord, fackord eller dubbeltydigt ord. Då kan 

översättaren i stället välja att kompensera på ett annat ställe i texten, så att summan av hela 

texten ändå blir densamma.40 Översättning är alltid ett tolkningsarbete, kanske särskilt i lyrik, 

eftersom lyrikläsning i sig ofta är ett tolkningsarbete i högre grad än läsning av andra texter. 

7 Översättningarna med kommentarer 
I det här avsnittet presenterar jag tre versioner av sonetterna. Överst finns Shakespeares 

originalversion, till vänster Ströms översättning och till höger min översättning. Efter varje 

sonett-trio följer kommentarer om översättningarna.   
                                                 
36 Ingo, Rune. Konsten att översätta: översättningens praktik och didaktik. Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 88. 
37 Ibid. s. 159. 
38 Ibid. s. 65. 
39 Ibid. s. 76. 
40 Ibid. s. 86, 168. 
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Sonett 12: When I do count the clock that tells the time 

 

When I do count the clock that tells the time, 

And see the brave day sunk in hideous night, 

When I behold the violet past prime, 

And sable curls all silvered o’er with white; 

When lofty trees I see barren of leaves, 

Which erst from heat did canopy the herd, 

And summer’s green, all girded up in sheaves, 

Borne on the bier with white and bristly beard: 

Then of thy beauty do I question make, 

That thou among the wastes of time must go, 

Since sweets and beauties do themselves forsake, 

And die as fast as they see others grow, 

     And nothing ’gainst Time’s scythe can make defence, 

     Save breed, to brave him, when he takes thee hence. 

 

 g hör klockan, tideräknarn, slå 

  den stolta dagens färd mot natt 

  violen överblommad stå 

 r bli vitt som förut varit svart; 

 ga träd förlorar sina blad 

 uggat boskap med sin baldakin 

 mmargrönskan som i kärvars rad 

 tnat ax på kärran lastas in; 

 ar jag din glans ifrågasätta, 

 åste också bort med tiden fly, 

 vt och vackert måste lämna detta 

  när allting nytt snabbt måste gry. 

     h inget finns som hjälp mot Tidens skära 

     utom barn, när döden kommer nära. 

Wann ego kronometerslag summer’ 

et skod’ aurora werdas kuslig nott, 

wann ego wissnad wiola beser 

et tinningbeck transit zu argent blott, 

wann reslig baume mistat blatt komplett 

die fordom baldakint il fæ von gass 

et harvestum in vase bundits tætt 

transports in vagn mit barbe alabass – 

dann ego belle tojas konsidyr, 

kve tu in tempus avfall mixen muss, 

für bell et dulce werd evig martyr 

et mortet wenn anderen spiras plus. 

     Et nixum überlebet Tempus slag 

     except genomum, in toj post-livsdag. 
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Ström noterar i sin kommentar att ”första radens rytm är lika regelbunden som klockans 

slag”.41 Riktigt så har det inte blivit i varken min eller hennes version; där Shakespeare har en 

stavelse per ord har jag två tvåstaviga och till och med ett femstavigt ord, medan Ström har ett 

tvåstavig och ett fyrstavigt. Klockans tickande är inte närvarande på samma sätt i våra 

versioner.  

Tidens gång finns även i andra delar av sonetten. I både andra och fjärde versen finns 

förloppet utgångspunkt–förändring–slutpunkt (dag som blir natt respektive svart hår som blir 

vitt). Man skulle kunna säga att Shakespeare har förstärkt det tänkta avståndet som finns 

mellan utgångs- och slutpunkt genom att också sätta dem en bit ifrån varandra på raden: 

utgångspunkten (”day” respektive ”sable curls”) kommer ganska tidigt på raden, sedan följer 

förändringen (”sunk” respektive ”silvered o’er”), och i slutet av raden når vi slutpunkten 

(”night” respektive ”white”). Ström har behållit förloppet i vers 2, men vänt på det i vers 4; 

där är ordningen i stället förändring–slutpunkt–utgångspunkt (”blir”–”vitt”–”svart”). Jag 

gissar att hon var tvungen att göra så för att få ihop ett rim (i det här fallet är det visserligen 

bara ett halvrim, ”natt”–”svart ”, men det är inte ovanligt för Shakespeare att göra så). I min 

version är förloppen intakta, men till ett visst pris: jag var tvungen att lägga in utfyllnadsordet 

”blott” för att få ihop både versen och rimmet.  

De två första kvadernarerna inleds med ”when”. I den tredje, när voltan kommer, börjar raden 

med ”then”. Eftersom orden låter nästan likadant blir det väldigt effektfullt, och jag använde 

”wann” och ”dann” för att få en liknande effekt. Ström, som måste hålla sig till svenskan, har 

inte kunnat göra något motsvarande: hos henne är det ”när” och ”då” som gäller. Ett alternativ 

hade kunnat vara att använda ”då” i alla kvadernarerna; det hade också gett upphov till en 

intressant betydelseförskjutning från ungefär ’när’ till ’vid det tillfället’. 

Betydelseförskjutningar är  något som Shakespeare själv ofta använder sig av. Ett exempel på 

det är hur han låter betydelsen av ”so long” förskjutas från ungefär ’medan’ till ’just så länge’ 

i slutkupletten i sonett 18 (detta finns att se i nästa avsnitt). 

Det finns många andra ställen än kvadernarstarterna där Shakespeare använder ljudlikheter, 

t.ex. ”past prime” i vers 3. Efter mycket om och men kom det att motsvaras av ”wissnad 

wiola” i min översättning – en allitteration, om än inte lika kraftfull som Shakespeares. P är 

en så kallad klusil, ett explosivt konsonantljud (andra klusiler är t.ex. t och k), vilket jag 

                                                 
41 Shakespeare, Sonetter, s. 43 (Ströms kommentar). 
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tycker gör Shakespeares p-allitteration mycket mer framträdande än min w-allitteration. I 

Ströms översättning finns ingen allitteration att tala om: ”får se violen överblommad stå”. 

Den bästa allitterationsleken finns i vers 8, där b- och i-ljuden följer med i hela versen: 

”Borne on the bier with white and bristly beard.” I min version motsvaras det av ett upprepat 

a-ljud: ”Transports in vagn mitt barbe alabass”. Ström har också en viss a-ljudsupprepning, 

men eftersom a:et oftast hamnar på obetonad plats blir den mindre tydlig.  

Shakespeare använder nästan bara manliga rim i sina sonetter, så även här. Ström har två 

kvinnliga rim: ”ifrågasätta”–”detta” och ”skära”–”nära”. Dessa verser får också en 

hyperkatalex (en extra obetonad stavelse). Jag, som har större resurser till mitt förfogande, har 

lyckats hålla mig till enbart manliga rim. Vi kan också passa på att titta på Shakespeares rim 

ur en annan vinkel. Hans ”herd”–”beard” (vers 6 och 8) rimmar inte för en nutida läsare, men 

det gjorde förmodligen det på hans egen tid – både uttal och stavning var mycket mindre fast 

på Shakespeares tid.42 En historisk alternativ stavning av ”herd” som jag hittar i Oxford 

English Dictionary är ”hird”, vilket jag tycker gör det ännu mer troligt att uttalet av ”herd” 

och ”beard” har legat varandra mycket närmare än de gör i dag.  

Till sist vill jag nämna något om interpunktionen. Både Ström och jag går ifrån 

interpunktionen i Shakespeares sonett på många ställen, och väljer gemen i stället för versal i 

de flesta verser. I många andra fall skulle jag vara mer tveksam till att göra så, eftersom 

översättarens uppgift är att förmedla författarens text, men här tycker jag att det är 

annorlunda: som jag skrev i avsnitt 4.3.1 gjorde redaktören lite som den ville med författarens 

text. Shakespeare hade nog inte höjt på ögonbrynen åt mina ändringar, så därför har jag inga 

problem med att göra dem.   

                                                 
42 David Crystal i P1 Kultur, 28 april 2016. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/712019?programid=478&groupid=22668 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/712019?programid=478&groupid=22668
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Sonett 18: Shall I compare thee to a summer’s day? 

 

Shall I compare thee to a summer’s day? 
Thou art more lovely and more temperate: 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer’s lease hath all too short a date; 
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimmed; 
And every fair from fair sometime declines, 
By chance or nature’s changing course untrimmed: 
But thy eternal summer shall not fade, 
Nor lose possession of that fair thou ow’st 
Nor shall Death brag thou wand’rest in his shade, 
When in eternal lines to time thou grow’st 
     So long as men can breathe or eyes can see 
     So long lives this, and this gives life to thee. 

 

 

Ska jag dig likna vid en sommardag? 
Du är mer ljuvlig, mera mild och ljum, 
majs skira knoppar slits av vindens tag 
och sommarn stänger snabbt sitt gröna rum. 
För hett ibland kan himlens öga skina 
och ofta skymd är hennes gyllne hy, 
allt som är vackert ska en gång förtvina, 
av ödet ändras, allt är dömt att fly. 
Men din sommars skönhet vissnar ej, 
förlorar inte glansen som du bär 
och dödens skryt kan aldrig träffa dig 
när evigt rader i min dikt du är. 
     Så länge män kan andas, ögon se 
     ska detta leva kvar och liv dig ge. 

Soll’ metaforas tu bei sommardag? 

Tu est plus ljuvlig et plus lagom ljum: 

di hordhænt pusts rist infantblatts behag 

et sommars lejtid est momentum kum. 

Celestas iris stundom zu warm brennt 

et frekventum el anlet skyms bei sky, 

et omni bell est nach verfall bestemt – 

versummat bei natur et slump, wert dy. 

Doch tun perpetum sommar nix vandal’, 

ej skol’ tun belle removés bei non. 

Ej skrævlat Mort tu vandrar in mort-dal, 

für via rad perpetum viv’st tu on 

     So læng human respir, ay okulit 

     so læng est hoc vital, et hoc skænk vit. 
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I den här sonetten har både Ström och jag stött på en oväntad svårighet i början av vers 5: 

ordet ”sometime”. Helst av allt skulle jag ha velat börja min vers 5 med ett motsvarande 

tidsadverbial men det visade sig vara mycket svårare än jag trodde. ”Då och då”, ”tidvis”, 

”emellanåt”, ”understundom”, ”stundom”, ”stundtals”, ”av och till”, ”periodvis”, ”stundvis” – 

alla svenska uttryck är antingen för långa eller har fel betoning (eller både och), och 

detsamma gäller för motsvarande ord på t.ex. tyska, franska och spanska. Det enda ordet jag 

har hittat som passar både längd- och betoningsmässigt är ”ibland” – men jag tog inte det 

heller. Det här är trots allt en av de mer kända sonetterna, och den förtjänar viss respekt. 

”Ibland” kändes alldeles för vardagligt, inte tillräckligt högstämt för att få stå på första 

position på raden. Jag valde att låta känslan gå före ordföljden, och satte ett ”stundom” längre 

in på raden. Jag vet förstås inte hur Ström har tänkt i sin översättning, men kanske har hon 

haft liknande problem som jag. Hon har inte heller inlett versen med ett tidsadverbial, men 

hon har valt ”ibland”. Hon hade alltså mycket väl kunnat sätta adverbialet först i versen, men 

har ändå inte gjort det. Kanske känner hon som jag, att ”ibland” är lite för vardagligt, och vill 

gömma det längre in på raden.  

Som jag nämnde i avsnittet om sonett 12 så låter Shakespeare betydelsen av ”so long” i 

slutkupletten glida från ungefär ’medan’ till ’just så länge’. Ström inleder sin slutkuplett med 

”så länge”, men i andra versen bryter hon med originalstrukturen och låter versen börja med 

”ska detta”. Svenskans ”så länge” har samma möjlighet till betydelseglidning som ”so long”, 

så av den anledningen hade Ström kunnat behålla samma kuplettstruktur som Shakespeare. 

Det finns dock ett problem: ”länge” är tvåstavigt, och tar alltså upp en extra stavelse jämfört 

med ”long”. Det enstaviga ”lives” orsakar ett liknande problem: det är svårt att hitta en 

enstavig motsvarighet på svenska (faktum är att de flesta svenska verb i presens har två 

stavelser). Skulle Ström ha skrivit ”Så länge lever detta”, som är den direkt motsvarande 

översättningen, hade hon redan använt sju av versens tio stavelser, och hon skulle ha fått svårt 

att få in ”och detta ger dig liv” på de resterande tre stavelserna. Jag skulle gissa att hon gärna 

hade velat behålla ”so long”-anaforen, men att det helt enkelt inte var möjligt att göra det. Jag 

har fördel här, eftersom jag har mycket större frihet att bestämma själv hur många stavelser 

orden ska ha. Följaktligen översatte jag ”so long” med ”so læng”, och fick behålla 

kuplettstrukturen utan problem.  

Vi kan återigen ägna lite utrymme åt rimmen här. Först ut är Shakespeare. ”Temperate” och 

”date” ser ut att rimma, men det gör det inte i dag. Här gäller förmodligen samma sak som för 

de konstiga rimmen i sonett 12: uttalet var ett annat på Shakespeares tid. Sedan har vi Ström. 
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Hon har återigen med ett kvinnligt rim, ”skina”–”förtvina”, vilket ger de två verserna en 

hyperkatalex – något som ytterst sällan händer i Shakespeares sonetter, men som är ganska 

vanligt i svenska sonetter. Slutligen jag själv, som har gjort mig skyldig till ett halvrim: 

”brennt”–”bestemt”. Mina närapå oändliga språkresurser till trots så fick jag inte till ett 

ordentligt rim här, men som jag nämnde i förra avsnittet är halvrim något som förekommer 

hos Shakespeare också. 

Jag vill också dra uppmärksamheten till den fantastiska tsch-ljuds-upprepningen i vers 8; på 

tio stavelser får Shakespeare in inte mindre än fyra stycken: ”by chance or nature’s changing 

course untrimmed” (alla syns inte i stavningen, men hörs i uttalet – och kanske finns det även 

en femte tsch-antydan i untrimmed). Varken Ström eller jag har fått till något liknande i våra 

översättningar: ”av ödet ändras, allt är dömt att fly” respektive ”versummat bei natur et 

slump, wert dy” – inga spännande upprepningar där inte. Ström har – medvetet eller 

omedvetet – kompenserat för detta med en s-upprepning i vers 4, ”och sommarn stänger 

snabbt sitt gröna rum”, och en y-upprepning i vers 6. Jag har också kompenserat på andra 

ställen: med en (lj)u-upprepning i vers 2 och en sky-upprepning i vers 6. Jag tycker själv att 

det är mycket snyggare gjort i originalet, men vi översättare har gjort vad vi har kunnat.  

I slutet av vers 11 har jag lekt med orden mer än Shakespeare. Jag har översatt ”wand’rest in 

his shade” med ”vandrar in mort-dal” (för övrigt en anspelning på ”vandrar i dödsskuggans 

dal”). Prova att säga ”in mort-dal” högt. Låter det inte lite som ”immortal”? Det passar 

diktens tema utmärkt, och är dessutom en ordlek i shakespearesk anda: vissa tror t.ex. att 

Shakespeare har lekt med hustrun Anne Hathaways namn i sonett 145 (den sonetten finns  

tyvärr inte med i det här arbetet): ”hate away […] and saved my life” tolkar vissa till 

”Hathaway” och ”Ann saved my life”43. Kanske var det meningen från Shakespeares sida, 

kanske inte – jag har i alla fall lämnat liknande spår efter mig, halvt dolda ordlekar som 

läsaren kan finna nöje i att hitta. 

 

 

  

                                                 
43 Shakespeare, Sonetter, s. 309 (Ströms kommentar). 



19 
 

Sonett 66: Tired with all these for restful death I cry  

 

Tired with all these for restful death I cry: 
As to behold desert a beggar born, 
And needy nothing trimmed in jollity, 
And purest faith unhappily forsworn, 
And gilded honour shamefully misplaced, 
And maiden virtue rudely strumpeted, 
And right perfection wrongfully disgraced, 
And strength by limping sway disabled, 
And art made tongue-tied by authority, 
And folly (doctor-like) controlling skill, 
And simple truth miscalled simplicity, 
And captive good attending captain ill. 
     Tired with all these, from these would I be gone, 
     Save that to die, I leave my love alone. 

  den trött jag ville skrika, 
  åvning döms till tiggarliv, 
   nolla njuter lyx för rika, 
 het i ryggen får en kniv, 
  ära svekfullt smusslas bort, 
 un skär i grovhet smutsas ned, 
  tfärdige bemöts med lort, 
  stäcks av halta ben ur led, 
 n tystas ned av feg kritik, 
 p över skicklighet får råda,  
  anning sägs bli enfald lik, 
 ad godhet måste ondskan skåda. 

       döden trött, jag ville dö, 
      sam vore du, vid mitt adjö. 

Less an omni, tranqil mortis fordert; 

betraktum brillians obten nix pris 

et lætting immersit in tut fest-sort 

et pur fideli fin in bitter kris 

et aurum honore verleggs infamm 

et virginit plump realisation’ 

et verum ideal belæggs mit skam 

et kraft bei hælta prackas reduktion 

et arto silenst bei del tyranni 

et vanvett governere kompetens 

et veritas frank epitet’ mani  

et servus bon servir mal excellens. 

     Less an omni, will nach omni bortom. 

     Doch mort result: mein amor abandom. 
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Den här sonetten är ovanlig för Shakespeare på grund av den genomgående anaforen. Det 

upprepade ”and” gör uppräkningen väldigt tydlig; man ser verkligen att det är många olika 

händelser och företeelser som är tröttande. Både Ström och jag har hållit anaforen på samma 

sätt som Shakespeare. Jag tycker att det finns en frustration i sonetten som förstärks av 

anaforen, men det finns också många enskilda ord som genom sina denotationer eller 

konnotationer gör samma sak. Ett av dem är ”tongue-tied” (vers 9) – för mig väcker det 

associationer till en auktoritet som fysiskt binder någon. Jag försökte länge få in ”munkavle” 

på något sätt i min översättning, eftersom det också för tankarna till fysiskt bindande, men jag 

fick till slut nöja mig med ett ganska tamt ”silenst”. I stället kompenserade jag med att avsluta 

versen med det hårda ”tyranni” i stället för t.ex. ”auktoritet”, som jag uppfattar som mindre 

laddat. Jag upplever det inte som att Ström har gjort några liknande kompensationer – kanske 

har hon inte hittat något lämpligt sätt att kompensera på, eller så har original-sonetten inte gett 

henne samma associationer som den har gett mig. 

I vers 8 verkar det hända något ovanligt. Den versen verkar innehålla bara nio stavelser: ”And 

strength by limping sway disabled”. Det är ovanligt att Shakespeare går ifrån sina tio 

stavelser, så länge hade jag nio stavelser i min översättning och förundrades samtidigt över att 

Ström hade använt tio stavelser som vanligt. Sedan insåg jag (a) att Ström vet mycket mer om 

Shakespeare än jag och, följaktligen, (b) att det förmodligen är jag och inte Ström som har 

gjort en miss. På något sätt hade nog den här versen ändå tio stavelser, men hur? Till sist 

hittade jag svaret i en samling av sonetterna med Charles Knox Pooler som redaktör. I en 

kommentar om ordet ”disabled” i vers 8 har Knox Pooler skrivit ”four syllables, as 

remembred”44 (ja, hans ”remembred” har bara tre stavelser här), och hänvisat till sonett 74. 

Där är det mycket riktigt fyra stavelser: ”remembered”. ”Disabled” var alltså förmodligen 

menat att skrivas eller åtminstone uttalas ”disabeled”. Numera har alltså även transpiranto-

versionen tio stavelser i vers 8. 

I den här sonetten finns återigen exempel på verser som inte rimmar i dag, men som kanske 

gjorde det på Shakespeares tid. ”Cry” i vers 1 ser ut att kunna rimma på ”jollity” i vers 3, men 

det gör det inte i dag. Men: en möjlig stavning från förr i Oxford English Dictionary är 

”jollitye”. Det gör det mer troligt att det ordet kunde rimma på ”cry”, och därför rimmar min 

vers 1 och 3. Samma sak gäller vers 13 och 14. Däremot har jag inte hittat något som stödjer 

                                                 
44 Shakespeare, William. The Works of Shakespeare. Sonnets. Knox Pooler, Charles (red.) London: Methuen and 
co ltd, 1918, s. 68.  https://archive.org/stream/sonnetseditedbyc00shakuoft#page/68/mode/2up (läst 2016-05-09). 

https://archive.org/stream/sonnetseditedbyc00shakuoft%23page/68/mode/2up
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att vers 6 och 8 kan ha rimmat (”strumpeted”–”disabled”), men här rimmar mina verser ändå. 

Jag har dock kompenserat genom att medvetet inte rimma mellan vers 1 och 3: ”fordert”–

”fest”-sort. Precis som i Shakespeares version så slutar orden med samma två bokstäver, men 

rimmar inte alls. Ström har inte gjort motsvarande kompensation den här gången heller. 

Kanske är det som i fallet med vers 8, att hon vet något som jag inte vet, men den här gången 

hittade jag ingenting i Knox Poolers kommentarer som kunde hjälpa mig. Jag har alltså valt 

att behålla mitt icke-rim, fast Ström har rimmat. Kanske blir mitt icke-rim dock mer 

framträdande än Shakespeares, eftersom jag inleder sonetten med det, medan han ”gömmer” 

det mitt i sonetten.  

Vers 12 är ännu ett exempel på hur jag har kunnat dra nytta av min större språkliga frihet. I 

originalet står det ”And captive good attending captain ill”. Jag tycker att den versen är snyggt 

uppbyggd: ”captive” som blir ”captain”, ”good” som blir ”ill”. I Ströms översättning har 

”captive”–”captain”-elementet försvunnit, medan ”good”–”ill” finns kvar: ”och fängslad 

godhet måste ondskan skåda”. Jag tror att det återigen är skillnader mellan svenskan och 

engelskan som sätter käppar i hjulet. Det är svårt att hitta ett passande svenskt motsatspar där 

båda orden börjar på samma sätt; ”fånge”–”fångvaktare” är det bästa jag kommer på, men de 

två orden skulle tillsammans kosta sex av de tio stavelserna. Jag har kommit lite närmare i 

min översättning, även om jag inte heller har nått hela vägen fram. Precis som Ström har jag 

klarat översättningen av ”good”–”ill” (i mitt fall blev det ”bon”–”mal”), men ”captive”–

”captain” var svårare. Jag har inte heller hittat ett passande motsatspar, utan lät till slut 

substantivet ”servus” övergå till verbet ”servir” (båda orden är naturligtvis påhittade för just 

det här tillfället, men jag tror att de flesta språkbrukare ändå kan känna vilka ordklasser orden 

har): ”et servus bon servir mal excellens”.  
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Sonett 135: Whoever hath her wish, thou hast thy Will 

 

Whoever hath her wish, thou hast thy Will, 
And Will to boot, and Will in overplus; 
More than enough am I that vex thee still, 
To thy sweet will making addition thus. 
Wilt thou, whose will is large and spacious, 
Not once vouchsafe to hide my will in thine? 
Shall will in others seem right gracious, 
And in my will no fair acceptance shine? 
The sea, all water, yet receives rain still, 
And in abundance addeth to his store; 
So thou being rich in Will, add to thy Will 
One will of mine to make thy large Will more. 
     Let no unkind, no fair beseechers kill; 
     Think all but one, and me in that one Will. 

 

 

  än må ha, så har du Will, 

   köpet, Will i överflöd, 

  m retar upp dig litet till, 

   ön, i väntan på din glöd. 

  m är så rymligt generös 

  ja vila i ditt sköte, 

  vilja få dig amorös 

  na mig ett kärleksmöte? 

   enbart vatten tar emot 

  egnskur utan att gå under, 

  an du inte utan knot 

 n mig små kärleksstunder? 

       bort dem, de som dyrkar dig, 

       som en man, som Will, som mig. 

Desajer tutti hast – du Vilja hast, 
und Vilja rågad, Vilja überschuss; 
aj eggar mit mein blick – el est mein last – 
und so wart deine vilja grande plus. 
Will du, die hast el vilja stor och styv 
verehren mi ett gömsle premiæ’? 
År mot-ta enkom annan vilje-tjyv, 
von allomfattning utesluta mæ? 
El mar ist væta, und nix skyfall skyr; 
plus væta ist blott pluseum substans. 
Analogi: dein Vilja est so dyr – 
addér mit mein, summarum: mer avans. 
     Not bjuut, nor biist – förgör nix kurtisör, 
     permit doch mi va’ dein totalcharmör. 
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Den här sonetten kretsar kring ordet ”will” i olika former och betydelser, och det sätter både 

mig och Ström rejält på pottkanten. Första gången jag läste den här sonetten tyckte jag inte att 

den var något särskilt. Sedan läste jag Ströms kommentar till sin översättning, och fick reda 

på att ”will” kunde betyda både ’kvinnligt könsorgan’ och ’manligt könsorgan’ (utöver de 

betydelser av ”will” som man känner till som nutida standardläsare, förstås). Då öppnade sig 

en helt ny värld av betydelselager och – ofrånkomligen – översättningskrångel. Inte mindre än 

fem olika användningar av ”will” blir aktuella i den här sonetten: egennamnet ”Will”, verbet 

”vilja” ( i formen ”wilt”), substantivet ”vilja”, substantivet ”kvinnligt könsorgan” och 

substantivet ”manligt könsorgan”. Ström har inte lyckats hitta något svenskt ord med 

motsvarande denotationer. Det har inte jag heller kunnat göra, trots att jag har all världens 

språkresurser till mitt förfogande. En lösning för mig hade kunnat vara att behålla ”will” i min 

översättning, men det alternativet tycker jag inte om av två anledningar: 

• Det är en alldeles för enkel lösning. För mig är finurligheten en viktig del av 

transpiranton, och det finns inget finurligt i att ta ett ord rakt av från källtexten. 

• Det är en alldeles för svår lösning. Det är nog väldigt få i dag, även bland 

engelsktalande, som vet att ”will” har kunnat betyda ’könsorgan’. Så även om 

”will” är ett helt överlägset ord i det här sammanhanget, så är nog de flesta som 

jag: man inser det inte förrän någon förklarar långsamt och pekar med hela 

handen.  

Både jag och Ström har alltså sökt i våra språkliga resurser, och vi har fastnat för delvis 

samma lösning: ”vilja”. Jag har översatt även egennamnet Will till egennamnet Vilja – ett 

åtminstone än så länge relativt nytt och ovanligt namn45, men ett namn som jag tror att många 

ändå har hört. Jag valde att göra så för att kunna göra som Shakespeare och använda ett och 

samma ord genom hela sonetten; jag har alltså mest gått på formen. Ström har i stället gått 

mer på innehållet och behållit egennamnet Will, och därmed även den självbiografiska 

anstrykningen.  

                                                 
45 Enligt SCB heter 891 personer i Sverige Vilja, och medelåldern för dessa personer är 8,3 år. 
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/namnsok/?nameSearchInput=Vilja (läst 2016-05-
04). Enligt Svenska namn-delen av Allt för föräldrar är Vilja ursprungligen ett finskt kvinnonamn som betyder 
’säd’ (som i sädesslag) – om någon finsktalande till äventyrs skulle läsa min transpiration skulle det kunna ge en 
extra associationsbonus. http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/visa/Vilja (läst 2016-05-04). 

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/namnsok/?nameSearchInput=Vilja
http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/visa/Vilja
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Mitt byte från Will till Vilja innebär förstås också ett könsbyte på jaget, vilket skulle kunna 

vara problematiskt. I vers 5 ”Will du, die hast el vilja stor och styv” verkar jaget vara 

kvinnligt (om man antar en heterosexuell relation, som i originalet där Will talar till den 

mörka damen). I vers 6–8 verkar jaget i stället vara manligt: ”verehren mi ett gömsle 

premiæ’? / År mot-ta enkom annan vilje-tjyv, / von allomfattning utesluta mæ?”. Det är 

förstås lite konstigt, men jag uppfattar det som att Shakespeare faktiskt gör samma sak. I 

huvudsak verkar jaget vara manligt, men i vers 8, ”And in my will no fair acceptance shine?” 

verkar jaget vara kvinnligt – för ett manligt jag hade prepositionen ”on” varit mycket mer 

passande än ”in”. Jag rättfärdigar alltså mitt könsvacklande med att Shakespeare också verkar 

könsvackla.  

Det är egentligen först i den här sonetten som jag tycker att transpirantons själ får komma 

fram – transpiranto är ju i grund och botten ett skämtspråk, vilket passar bra i den här lekfulla 

(och ekivoka) sonetten. I de tre tidigare har jag fått kväva alla impulser att skoja till det i 

grönköpingsk anda och i stället försöka förmå transpirationen att förmedla vemod, kärlek och 

vanmakt, men här är fältet fritt för hämningslöst ordvrängande och kreativa stavningar. Jag 

skulle vilja påstå att Ström har haft en lättare uppgift i det här avseendet. Svenskan (och alla 

andra ”riktiga” språk) har inget standard-känsloläge och formar sig mycket lättare efter 

situationen.  

I den här transpirationen hände något som inte har hänt förut. I vers 11 kommenterar jag 

explicit ett retoriskt grepp som förekommer i vers 9–12: ”El mar ist væta, und nix skyfall 

skyr; / plus væta ist blott pluseum substans. / Analogi: dein Vilja est so dyr – / addér mit 

mein, summarum: mer avans.”  Här har både Shakespeare och Ström valt att markera 

sambandet mellan versparen 9–10 och 11–12 med enbart en konjunktion, ”so” respektive 

”så”. Jag tror att det finns flera anledningar till att jag valde att skriva ut ”analogi”, och en av 

dem är förstås – som alltid – att jag ibland får ta de ord jag hittar för att få alla rimflätningar, 

betoningar och stavelseantal att passa ihop. En annan anledning är förmodligen att jag tycker 

att det här är en av de mer svårförståeliga sonetterna, och därför har jag velat ge både mig 

själv och läsaren något ordentligt att hålla sig i. Det känns som att konjunktionen lätt skulle 

kunna komma bort i allt det transpirantiska ordvrängandet – inte minst för att formorden ofta 

inte är så viktiga (som jag skrev om i avsnitt 5.2).  
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8 Slutdiskussion 
Innan jag påbörjade mitt översättningsprojekt trodde jag att det svåraste skulle bli att få ihop 

betoningarna och att förstå den ålderdomliga engelskan. Nu vet jag bättre. Betoningarna och 

ordkunskapen blev snabbt mina minsta problem. Rimmen, ordföljden, stavelseantalet i 

enskilda ord, ord med (åtminstone) dubbla betydelser – allt det och mer därtill var långt 

svårare. Nu är det i alla fall gjort, och på det hela taget är jag nöjd med resultatet. Det är dags 

att återkoppla till frågeställningarna: 

• Vad händer med originalets stilfigurer i de båda översättningarna? 

• Vad händer med humor och allvar i de båda översättningarna?  

8.1 Vad händer med originalets stilgrepp i de båda översättningarna?  

I det här avsnittet sammanfattar jag det jag har tagit upp i avsnitt 6 på fyra olika områden: 

ordföljd, ljudlikheter, rim och ordens betydelse(r). Det är värt att betona att det jag har tagit 

upp i avsnitt 6 bara är en liten del av allt man skulle kunna ta upp, och jag har dessutom bara 

valt ut delar som jag har tyckt är intressanta att diskutera – det vill säga ställen där det har 

blivit ”fel”. Det allra mesta tycker jag att både Ström och jag har löst bra, men som det heter – 

hälsan tiger still. 

• Ordföljd: Det är inte så många ställen där jag har identifierat att ordföljden verkar viktig, 

men där den är det har jag lättare att följa Shakespeares ordföljd än Ström. Ett exempel är 

vers 2 och 4 i sonett 12; där kan jag följa förloppet utgångspunkt–förändring–slutpunkt med 

min ordföljd, så som Shakespeare har gjort. Ström följer förloppet i vers 2, men flyttar om 

till förändring–slutpunkt–utgångspunkt i vers 4.  

• Ljudlikheter: Överlag har jag lättare att göra allitterationer och andra ljudlikhetslekar än 

Ström. Jag kan inte alltid göra dem i samma vers som Shakespeare, men jag kan oftast 

kompensera åtminstone någorlunda i någon annan vers. Ström tycks ha svårare att översätta 

ljudlikheterna, och verkar inte ägna sig så mycket åt kompensationer. Ett exempel där 

Ström faktiskt har kompenserat (medvetet eller omedvetet) är i vers 4 i sonett 18, där 

hennes ”och sommarn stänger snabbt sitt gröna rum” skulle kunna kompensera för den 

uteblivna upprepningen i vers 8, där Shakespeare envist upprepar ett tsch-ljud: ”by chance 

or nature’s changing course untrimmed”. Jag har gjort egna kompensationer i min 

översättning, men i det här fallet inte lika framträdande som Ströms. I samma sonett har jag 



26 
 

dock gjort en annan sorts kompensation: jag har översatt slutet av vers 11 , ”wand’rest in his 

shade” med ”vandrar in mort-dal”, där ”in mort-dal” låter lite som ”immortal”. Den sortens 

ljudlekar är i shakespearsk stil, även om det inte finns någon sådan i just den här sonetten. 

Hade jag översatt hela diktsamlingen hade man kunnat se det som en kompensation för 

sådana lekar i andra sonetter.  

• Rim: Shakespeare använder nästan bara manliga rim i sina sonetter, och det gör jag också. 

Ström går ifrån det och använder då och då kvinnliga rim, t.ex. i vers 9 och 11 respektive 13 

och 14 i sonett 12 (”ifrågasätta”–”detta” respektive ”skära”–”nära”). I övrigt rimmar vi båda 

lika bra som Shakespeare. 

• Ordens betydelse(r): Det är inte ovanligt att Shakespeare använder samma ord flera 

gånger, men låter betydelsen skifta. Ett exempel är ”so long” i vers 13–14 i sonett 18. Där 

har jag löst det med att skriva ”so læng”, medan Ström har brutit anaforen helt. I den här 

kategorin har vi förstås också exemplet där jag tycker att vi båda gick bet: det alldeles 

vansinnigt mångtydiga ”will” i sonett 135.  

Sammantaget bedömer jag att jag har lyckats bättre än Ström på de allra flesta punkter. Men: 

jag är inte en bättre översättare, utan har bara haft en orättvis fördel. Jag har kunnat välja och 

vraka nästan precis som jag vill bland alla språk jag råkar få tag i, så länge det är någorlunda 

begripligt för en svensktalande (och språkintresserad) person. Ström har varit tvungen att 

hålla sig till enbart svenskan, med alla begränsningar det innebär, och har därför sämre 

möjligheter att producera en måltext som följer källtextens alla vändningar.46 Mitt intryck är 

att det oftast är stavelseantalet och ordens denotationer som sätter käppar i hjulet för Ström. 

Båda de sakerna, särskilt stavelseantalet, är mycket lättare att lösa för mig.  

Min slutsats av detta är alltså att det är lättare att behålla originalets stilgrepp när man inte är 

bunden till ett fast språks begränsningar, men att friheten inte löser alla problem.  

8.2 Vad händer med humor och allvar i de båda översättningarna? 

Det här med humor och allvar har jag tagit upp väldigt lite om i avsnitt 6; egentligen är det 

bara i kommentaren till sonett 135 som jag diskuterar det. Anledningen till det är att känslor 

                                                 
46 Här vill jag dock betona att det inte handlar om att engelskan på något sätt skulle vara överlägsen svenskan – 
det handlar snarare om olikheter än begränsningar. Översätter man från svenska till engelska får man också 
problem; engelskan är inget superspråk. 
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är svåra att angripa. Hur vet jag egentligen vilka känslolägen mina transpirationer förmedlar? 

En kompis som fick läsa min version av sonett 18 tyckte att den var rolig – och det är väl i 

och för sig trevligt om jag kan roa någon, men det var ju inte det som var tanken här. Min 

handledare, å andra sidan, tyckte att det kändes att jag hade ansträngt mig för att komma bort 

från transpirantons inneboende skämtsamhet. Jag tror att en anledning till att de uppfattade 

känsloläget olika är förförståelsen. För kompisen förklarade jag vad transpiranto är och hur 

det brukar användas, men jag berättade inte att mitt mål är att komma bort från 

skämtsamheten. Min handledare hade däremot hela bilden. Kan det ha påverkat? Jag tror det. 

Jag behöver inte gå längre än till min egen läsning av sonetterna för att hitta stöd för det. I 

början av det här projektet läste jag igenom hela sonettsamlingen, och många gånger blev jag 

överraskad av Ströms kommentar. Jag kunde uppfatta en sonett som vemodig eller som 

längtande, medan Ström beskrev den som lekfull eller som munter. Efter att ha läst hennes 

kommentar fick jag ofta nya ögon på sonetten, och kunde se att den ”egentligen” var munter, 

fast jag först hade uppfattat den som vemodig. Ström är mycket mer insatt i Shakespeare än 

jag, och därför kan hon se andra saker. Kanske är det precis så här det är när man är ovan vid 

en viss textsort: man behöver någon som håller en i handen och leder en rätt. Kanske hade 

min kompis sett något annat än humor i min sonett 18 om jag hade lett henne bättre. Kanske 

hade hon också lättare sett något annat än humor om jag hade gett henne både sonett 18 och 

sonett 135. Det är inte lätt att tvätta bort komiken från transpiranton, och jag tror inte att jag 

har lyckats fullständigt i varken sonett 12, 18 eller 66 – men i jämförelse med sonett 135 tror 

jag att ansträngningen blir tydligare. Det finns visserligen skillnader i känsloläge mellan 

sonett 12, 18 och 66, men de är alla vad jag skulle vilja kalla seriösa. De sonetterna har jag 

försökt få att dra mer åt latinet, ett språk som jag upplever som väldigt seriöst. Det har jag 

gjort t.ex. genom att välja ord och stavningar som är eller känns som att de skulle kunna vara 

latinska, t.ex. ”ego”, ”et” och ”so læng est hoc vital, et hoc skænk vit”. Jag har också försökt 

hålla mig närmare originalet och inte sväva ut i egna ordlekar. Sonett 135 är däremot 

skämtsam på riktigt. Där har jag låtit svenska synonymer, svengelska och tyska ta över, t.ex. 

”aj”, ”und” och ”Not bjuut, nor biist – förgör nix kurtisör”. Här har jag inte heller tänkt lika 

mycket på att hålla mig nära originalet (även om jag tycker att jag ändå hamnar ganska nära), 

utan i stället gett mig själv mer frihet att leka. Just ”Not bjuut, nor biist – förgör nix kurtisör” 

och den efterföljande versen ”permit doch mi va’ dein totalcharmör” är mitt favoritparti i den 

här sonetten, eftersom det är så klassiskt transpirantiskt: försvenskande stavningar, 

nyskapande sammansättningar och – hoppas jag – tydliga tecken på att transpiratören har haft 

väldigt, väldigt roligt.  
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Uppmärksamma läsare har säkert lagt märke till att jag inte har skrivit något om Ströms 

översättningar än. Det beror på att jag redan har sagt allt jag hade att säga om det i avsnittet 

om sonett 135: ”Svenskan (och alla andra ’riktiga’ språk) har inget standard-känsloläge och 

formar sig mycket lättare efter situationen.” Ström har säkert också vägt sina ord, men jag 

gissar att det har gått mer automatiskt för henne. När det gäller mitt modersmål, svenskan, 

känner jag i magen om ett ord har rätt eller fel känslofärg, och jag föreställer mig att de flesta 

andra språkbrukare har en liknande inre ordkompass. Här är det alltså Ström som har haft en 

orättvis fördel: hon har översatt till sitt modersmål (eller, jag antar åtminstone att svenska är 

hennes modersmål), ett språk som inte har något särskilt känsloläge som standard. Jag har 

dels haft nackdelen av att inte översätta till mitt modersmål, dels ha fått kämpa ytterst 

medvetet för att ta mig bort från det humoristiska standard-känsloläget. Med det här 

resonemanget borde jag dock ha lyckats åtminstone lika bra som Ström med sonett 135, 

kanske till och med ännu bättre. Nu är jag förstås ingen opartisk domare, men jag tycker 

faktiskt att humorn är tydligare i min version – jag tror att det framför allt beror på att jag har 

större möjligheter att skapa komiska kontraster mellan orden. 

Min slutsats är alltså att det i allmänhet är lättare att översätta ett känsloläge till svenska än till 

transpiranto, med undantag för om känslan stämmer överens med transpirantons inneboende 

känsloläge. Min slutsats i det här fallet är snävare än när det gällde förra frågeställningen, 

eftersom jag inte känner till något annat språk än transpiranto som medvetet är konstruerat i 

en särskild känsla. 

8.3 Slutord 

Det här arbetet har handlat specifikt om att översätta Shakespeare-sonetter till transpiranto 

och svenska, men det kan också säga något om översättning i ett större perspektiv. Den 

allmänna principen om att exakt översättning inte går att åstadkomma bekräftas förstås, men 

mitt arbete visar också att inte ens enkla stilgrepp som allitterationer alltid kan översättas även 

om man har alla språk man kan komma över till sitt förfogande – en tröst för översättare som 

svär över sitt målspråks begränsningar. Det finns också ytterligare en tröst för lidande 

översättare: så länge de inte översätter till transpiranto behöver de inte kämpa mot ett språks 

inneboende känsloläge. Av egen erfarenhet: skatta dig lycklig, du som översätter till ett 

”riktigt” språk. 
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