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Sammandrag 

David Mitchells roman Cloud Atlas (2004) består av sex sammanlänkade berättelser som alla 

är skrivna i en egen separat stil och genre. I denna magisteruppsats behandlas 

översättningsarbetet av utvalda avsnitt ur två av romanens berättelser, The Pacific Journal of 

Adam Ewing och The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish. Efter en inledande analys av verket 

som helhet diskuteras sedan de valda avsnitten först utifrån deras utmärkande stildrag och 

därefter utifrån överföring av betydelsekomponenter från källtext till måltext och de denotativa, 

konnotativa och stilmässiga ställningstaganden som har gjorts under arbetets gång. Detta 

behandlas främst ur ett metaforöversättningsperspektiv, men även vad gäller domesticering och 

foreignisering av den översatta texten.  
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Inledning 

Denna uppsats utgör mitt magisterarbete på Översättarutbildningen och består av två delar: en 

6000 ord lång översättning samt en fördjupad översättningsanalys. De texter som har översatts 

kommer från romanen Cloud Atlas (2004) av David Mitchell, vars titel syftar på romanens 

genomgående reinkarnationstema, där själar sägs färdas genom tid och rum som moln färdas 

över himlen: ”Souls cross ages like clouds cross skies” (Mitchell 2004, s. 324). Boken är 

uppdelad i sex berättelser som presenteras i elva olika delar. De två avsnitt som har översatts 

till detta arbete kommer från del nummer ett, The Pacific Journal of Adam Ewing, och del 

nummer fyra, The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish. Eftersom samtliga av romanens 

berättelser skiljer sig åt stil- och genremässigt, kommer stort fokus att läggas på att identifiera 

de utmärkande dragen i de båda utvalda avsnitten. Dessutom kommer jag att titta närmare på 

framför allt metaforöversättning och bevarande av betydelsekomponenter. Även domesticering 

och foreignisering kommer att diskuteras.  

 

Källtextanalys 

I min analys har jag hämtat termer från Hellspong & Ledins Vägar genom texten (1997) samt 

Miriam Vestergaard Kobbersmeds quickguide i översättningskritik från avhandlingen Mod en 

litterær overættelsekritik (2015).  

 

Kontextanalys 

Cloud Atlas är skriven av den brittiske författaren David Mitchell (f. 1969) och publicerades 

2004 på det brittiska förlaget Sceptre, som tillhör Hodder & Stoughton. Viktigt att ta i beaktande 

är att det är just den brittiska utgåvan som har använts som underlag till översättningen och 

denna uppsats, eftersom romanen finns i två versioner. I artikeln ”’You Have to Keep Track of 

Your Changes’[…]” uppmärksammade Martin Paul Eve 2016 att den brittiska och den 

amerikanska utgåvan skiljer sig åt, på sina ställen markant, till följd av att Mitchell arbetat 

parallellt med redaktörer på båda sidor Atlanten och att synkningen av de båda versionerna i ett 

skede kommit av sig (ss. 23–24). Detta kan leda till frågetecken bland annat kring de priser och 

nomineringar som Mitchell har fått ta emot för sin roman, eftersom det inte går att avgöra vilken 

version det är som prisas/nomineras och om samtliga jurymedlemmar har läst samma version 

(s. 27). För Cloud Atlas nominerades Mitchell till flera priser, bland annat Bookerpriser, och 
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vann Literary Fiction Award på British Book Awards samt Richard & Judy Best Read of the 

Year. De olika versionerna har också legat till grund för olika verk som baseras på romanen; 

filmatiseringen från 2012 och den franska översättningen av romanen utgår till exempel från 

den amerikanska utgåvan (s. 4). Eftersom Cloud Atlas har blivit föremål för akademisk analys 

påverkas också närläsning och tolkningar av romanen beroende på vilken version som studeras 

(s. 22).  

 Intertextualiteten i romanen är framträdande på flera sätt. Den vertikala intertextualiteten 

visar sig tydligt i samtliga delar eftersom varje del antar en ny genre och därmed inrättar sig i 

en tydlig texttradition. Dessutom finns även en stark horisontell intertextualitet i form av många 

referenser till andra verk, samtidigt som de olika delarna också knyter an och refererar till 

varandra som en del av denna intertextualitet. En del karaktärer förekommer även i tidigare 

romaner av Mitchell. 

 

Litterär analys 

Cloud Atlas består av sex sammanlänkade berättelser som spänner över tid och rum och tar 

formen av ett slags spegel där första halvan av de första fem berättelserna presenteras 

kronologiskt, varpå den sjätte delen berättas i sin helhet och de tidigare delarna sedan avslutas 

i omvänd ordning. Varje berättelse har en ny huvudperson och är skriven i en egen genre och 

stil. Romanen som helhet har drag av science fiction-genren, både eftersom de två, kronologiskt 

sett, sista berättelserna utspelar sig i framtiden, och på grund av det övergripande 

reinkarnationstemat. 

 The Pacific Journal of Adam Ewing utspelar sig på 1800-talet och tar formen av en dagbok 

skriven av en amerikansk notarie som är strandsatt på Chathamöarna i väntan på att hans skepp 

ska repareras. Romanens nästföljande del, Letters from Zedelghem, är som titeln antyder 

skriven i brevform. Avsändaren är kompositören Robert Frobisher som arbetar som assistent 

till den äldre tonsättaren Vyvyan Ayrs i Belgien på 1930-talet. Frobisher skriver även 

musikstycket Cloud Atlas Sextet, som anspelar både på romanens titel och antalet berättelser 

den innehåller. Därefter följer Half-Lives – The First Luisa Rey Mystery som äger rum i en stad 

i Kalifornien på 70-talet. Berättelsen följer journalisten Luisa Rey som är på väg att göra 

avslöjanden om stadens kärnkraftverk och är skriven som en deckare. I The Ghastly Ordeal of 

Timothy Cavendish luras huvudpersonen, bokförläggaren Timothy Cavendish, att skriva in sig 

själv på ett ålderdomshem som han sedan inte kan lämna. Denna berättelse presenteras som 

Cavendishs memoarer. I nästa del, An Orison of Sonmi ~451, intervjuas klonen Sonmi inför sin 
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avrättning i ett framtida Korea. Språket som används är nyskapande och konstruerat för att 

efterhärma ett tänkt framtida språk. Den sjätte delen, Sloosha’s Crossin’ an’ Ev’rythin’ After, 

utspelar sig i en avlägsen framtid efter civilisationens fall där befolkningen återgått till en mer 

primitiv tillvaro. Berättelsen, som framförs muntligt av huvudpersonen, följer getherden Zachry 

som lever med sin stam på Hawaii där de hotas av en annan, blodtörstig stam, Kona. Han lär 

känna Meronym, som tillhör ett mer tekniskt avancerat folk och som kommit till ön för att lära 

sig mer om de som bor där. Även här använder Mitchell ett eget språk, men i jämförelse med 

Sonmi ~451 är det en slarvigare, enklare version av engelskan som skrivs fram.  

 Varje kronologiskt föregående berättelse vävs på något sätt in i den nästföljande och 

åtminstone fyra av sex huvudpersoner har samma kometformade födelsemärke och är därmed 

reinkarnationer av varandra. Robert Frobisher läser Adam Ewings publicerade dagbok, Luisa 

Rey läser Robert Frobishers brev till älskaren Sixsmith (som även figurerar i Half Lives), 

Timothy Cavendish läser bokmanuset till Half Lives, Sonmi ser en film baserad på Timothy 

Cavendishs memoarer och Zachrys folk dyrkar gudinnan Sonmi.  

 Tolkningar av verket inkluderar teman som till exempel kannibalism och kapitalism 

(Schneeberger 2019, ss. 545–546). Kannibalismen exemplifieras i romanen bland annat genom 

hur Sonmi och de andra klonerna lever på tvål som tillverkats av kvarlevorna från avrättade 

kloner (s. 557). Temat återkommer även i maoriernas exploatering av Chathamöarnas 

ursprungsbefolkning, moriorierna, och hur västvärlden koloniserar andra delar av världen 

(s. 551), eller som karaktären Henry Goose, som även samlar tänder som spottats ut av 

kannibaler, uttrycker det: ”The weak are the meat, the strong do eat” (Mitchell 2004, s. 524). 

Även andra karaktärer utnyttjas eller utnyttjar varandra, till exempel Vyvyan Ayrs som vill ta 

åt sig äran av Robert Frobishers komposition eller Konastammen som tillfångatar folk från 

Zachrys stam (Schneeberger 2019, s. 563). Kapitalismtemat blir särskilt tydligt i Sonmi ~451, 

där berättelsens huvudkaraktär lever i ett samhälle som drivs av extrem konsumtion (s. 557), 

men kapitalismens utveckling förekommer romanen igenom ända fram tills efter dess fall i 

Sloosha’s Crossin’.  

 Enligt Mitchell själv är bokens primära teman reinkarnation och rovlystnad. I en intervju i 

BBC Radio 4:s Bookclub nämner han att ”all characters, except one, are reincarnations of the 

same soul in different bodies” (2007, min kursivering). Den tolkning som ligger närmast till 

hands är att Mitchell syftar på det faktum att det i Sloosha’s Crossin’, till skillnad från i de 

andra berättelserna, inte är huvudpersonen Zachry utan birollen Meronym som har det 

karaktäristiska födelsemärket (Mitchell 2004, s. 324). Dock specificerar Mitchell aldrig om han 

menar att det är huvudkaraktärer eller bara karaktärer i största allmänhet som är reinkarnationer, 



4 
 

vilket skulle kunna stödja tolkningen att Timothy Cavendish inte är en reinkarnation. Eftersom 

Half Lives utspelar sig någon gång på 70-talet måste det innebära att Timothy Cavendish och 

Luisa Rey existerar samtidigt, eftersom Timothy Cavendishs historia utspelar sig i nutid: han 

är enligt egen utsago i 60-årsåldern när händelserna i hans memoarer tilldrar sig (s. 147), och 

han hävdar att han minns när Mary Poppins kom ut (s. 150), vilket var 1964. Visserligen medger 

han att även han har ett födelsemärke, men verkar inte associera det med en komet (s. 373). 

Samtidigt finns det även frågetecken kring hur Timothy Cavendish överhuvudtaget skulle 

kunna vara en reinkarnation av en fiktiv person, dvs. Luisa Rey, eftersom hon förekommer i 

det manuskript som Cavendish läser. 

 Även beskrivningar av romanens utformning varierar och innefattar bland annat en pyramid 

(Eve 2016, s. 2), en rysk docka, ett dragspel samt kopplingar till uppbyggnaden av Robert 

Frobishers musikstycke Cloud Atlas Sextet (Albert 2019, s. 50–52). Den ryska dockan och 

dragspelet är även figurer som återkommer i romanen (Mitchell 2004, s. 409; s. 370). Albert 

menar att istället för att tolka verket linjärt eller cykliskt så existerar romanfigurerna i ett slags 

kompression av tid och rum (”space-time compression”); tiden blir liksom formbar och är både 

linjär och cyklisk på en och samma gång (2019, s. 52). Denna tanke stöttas av Timothy 

Cavendish: ”Time, no arrow, no boomerang, but a concertina” (Mitchell 2004, s. 370). Detta, 

menar Albert, innebär att romanen inte har någon egentlig kronologi. Det finns ingen början 

och inget slut, och apokalypsen är enbart ett veck i dragspelet. Detta möjliggör också att två 

romankaraktärer (Luisa Rey och Timothy Cavendish) som har födelsemärket, och alltså är 

reinkarnationer av varandra, kan existera samtidigt – eventuellt även i olika fiktiva världar 

(Albert 2019, s. 62). Samtidigt menar Mitchell att manuskriptet som Timothy Cavendish läser 

kan handla om en verklig person trots att det är skrivet i romanform (Bookclub 2007). 

 

Narrationsanalys 

Bortsett från Half Lives, som är skriven i tredje person och väver in flera karaktärers perspektiv, 

och An Orison of Sonmi ~451, där även arkivarien som utför intervjun kommer till tals, är alla 

berättelser skrivna i jag-form. De delar som ligger till grund för översättningen och denna 

uppsats är alltså båda skrivna i första person. Eftersom båda texter dessutom är berättelser om 

självupplevda händelser är de skrivna i preteritum, vilket också är engelskans narrativa tempus. 

Relation är det dominerande uttryckssättet, men båda texterna ger även utrymme för repliker 

(direkt anföring). I Adam Ewings fall återges framför allt de repliker som yttras av hans 

samtalspartners som direkt anföring, medan både Timothy Cavendish och de han talar med 
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citeras i The Ghastly Ordeal. I båda berättelserna finns också några enstaka fall av dold 

anföring. I The Pacific Journal förekommer även ett par fotnoter undertecknade J.E. (Mitchell 

2004, s. 21; 521). Denna avsändare kommenterar texten och nämner sin far och ska därmed 

troligtvis föreställa en kommentar från Adam Ewings son Jackson i samband med en (fiktiv) 

postum publicering av dagboken. 

 

Stilanalys 

I artikeln ”Through the Maze of Style, through the Labyrinth of Time […]” diskuterar Ewa 

Drab den polska översättningen av Cloud Atlas liksom romanens många och varierande 

stildrag. Det som är utmärkande för The Pacific Journal är enligt henne att Mitchell använder 

daterad meningsuppbyggnad och ett föråldrat, utsmyckat språk rikt på metaforer i kombination 

med en personlig ton som skrivs fram med hjälp av dagboksmediet. Hon pekar också på det 

karaktäristiska användandet av &-tecknet som används nästan uteslutande istället för 

konjunktionen and. Dessutom förekommer ett flertal sjötermer (Drab 2015, ss. 71–73).  

 Även litterära, arkaiska ord som ere, ’tis, betwixt och o’erboard bidrar till det övergripande 

intrycket av texten, liksom meningar som ”Teeth, sir, are the enamelled grails of the quest in 

hand” (grail ’graal’) och ”Thus it was, I made the acquaintance of Dr Henry Goose” (Mitchell 

2004, s. 3). Dessutom förekommer ord med alternativ stavning, t.ex. trowzers, Feejee och 

displeazed, som även de skapar en ålderdomlig ton. 

 ”I recall the fangs of the banshee tempest” (s. 4), som kommer diskuteras mer i 

översättningsanalysen, utgör ett exempel på de metaforer som används i texten. Ord som 

jibboom och schooner ingår i de marina uttryck som förekommer och bidrar till att skapa en 

bild av Adam Ewings verklighet, liksom inslag av lokal vokabulär från Chathamöarna, t.ex. 

haki-haki ’hudsjukdom’, ponga ’typ av hydda’ och Rēkohu 'morioriernas namn på 

Chathamöarna’. Juridiska termer som to wit och in flagrante delicto speglar Ewings 

yrkesverksamhet och det faktum att han är en välutbildad person.  

 I The Ghastly Ordeal framträder enligt Drab istället ett humoristiskt, satiriskt språk som 

återspeglar Timothy Cavendish i egenskap av tjurig äldre herre och som till stor del bygger på 

brittiska vardagsuttryck. Här lyfter Drab behovet av att som översättare kunna fånga både 

humorn och textens kulturella karaktär (2015, s. 76–77). Avsnittet där Timothy Cavendish 

stöter på de tonårsflickor som sedan misshandlar och rånar honom presenterar tydligt honom 

som person samtidigt som texten antar en komisk ton: ”A trio of teenettes, dressed like 

Prostitute Barbie, approached, drift-netting the width of the pavement” (Mitchell 2004, s. 147). 
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Uttryck som the boys in blue (s. 148), en informell, humoristisk benämning på polisen, bidrar 

också, samtidigt som förekomsten av typiskt brittiska matvarumärken som Ribena och Penguin 

biscuits ger texten kulturell färg. 

 Ett annat exempel är det frekvent använda förstärkningsordet ruddy som säger något både 

om personen Timothy Cavendish och om hans språkbruk, dels eftersom det är ständigt 

återkommande, dels eftersom det är betydligt mildare än de svordomar använda av andra som 

han, som Drab påpekar, i sina citat väljer att censurera med hjälp av asterisker (2015, s. 76–77).  

 Med referenser och blinkningar både till Shakespeares Macbeth (”My intestines bubbled, 

toiled and troubled”1 (Mitchell 2004, s. 156)) och till Edward Gibbons mastodontverk The 

Decline and Fall of the Roman Empire liksom bruk av latin, QED, och ålderdomliga uttryck 

som alas, alackaday och ’twas träder samtidigt bilden av en välutbildad, språkligt bevandrad 

individ fram. 

 Detta blir tydligt även genom det rikliga användandet av metaforer, till exempel när Timothy 

Cavendish vid mer än ett tillfälle liknar folk i tidnings- och förlagsvärlden vid fåglar: 

kolumnisterna kallar han ”[t]hat aviary of vultures and tits” (’gamar och mesar’) som ”kvittrar” 

fram hyllningar (s. 148), och festdeltagarna på Lemon Prize Awards ”had taken to the air and 

roosted at Jake’s” (s. 149). Språket varierar ständigt mellan högt och lågt, där gammaldags och 

formella formuleringar blandas med mycket informella ordval. 

 Vidare varierar stilen mellan relation och repliker och anpassar sig exempelvis till när 

tonårsflickorna eller Dermot Hoggins och hans bröder uttalar sig. Londonungdomarnas slang, 

som synliggörs i ”Whatchyoo gonna do’bou’ it?” (s. 147), och bröderna Hoggins rikliga 

svordomar står i stark kontrast till Timothy Cavendishs eget språkbruk och säger samtidigt 

något om hans förmåga att karaktärisera andra.  

 På ett övergripande plan samverkar de stil- och genreval som Mitchell gör i de olika 

berättelserna med berättelserna själva och deras huvudkaraktärer och tidsepoker (Drab 2015, 

s. 71), vilket höjer läsupplevelsen ytterligare. Det bidrar dessutom till trovärdighet, eftersom till 

och med romanfigurer i framtiden fått ett eget, unikt språkbruk.  

 

                                                             
1 ”Double, double toil and trouble; Fire burn and caldron bubble” lyder två versrader av häxornas ramsa i akt 4, 

scen 1.  
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Överväganden inför översättningen 

Med utgångspunkt i att engelskspråkig litteratur intar en central position i den svenska 

kultursfären (Lindqvist 2005, ss. 26–30), har min globala översättningsstrategi (Lundquist 

2007, s. 36) varit att skapa en källtextnära slutprodukt. Målet är alltså bland annat att bibehålla 

bildspråket från källtexten, till exempel i metaforer, och att i så hög grad som möjligt översätta 

dem sensu stricto, dvs. en ordagrann översättning där såväl källdomän som måldomän bevaras 

(Lindqvist 2005, s. 121). Samtidigt har jag valt att göra målspråksanpassade översättningsval 

där behov finns, för att texten ska flyta på och inte innebära onödiga hinder för läsaren. 

 Eftersom romanen till stor del utgörs av de olika stilarna har det varit viktigt att sträva efter 

att överföra så mycket som möjligt av dessa på den översatta texten. De överväganden som har 

gjorts inför översättningen av de två texterna har därmed också skilt sig åt i och med texternas 

olika natur. Vad gäller The Pacific Journal of Adam Ewing, som ska föreställa en dagbokstext 

skriven på 1800-talet, har det varit viktigt att bibehålla källtextens arkaiska ton samtidigt som 

det också måste vara en läslig text för dagens läsare. Att försöka efterhärma autentisk samtida 

text på svenska hade varit ett omöjligt projekt både eftersom det hade krävts ett gediget 

efterforskningsarbete för att kunna producera en text på ett språk jag inte behärskar och 

eftersom det oundvikligen skulle ha resulterat i en svårgenomtränglig text med ålderdomlig 

stavning. Värt att nämna är att engelskan inte genomgått samma typ av stavningsreform som 

svenskan.  

 Som parallelltexter har jag använt mig av Charlotte Brontës Jane Eyre (1847) samt två 

svenska översättningar av texten, den ena av en anonym översättare från 1850 och den andra 

av Gun-Britt Sundström från 1999. Även om Jane Eyre genremässigt skiljer sig från The Pacific 

Journal har jag bedömt den som användbar eftersom min källtext ska föreställa samtida med 

den. Dessutom ger den mig tillgång till två väldigt skilda översättningar som har varit till nytta 

för att avgöra på vilken nivå jag själv vill lägga mig. Samtidigt som översättningen ska gå att 

förstå måste den också ge ett ålderdomligt intryck.  

 Ett problem som har uppstått under översättningen av denna del är vilka titlar och andra 

artighetsuttryck som ska användas. Ska jag till exempel behålla engelskans Mr eller ska jag 

översätta till herr? Ska jag översätta tilltal till Ni/ni eller istället till tredje person, vilket skulle 

ha varit mer autentiskt i en svensk text från perioden i fråga? Andra frågetecken har rört sig 

kring olika måttangivelser som yards och pounds. Eftersom man i Sverige inte övergick till 

metersystemet förrän i slutet på 1870-talet (Nationalencyklopedin 2020) ligger det nära till 

hands att omvandla angivna mått till exempelvis alnar och skålpund istället. Det innebär att det 
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inte är lika tydligt för en svensk läsare vad som avses, i motsats till en engelskspråkig läsare 

eftersom yards och pounds är måttenheter som fortfarande används, men det bidrar samtidigt 

till den ålderdomliga och lite främmande text jag vill skapa.  

 När det kommer till The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish har mina överväganden till 

stor del handlat om i vilken utsträckning jag vill foreignisera texten och i vilken utsträckning 

eventuell domesticering krävs. Vissa saker som är förankrade i brittisk kultur, till exempel 

tidigare nämnda Ribena och Penguin biscuits, har jag valt att generalisera i min översättning. 

Ribena, en juicedryck i Storbritannien som primärt säljs i svartvinbärssmak, används för att 

beskriva Dermot Hoggins slips, och där har jag valt att istället översätta till svartvinbärsfärgad. 

Penguin biscuits, som egentligen är ett slags chokladkex av godistyp, har bara blivit fikabröd. 

Det ger inte samma konnotationer som i källtexten, men jag har bedömt att bilden av poliser 

som sitter på polisstationen och äter vetebröd är lättare att visualisera för svenska läsare, ungefär 

på samma sätt som till exempel poliser i USA förknippas med munkar, medan chokladkex kan 

upplevas som taget ur luften. 

 I övrigt är det framför allt problemet med hur jag ska hantera båda texternas metaforer och 

bildspråk som har upptagit min tid och också det jag i denna uppsats främst kommer att fördjupa 

mig i. Trots att majoriteten av de problem som tas upp i min översättningsanalys kommer från 

The Ghastly Ordeal är det primärt The Pacific Journal som inneburit en utmaning i 

översättningsarbetet. Dock har det där till största del handlat om att göra generella val gällande 

den översatta texten som helhet, och jag har exempelvis fått ta ställning till ålderdomlig 

vokabulär, pluraländelser på verb och substantiv, tilltal, satskommatering och föråldrade 

konjunktivformer för att skapa en trovärdig text. 

 Avslutningsvis har under arbetets gång även den danska översättningen, Skyatlas (2012) av 

Svend Ranild, och den tyska översättningen, Der Wolkenatlas (2006) av Volker Oldenburg, 

bitvis konsulterats. Dessa är båda baserade på den brittiska utgåvan. 

 

Översättningsanalys 

Min översättningsanalys har till stor del handlat om metaforöversättning och att göra 

denotativa, konnotativa och stilistiska ställningstaganden, där jag näranalyserar utvalda 

problem. Dessa består av särskilt utmanande meningar som inneburit svårigheter i att bibehålla 

samtliga betydelsekomponenter från källtexten och samtidigt få översättningen att flyta. Detta 

har främst gällt metaforer, men också ett par ordvitsar (A Finch About Town och none-hit 

wonders). Även problem gällande avvägningen mellan att domesticera och foreignisera 
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översättningen tas upp, och också här har jag strävat efter att bevara denotation, konnotation 

och stil.  

 Analysen har framför allt bestått av ordboksarbete, där Norstedts engelsk-svenska ordbok, 

svenska.se och Cambridge Dictionary har utgjort mina huvudsakliga källor. Jag använder även 

termer från Yvonne Lindqvists Högt och lågt (2005) och Lita Lundquists Oversættelse (2007). 

Utifrån källtexten (KT) kommer jag sedan att diskutera de val som jag har gjort och möjliga 

alternativa lösningar av måltexten (MT).  

 

Att bibehålla bilder och betydelsekomponenter 

Ett återkommande problem under arbetets gång har varit att översätta metaforer och ordvitsar 

och bibehålla samma bilder och samtliga betydelsekomponenter även i måltexten, och jag 

kommer här att ta upp några av dem. Understrykningen i exemplet nedan markerar den del av 

den första meningen som fortsatt kommer att diskuteras: 

 

  (1)  Seven days holed up in the Musket seems a grim sentence, yet I recall the fangs 

of the banshee tempest & the mariners lost o’erboard & my present misfortune 
feels less acute. (KT, r. 101–106) 

  

KT-meningen innehåller komponenterna fangs ‘huggtänder’, banshee ’kvinnligt andeväsen 

vars klagan förebådar död’ och tempest ’storm, oväder’. Eftersom banshee inte har någon 

svensk motsvarighet är ett alternativ att försöka hitta någon annan typ av väsen som en svensk 

läsare skulle kunna relatera till. Jag har främst valt att leta bland marina väsen, eftersom texten 

utspelar sig till havs. 

 I nordisk mytologi finns till exempel havsdjupets gudinna, Ran, som håvar in drunknade 

personer och för dem till dödsriket på havets botten (Wikipedia 2020b). Problemet med henne 

är att hon inte nödvändigtvis är tillräckligt välkänd och därför inte skulle ge samma 

konnotationer. Ett annat alternativ hade kunnat vara att använda sig av sirener från grekisk 

mytologi. De varnar inte om död, men lockar sjömän in i döden genom att lura dem att styra 

sina skepp på grund eller in i klippor (Wikipedia 2020c). Några översättningsalternativ skulle 

då kunna vara till exempel: 

 

(2) […] men så minns jag hur stormens sirener försökte sluka skeppet […] 

 (3) […] men så minns jag sirensstormens huggtänder […] 

(4) […] men så minns jag sirenerna som lurade skeppet/oss i stormens gap […] 
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I alla alternativ finns samtliga komponenter kvar, men i olika form. Alternativ (2) och (4) kräver 

dock en satsgradsförhöjning från nominalfras till bisats respektive nominalfras med bisats, 

eftersom ett extra verb har tillkommit (försökte respektive lurade), och båda meningar har blivit 

betydligt längre. Dessutom har banshee tempest omvandlats till två olika aktörer, stormen och 

sirenerna. Dessa alternativ kräver även ett tillägg av komponenten skeppet (oss) som inte finns 

i KT. Alternativ (3) är mer koncist, men framstår istället som klumpigt och onaturligt.  

 Ytterligare alternativ till sirener är de svenska mytologiska väsendena mara och rå. Maran 

sägs plåga den som sover genom att sätta sig på denne och därmed orsaka mardrömmar, medan 

rået är ett förföriskt väsen som lockar förbipasserande i fördärvet. Det kanske mest vanligt 

förekommande rået är skogsrået, men det finns även exempel på användningar av ordet där rået 

rör sig i andra områden, t.ex. bergsrå och gårdsrå. Möjligen skulle man därför kunna tänka sig 

att det egenkonstruerade havsrå skulle kunna fungera i någon av ovan nämnda alternativ. Dock 

kan valet ifrågasättas eftersom det är tveksamt om det omedelbart framkallar rätt associationer.  

 Det är också möjligt att banshee snarare används för att beskriva stormens dödsförebådande 

tjut och vinande, eftersom delar av besättningen inte överlever den, och att fokus därmed inte 

främst ska ligga på det faktum att det är ett övernaturligt väsen. Därmed har jag valt att göra 

följande översättning: 

 

(5) Att sitta gömd på Musket i sju dagar tycks mig ett hårt straff, men så minns jag 
den vrålande stormens käftar & de sjömän som förlorades överbord & min 

rådande olycka känns inte lika svår. (MT, r. 104–108) 

 

Här har jag valt att beskriva det som att stormen vrålar istället för klagar, för att tydligt markera 

dess brutala och förödande effekter. De potentiellt negativa konnotationerna till det kvinnliga 

andeväsendet går helt förlorade, men det dödsförebådande elementet antyds. Denna lösning 

möjliggör dessutom en översättning som flyter på smidigt samtidigt som den tydligt frammanar 

bilden av den kraftiga stormen.   

 En annan mening där det också har varit svårt att få med alla betydelsekomponenter, och 

samtidigt få meningen att flyta på bra, har varit: 

 

  (6) I should warn the busy reader, however, that the after-dinner mint of Felix Finch 

is merely the apéritif of my own peripatetic tribulations. (KT, r. 633–636)  

 

Här fungerar de inledande och avslutande delarna i en middag, after-dinner mint och apéritif, 

som metaforer för slutet på karaktären Felix Finchs liv respektive början på Timothy 
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Cavendishs äventyr. Till en början blev det en relativt källtextnära lösning, sånär som på en 

liten ändring i meningens denotation:   

 

  (7) Jag bör dock varna den upptagna läsaren om att Felix Finchs avec enbart är mina 

egna peripatetiska vedermödors aperitif.  

 

Här har alltså after-dinner mint delvis fått byta källdomän till avec ’konjak (eller annan 

spritdryck) som serveras till kaffet efter en måltid’ för att skapa en smidigare översättning än 

till exempel efterrättsmint. I både original och översättning syftar orden på något som avslutar 

en måltid, men i MT har det i likhet med aperitif blivit en alkoholhaltig dryck istället för något 

ätbart som i KT. Dock blir meningen något krånglig att hänga med i och frammanar därför inte 

lika tydligt de bilder som är avsedda. Detta kan delvis bero på att Felix Finchs avec framstår 

som något som tillhör Felix Finch, i motsats till the after-dinner mint of Felix Finch som snarare 

betyder the end of Felix Finch ’slutet för Felix Finch’. Därför har jag istället valt en annan 

översättningsvariant: 

 

  (8) Jag bör dock varna den upptagna läsaren om att det som för Felix Finch blev 

livets avec enbart är mina egna peripatetiska vedermödors aperitif. (MT, r. 633–
636) 

 

Denna mening är mer lättläst och skapar ett bättre flyt. Samtidigt innebär den ett större ingrepp 

på KT, med resultatet att översättningen inte blir lika subtil som originalet. Detta till trots anser 

jag ändå att tydligheten är nödvändig för att meningens betydelse ska framgå. 

 Nästa exempel innehåller ett etablerat bildligt uttryck, som kompletterats med nyskapande 

bilder: 

 

  (9) I […] had exclusive rights to this platinum goose with a bad case of the trots! 

(KT, r. 969–971) 
 

Den här meningen syftar på uttrycket golden goose, vilket kan översättas med ’guldgruva, 

guldägg’. Underförstått innebär detta ’källa till pengar eller fördelar’, och i uttrycket ryms även 

bibetydelsen att denna källa kan förbrukas om den missbrukas (Lexico 2020). Ordet har 

kopplingar till Aisopos fabel om hönan/gåsen som värpte guldägg (Aisopos 1919, s. 23). Det 

bör dock inte förväxlas med bröderna Grimms saga om guldgåsen, där det istället handlar om 

en fågel med fjädrar av guld (Wikipedia 2020a). 
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 I källtextmeningen har guldet bytts ut till den exklusiva ädelmetallen platina, och det 

vardagliga uttrycket a bad case of the trots ’svår diarré’ bidrar i sin tur till en skämtsam bild av 

att ”gåsen”, dvs. i det här fallet boken som Timothy Cavendish publicerar, ger upphov till stora 

inkomster. Eftersom det svenska uttrycket inte motsvaras av en gås blir en direktöversättning 

dock märklig: 

 

  (10) Jag […] hade ensamrätt till denna platinagås med svår diarré! 

 

Andra varianter skulle kunna vara: 

 

  (11) Jag […] hade ensamrätt till denna gås/höna som värpte platinaägg på platinaägg!  

  (12) Jag […] hade ensamrätt till denna aldrig sinande guldgruva! 

 

Både översättningsalternativ (11) och (12) saknar helt den underliggande betydelsen att 

framgångarna kan gå förlorade om situationen inte sköts på rätt sätt, vilket fyller en funktion i 

romanen eftersom Timothy Cavendish får hybris och sedan förlorar allt. Alternativ (11) 

bibehåller kopplingarna till fabeln om guldäggen, men framstår i sammanhanget som lite 

klumpig och inte helt tydlig. Bildersättningen i alternativ (12), där källdomänen (något mycket 

inkomstbringande) bevaras medan bildleden skiljer sig något åt i KT och MT (Lindqvist 2005, 

s. 121), flyter på bäst, men de nyskapande bilderna i originalet går helt förlorade och byts ut 

mot ett urvattnat uttryck. 

 Eftersom uttrycket golden goose på svenska är utbytbart mot guldhöna ’höna som lägger 

guldägg (ofta bildl.)’ bedömer jag att det bästa översättningsalternativet är en 

direktöversättning, sånär som på att gåsen alltså ersätts av en höna. Med hjälp av denna 

bildersättning bibehålls samtliga betydelsekomponenter och översättningen blir idiomatisk: 

 

  (13) Jag […] hade ensamrätt till denna platinahöna med svår diarré! (MT, r. 971–972) 

 

Det enda som möjligen talar emot denna lösning är att ordboksdefinitionen av golden goose 

tydligare indikerar att det handlar om inkomster, medan det på svenska eventuellt krävs att man 

har bakgrundskunskaper om fabeln för att förstå uttrycket. Samtidigt väger flytet och det 

bevarade nyskapande bildspråket och den bevarade stilnivån tyngre. 

 Ett annat problem som har uppstått under arbetets gång är hur titeln på den krönika som 

Felix Finch skriver ska översättas: A Finch About Town (KT, r. 816–817). Till att börja med är 
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namnet en lek med uttrycket a man-about-town ’vivör, en som är med i svängen’, vilket säger 

mycket om vilken sorts person karaktären Felix Finch är. Dessutom betyder efternamnet Finch 

fink, vilket går i linje med hur folk i medievärlden genomgående liknas vid fåglar i The Ghastly 

Ordeal. Titeln består alltså av elementen vivör, Felix Finch och fågel.  

 Några alternativ där både Felix Finchs personlighet och fågelreferensen ryms är: 

 

  (14) Fri som fågeln 

  (15) Som tuppen i hönsgården 

  (16) Vivörens perspektiv 

 

Dock blir samtliga översättningar långsökta och hamnar dessutom mycket långt ifrån KT. 

Därför föll valet i slutändan på en ganska närliggande översättning: 

 

  (17) Finch gör stan (MT, r. 817) 

 

Fågelreferensen uteblir helt, men det personliga perspektivet som krönikan utgör bibehålls i 

och med att Finchs namn finns kvar i titeln. Titeln antyder också vad krönikorna handlar om 

och att Finch är en person som har koll på nöjeslivet.  

 För att kompensera den förlorade fågelreferensen på detta ställe i texten har jag valt att infoga 

en referens på ett annat ställe där det i KT inte finns någon sådan. In death (KT, r. 902–903) 

har i översättningen därför blivit Sedan han trillat av pinn (MT, r. 905–906). Trots att det är ett 

konventionellt uttryck, som även existerar på engelska (fall off your perch), innebär det ändå 

en viss bildvinst (Lindqvist 2005, s. 121).  

 

Domesticering eller foreignisering 

Som tidigare nämnts har även ställningstaganden kring domesticering och foreignisering gjorts 

under arbetets gång. Detta gäller ställen i texten där en översättning riskerar att kännas alltför 

anpassad till målspråket och dess kultur respektive företeelser i källtexten som kan framstå som 

alltför främmande om de inte översätts alls. 

 I Guy the Guy introduced me to a cocktail called ‘Ground Control to Major Tom’ (KT, 

r. 667–669) har jag arbetat med att hitta en översättning som inte känns överdrivet 

domesticerad. Samtidigt är det svårt att behålla originalets Guy the Guy (ungefär ’urtypen av 
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en generisk mansperson’), eftersom det istället innebär en foreignisering av måltexten. Exempel 

på två tidiga översättningar är: 

 

  (18) Snubben Snubbsson gjorde mig bekant med en cocktail vid namn ”Ground 

control to Major Tom”. 
 

  (19) Killen Killen gjorde mig bekant med en cocktail vid namn ”Ground control to 

Major Tom”. 
 

I alternativ (18) blir problemet med domesticering särskilt tydligt, eftersom Snubben Snubbsson 

känns alltför svenskt. Alternativ (19) hade kunnat fungera bättre, men eftersom det kommer 

först i meningen framgår det inte att det är killen Killen som avses när det skrivs med versaler 

båda gångerna.  

 I det avseendet fungerar t.ex. jeppen Jeppe bättre. Här framgår det att det första ordet är ett 

epitet och det andra ett namn. Liksom i originalet framgår det också att jeppe precis som guy 

kan vara både ett substantiv och ett namn. Dock kvarstår problemet med överdriven 

domesticering, eftersom Jeppe så uppenbart inte är ett engelskt namn. Dessutom har jeppe 

’speciell person, figur (ngt nedsätt.)’ och guy ’man (vard.)’ inte riktigt samma konnotationer, 

medan till exempel killen Killen är mer neutralt. En mindre vanlig användning av guy kan dock 

vara ’fågelskrämma, löjlig figur (bild.)’, vilket närmar sig definitionen av jeppe något. Dock är 

det tveksamt om det är denna betydelse som avses i källtexten. 

 Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara Grabben Grus, men det är svårt att hitta någon 

tydlig definition av uttrycket, och det är därmed svårt att avgöra huruvida det har positiva eller 

negativa konnotationer. Dessutom förutsätter det egentligen att det finns mer än en person 

(Grabbarna Grus), och lösningen har liksom de andra alternativen tydliga kopplingar till 

svensk kultur. 

 Andra ord som har övervägts är t.ex. prick, tjomme, typ och figur, men ingen av dem har 

riktigt samma klang och betydelse som guy. I slutändan har jag därför valt att helt enkelt gå på 

linjen att enbart beskriva vilken sorts person det är som avses: 

 

  (20) En snubbe gjorde mig bekant med en cocktail vid namn ”Ground control to Major 
Tom”. (MT r. 667–669) 

 

I den avslutande problemmeningen, None-hit wonders like Mr Hoggins are the road-kills of 

modern letters (KT, r. 758–760), har jag istället valt att foreignisera: 
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  (21) None-hit wonders som mr Hoggins är den moderna litteraturens överkörda djur. 

(MT, r. 758–760) 

 

Eftersom none-hit wonder är en lek med uttrycket one-hit wonder ’dagslända’ blir det svårt att 

göra en omskrivning och samtidigt bibehålla ordleken även på svenska. Dessutom är one-hit 

wonder ett uttryck som används också på svenska, och ordleken kan därför troligtvis förstås 

även av många svenska läsare när man gör ett lån (Lundquist 2007, s. 44) från källtexten. 

 Alternativet skulle vara att göra en längre, och krångligare, omskrivning, t.ex. mr Hoggins 

är inte ens en dagslända (vilket skulle kräva en omskrivning av hela meningen), eller skapa ett 

nytt uttryck genom att göra en koppling till det svenska ordet, t.ex. dödsslända eller nattslända, 

vilket blir både långsökt och svårtolkat. 

 

Avslutning 

Samtliga av Cloud Atlas sex berättelser består av mycket distinkta stilar och genrer, vilket 

innebär att varje berättelse kräver sin egen stilanalys och särskilda val vid översättning. Utöver 

arbetet med att identifiera utmärkande drag i de två avsnitten från The Pacific Journal of Adam 

Ewing och The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish och sedan försöka återskapa dessa på 

svenska, har jag i denna uppsats framför allt fokuserat på olika betydelsekomponenter i de 

utvalda texterna. De största utmaningarna har legat i att överföra alla betydelsekomponenter 

från källtexten och samtidigt bibehålla denotation, konnotation och stil i så hög utsträckning 

som möjligt, framför allt vad gäller metaforöversättning. Avvägningen mellan att domesticera 

eller foreignisera måltexten har också diskuterats. 
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