
Hedershobbitar i utländska områden 
– en översättningsanalys av hobbitspråk i 

Ringarnas herre 
 

Analyserade texter 

 

Översättningsanalys 

Original 

Ur The Fellowship of the Ring, Being the First Part of The Lord of the Rings, 

”Book One”, första kapitlet: ”A Long-expected Party”. 

 

‘A very nice well-spoken gentlehobbit is Mr. Bilbo, as I’ve always said,’ the 

Gaffer declared. With perfect truth: for Bilbo was very polite to him, 

calling him ‘Master Hamfast’, and consulting him constantly upon the 

growing of vegetables – in the matter of ‘roots’, especially potatoes, the 

Gaffer was recognized as the leading authority by all in the neighbourhood 

(including himself). 

    ‘But what about this Frodo that lives with him?’ asked Old Noakes of 

Bywater. ‘Baggins is his name, but he’s more than half a Brandybuck, they 

say. It beats me why any Baggins of Hobbiton should go looking for a wife 

away there in Buckland, where folks are so queer.’ 

    ‘And no wonder they’re queer,’ put in Daddy Twofoot (the Gaffer’s 

next-door neighbour), ‘if they live on the wrong side of the Brandywine 

River, and right agin the Old Forest. That’s a dark bad place, if half the 

tales be true.’ 

    ‘You’re right, Dad!’ said the Gaffer. ‘Not that the Brandybucks of 

Buckland live in the Old Forest; but they’re a queer breed, seemingly. They 

fool about with boats on that big river – and that isn’t natural. Small 

wonder that trouble came of it, I say. But be that as it may, Mr. Frodo is as 

nice a young hobbit as you could wish to meet. Very much like Mr. Bilbo, 

and in more than looks. After all his father was a Baggins. A decent 

respectable hobbit was Mr. Drogo Baggins; there was never much to tell of 

him, till he was drownded.’ 

 1



    ‘Drownded?’ said several voices. They had heard this and other darker 

rumours before, of course; but hobbits have a passion for family history, 

and they were ready to hear it again. ‘Well, so they say,’ said the Gaffer. 

‘You see: Mr. Drogo, he married poor Miss Primula Brandybuck. She was 

our Mr. Bilbo’s first cousin on the mother’s side (her mother being the 

youngest of the Old Took’s daughters); and Mr. Drogo was his second 

cousin. So Mr. Frodo is his first and second cousin, once removed either 

way, as the saying is, if you follow me. And Mr. Drogo was staying at 

Brandy Hall with his father-in-law, old Master Gorbadoc, as he often did 

after his marriage (him being partial to his vittles, and old Gorbadoc 

keeping a mighty generous table); and he went out boating on the 

Brandywine River; and he and his wife were drownded, and poor Mr. 

Frodo only a child and all. ‘ 

    ‘I’ve heard they went on the water after dinner in the moonlight,’ said 

Old Noakes; ‘and it was Drogo’s weight as sunk the boat.’ 

    ‘And I heard she pushed him in, and he pulled her in after him,’ said 

Sandyman, the Hobbiton miller. 

    ‘You shouldn’t listen to all you hear, Sandyman,’ said the Gaffer, who 

did not much like the miller. ‘There isn’t no call to go talking of pushing 

and pulling. Boats are quite tricky enough for those that sit still without 

looking further for the cause of trouble. Anyway: there was this Mr. Frodo 

left an orphan and stranded, as you might say, among those queer 

Bucklanders, being brought up anyhow in Brandy Hall. A regular warren, 

by all accounts. Old Master Gorbadoc never had fewer than a couple of 

hundred relations in the place. Mr. Bilbo never did a kinder deed than 

when he brought the lad back to live among decent folk. 

    ‘But I reckon it was a nasty shock for those Sackville-Bagginses. They 

thought they were going to get Bag End, that time when he went off and 

was thought to be dead. And then he comes back and orders them off; and 

he goes on living and living, and never looking a day older, bless him! And 

suddenly he produces an heir, and has all the papers made out proper. The 

Sackville-Bagginses won’t never see the inside of Bag End now, or it is to 

be hoped not.’ 
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    ‘There’s a tidy bit of money tucked away up there, I hear tell,’ said a 

stranger, a visitor on business from Michel Delving in the Westfarthing. 

‘All the top of your hill is full of tunnels packed with chests of gold and 

silver, and jools, by what I’ve heard. ‘ 

    ‘Then you’ve heard more than I can speak to,’ answered the Gaffer. I 

know nothing about jools. Mr. Bilbo is free with his money, and there 

seems no lack of it; but I know of no tunnel-making. I saw Mr. Bilbo when 

he came back, a matter of sixty years ago, when I was a lad. I’d not long 

come prentice to old Holman (him being my dad’s cousin), but he had me 

up at Bag End helping him to keep folks from trampling and trapessing all 

over the garden while the sale was on. And in the middle of it all Mr. Bilbo 

comes up the Hill with a pony and some mighty big bags and a couple of 

chests. I don’t doubt they were mostly full of treasure he had picked up in 

foreign parts, where there be mountains of gold, they say; but there wasn’t 

enough to fill tunnels. But my lad Sam will know more about that. He’s in 

and out of Bag End. Crazy about stories of the old days he is, and he 

listens to all Mr. Bilbo’s tales. Mr. Bilbo has learned him his letters – 

meaning no harm, mark you, and I hope no harm will come of it. 

     ‘Elves and Dragons’ I says to him. ‘Cabbages and potatoes are better for 

me and you. Don’t go getting mixed up in the business of your betters, or 

you’ll land in trouble too big for you,’ I says to him. And I might say it to 

others,’ he added with a look at the stranger and the miller. 

     But the Gaffer did not convince his audience. The legend of Bilbo’s 

wealth was now too firmly fixed in the minds of the younger generation of 

hobbits. 

     ‘Ah, but he has likely enough been adding to what he brought at first,’ 

argued the miller, voicing common opinion. ‘He’s often away from home. 

And look at the outlandish folk that visit him: dwarves coming at night, 

and that old wandering conjuror, Gandalf, and all. You can say what you 

like, Gaffer, but Bag End’s a queer place, and its folk are queerer.’ 

    ‘And you can say what you like, about what you know no more of than 

you do of boating, Mr. Sandyman,’ retorted the Gaffer, disliking the miller 

even more than usual. If that’s being queer, then we could do with a bit 

more queerness in these parts. There’s some not far away that wouldn’t 
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offer a pint of beer to a friend, if they lived in a hole with golden walls. But 

they do things proper at Bag End. Our Sam says that everyone’s going to 

be invited to the party, and there’s going to be presents, mark you, presents 

for all – this very month as is.’ 

 

 

Översättning 

Ur Ringens brödraskap, första delen av Ringarnas herre, första boken, första 

kapitlet: ”En efterlängtad fest”. 

 

»En högst belevad och vänsäll hedershobbit är han, det har jag alltid sagt«, 

sade Gammelfar. Det var alldeles sant, för Bilbo behandlade honom 

hövligt, kallade honom »Mäster Hamfast« och vände sig alltid till honom i 

frågor om grönsaksodling – när det gällde rotsaker, särskilt potatis, 

betraktades Gammelfar av alla i trakten (inklusive honom själv) som den 

främste kännaren. 

    »Men den här Frodo som bor hos honom«, sade gamle Ekerot från Åby. 

»Secker heter han, men det sägs att han är mer än till hälften Brännbock. 

Och jag kan inte begripa varför en Secker från Hobbinge skulle söka sig en 

fru i Bockrike, där det bor så mycket konstigt folk.« 

    »Man kan ju förstå att de är konstiga«, inföll gubben Tvefot 

(Gammelfars närmaste granne), »om de bor på fel sida om 

Brännevinsfloden, alldeles intill Gamla skogen. Det är en mörk och ond 

plats, om man så bara tror hälften av vad som berättas.« 

    »Instämmer fullständigt!« sade Gammelfar. »Brännbockarna i Bockrike 

bor visserligen inte i Gamla skogen, men nog är det ett knepigt släkte. De 

far omkring med båtar på den stora floden – och det är inte normalt. Det 

kan bara leda till elände. Men hur som helst är herr Frodo en högst trevlig 

ung hobbit. Påminner mycket om herr Bilbo, och inte bara till utseendet. 

Hans far var ju ändå en Secker. En rekorderlig och bra hobbit var herr 

Drogo Secker; han gjorde inte något väsen av sig innan han gick och 

drunknade.« 
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   »Drunknade?« sade några. De hade förstås hört historien tidigare, liksom 

andra dunklare antydningar; men hobbitarna är förtjusta i släkthistorier, 

och de ville gärna höra den igen. 

   »Ja, det sägs så«, sade Gammelfar. »Det var alltså så att herr Drogo gifte 

sig med den arma fröken Primula Brännbock. Hon var herr Bilbos kusin på 

mödernet (hennes mor var den yngsta av Took den gamles döttrar), och 

herr Drogo var hans syssling. Därmed blir herr Frodo både hans kusin och 

hans syssling, på ett leds avstånd som det heter. Och herr Drogo bodde på 

Brännstaholm hos sin svärfar, gamle mäster Gorbadoc; det gjorde han ofta 

sedan han gift sig (han var svag för god mat, och gamle Gorbadoc hade ett 

välutrustat kök). Men så gav han sig ut med en båt på Brännevinsfloden, 

och både han och hustrun drunknade; och stackars herr Frodo var ju bara 

ett barn.« 

    »Jag har hört att de gav sig ut i månskenet efter kvällsvarden«, sade 

gamle Ekerot, »och att det var Drogos tyngd som stjälpte båten.« 

    »Och jag har hört att hon knuffade i honom, och sedan drog han med 

sig henne i djupet«, sade Sandeman, mjölnaren i Hobbinge. 

    »Man skall inte tro allt man hör, Sandeman«, sade Gammelfar, som inte 

var överdrivet förtjust i mjölnaren. »I det här fallet behövde ingen vare sig 

knuffa eller dra. Båtar är oberäkneliga nog, även om man sitter stilla och 

lugnt som aldrig det. Hur som helst blev herr Frodo föräldralös – 

strandsatt, skulle man kunna säga, hos de knepiga bockrikeborna 

– och fick växa upp så gott det gick på Brännstaholm. Rena kaningården 

verkar det ha varit. Gamle mäster Gorbadoc hade alltid minst ett par 

hundra släktingar hos sig. Herr Bilbo har aldrig gjort en godare gärning än 

när han förde hit gossen så att han fick umgås med anständigt folk. 

    Men ett svårt slag måste det ha varit för de där Kofferdi-Seckrarna. De 

trodde att de skulle få lägga vantarna på Säcks ände den gången när han gav 

sig iväg och alla trodde att han var död. Och sedan kommer han tillbaka 

och kör ut dem; och så lever han bara vidare, verkar aldrig bli en dag äldre! 

Och plötsligt skakar han fram en arvinge och skriver alla papper som måste 

skrivas. Kofferdi-Seckrarna kommer aldrig att få se Säcks ände inifrån igen, 

det får man åtminstone hoppas.« 
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    »Det sägs ju att det finns en god slant undanstoppad där uppe«, sade en 

främling från Möcklegräva i Västfjärding. »Hela toppen på er kulle är 

genomkorsad av tunnlar, där det står kistor med guld och silver och ädla 

stenar därtill, det har jag hört.« 

    »I så fall har du hört mer än jag«, svarade Gammelfar. »Jag vet inget om 

några ädla stenar. Herr Bilbo är frikostig med sina pengar, och det verkar 

inte råda brist på dem; men några tunnlar känner jag inte till. Jag såg herr 

Bilbo när han återvände, det är bortåt sextio år sedan, när jag var ung. Jag 

hade nyss blivit lärling hos gamle Holger (han var kusin till 

min far), och jag fick komma upp till Säcks ände och se till så att folk inte 

trampade runt kors och tvärs i trädgården medan auktionen pågick. Och 

mitt i alltihop kommer herr Bilbo uppför Kullen med en ponny och några 

rejäla väskor och ett par kistor. Jag betvivlar inte att de till största delen var 

fyllda med skatter som han samlat in i utländska områden, 

där det lär finnas hela berg av guld; men inte hade han tillräckligt för att 

fylla några tunnlar. Men min gosse Sam vet mer om den saken. Han går 

som barn i huset där. Han får aldrig nog av historier om gamla tider, och 

allt herr Bilbo berättar vill han höra. Herr Bilbo har rent av lärt pojken att 

läsa – i bästa välmening, märk väl, och jag hoppas att det 

inte leder till något ont. 

    Alver och drakar! säger jag till honom. Kål och potatis passar bättre för 

dig och mig. Se till så du inte blir indragen i herrarnas affärer, för då 

hamnar du snart på alltför djupt vatten, säger jag. Och det upprepar jag 

gärna för andra också«, tillade han med en blick på främlingen och 

mjölnaren. Men Gammelfar kunde inte övertyga sina åhörare. Sägnerna om 

Bilbos rikedomar var alltför djupt rotade hos de yngre 

hobbitgenerationerna. 

    »Nja, han har säkert fyllt på förråden efter den första resan«, sade 

mjölnaren och gav röst åt vad alla tänkte. »Han är ofta bortrest. Och tänk 

på vilka sällsamma figurer som hälsar på honom: dvärgar kommer om 

nätterna, och så den gamle kringströvande trollkarlen Gandalf, och fler 

ändå. Säg vad du vill, Gammelfar, men Säcks ände är ett konstigt ställe och 

de som bor där ännu konstigare.« 
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    »Och du får säga vad du vill – om sådant som du känner lika dåligt till 

som båtar, Sandeman«, genmälde Gammelfar, som nu tyckte ännu mindre 

om mjölnaren. »Om det är att vara konstig, då kunde vi gott ha litet mer 

konstigheter här i trakten. Det finns folk inte långt härifrån som inte skulle 

bjuda sina vänner på ett glas öl om de så bodde i håla med väggar av guld. 

Men på Säcks ände gör de allting ordentligt. Vår Sam säger att alla skall få 

komma på festen, och så blir det presenter, märk väl, presenter till alla – 

och det skall ske i den här månaden.« 

 

 

Jämförande analys 
Original 

Ur The Return of the King, Being the Third Part of The Lord of the Rings, 

”Book Six”, åttonde kapitlet: ”The Scouring of the Shire”. 

 

‘Good evening. Mr. Baggins!’ he said. ‘Glad indeed I am to see you safe 

back. But I’ve a bone to pick with you, in a manner o’ speaking, if I may 

make so bold. You didn’t never ought to have a’ sold Bag End, as I always 

said. That’s what started all the mischief. And while you’re been trapessing 

in foreign parts, chasing Black Men up mountains from what my Sam says, 

though what for he don’t make clear, they’ve been and dug up Bagshot 

Row and ruined my taters!’ 

    ‘I am very sorry, Mr. Gamgee,’ said Frodo. ‘But now I’ve come back, I’ll 

do my best to make amends.’ 

    ‘Well, you can’t say fairer than that,’ said the gaffer. ‘Mr. Frodo Baggins 

is a real gentlehobbit, I always have said, whatever you may think of some 

others of the name, begging your pardon. And I hope my Sam’s behaved 

hisself and given satisfaction?’ 

    ‘Perfect satisfaction, Mr. Gamgee,’ said Frodo. ‘Indeed, if you will 

believe it, he’s now one of the most famous people in all the lands, and 

they are making songs about his deeds from here to the Sea and beyond 

the Great River.’ Sam blushed, but he looked gratefully at Frodo, for 

Rosie’s eyes were shining and she was smiling at him. 
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    ‘It takes a lot o’ believing,’ said the gaffer, ‘though I can see he’s been 

mixing in strange company. What’s come of his weskit? I don’t hold with 

wearing ironmongery, whether it wears well or no.’ 

 

 

Översättning 

Ur Konungens återkomst, tredje delen av Ringarnas herre, sjätte boken, 

åttonde kapitlet: ”Fylke rensas”. 

 

»God afton, herr Secker!« sade han. »Verkligen skönt att se att du har 

kommit helskinnad tillbaka. Men jag har en gås oplockad med dig, så att 

säga, om jag får vara så djärv. Du borde aldrig ha gått och sålt Säcks ände, 

som jag sade hela tiden. Det var då allt elände började. Och medan du har 

gått och travat i utländska områden, och jagat svarta män 

uppför berg, enligt Sam, fast han kan inte förklara vad det skulle vara bra 

för, så har de grävt upp hela Säckfallsgatan och förstört mina petäter!« 

    »Det beklagar jag verkligen, herr Gamgi«, sade Frodo. »Men nu när jag 

kommit tillbaka skall jag göra mitt bästa för att ställa allt till rätta.« 

»Så skall det låta«, sade Gammelfar. »Herr Frodo Secker är en riktig 

hedershobbit, det har jag alltid sagt, vad man än må tänka om andra som 

bär det namnet, med förlov sagt. Och jag hoppas att Sampojken har 

uppfört sig till belåtenhet.« 

    »Till full belåtenhet, herr Gamgi«, sade Frodo. »Och tro det eller ej, men 

han är faktiskt en av tidens mest berömda personer, och det sjungs sånger 

om hans gärningar ända bort till havet och bortom Stora floden.« Sam 

rodnade men gav Frodo en tacksam blick, ty Rosas ögon strålade och hon 

log mot honom. 

    »Det är inte lätt att tro på«, sade Gammelfar, »fast det syns att han har 

varit i konstigt sällskap. Vad har hänt med västen hans? Järnkram är inget 

vidare att ha på sig, även om det är slitstarkt.« 

 8


