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 Av ANDERS N NILSSON 

Alla kända nordiska utgåvor av de 32 västernromaner av den amerikanske författaren 

William Hopson som översatts till danska, finska, norska eller svenska listas. Då en 

enkel jämförelse av i böckerna anförda originaltitlar visat sig kunna vara missvisande 

har översättningar associerats med originaltexter via studier av böckernas reklamtext 

och jämförelse av upprättade namnlistor avseende karaktärer och platser. En 

långtgående samordning av utgivningen i Danmark, Finland och Sverige har kunnat 

påvisas, medan den norska utgivningen framstår som mer oberoende. Endast i Sverige 

saknas Hopsons böcker i de nationella bibliografiska databaserna sökbara via internet. 

William Lee Hopson (1907–1975) var en av otaliga 
amerikanska författare av kiosklitteratur. Även om han 
varken tillhör de mest kända eller de mest produktiva har 
han ett gott rykte bland kännare av westerngenren 
(Stumpf 2012, Reasoner 2016). Hopson skrev såväl 
deckare som västern och började som så många andra sin 
publicering i amerikanska pulpmagasin, med en lång lista 
av texter publicerade mellan 1938 och 1958 
(FictionMags Index 2016). Många av dessa texter dök 
senare upp i bokform, mer eller mindre omarbetade, och 
hans namn återfinns på ett fyrtiotal romaner inom 
westerngenren, inklusive de av pseudonymen John Sims 
(Banks 1991). Född i Texas hann Hopson tillhöra 
marinkåren, tjänstgöra som vapeninstruktör under andra 
världskriget, och pröva på en rad olika jobb som bland 
annat coyotejägare och trickflygare. Han prövade på 
familjeliv i Arizona i åtta års tid på 50–talet varefter han 
hamnade i Kalifornien där han ligger begravd i Los 
Angeles. 

I en presentation av Hopson i en dagstidning från 1954 beskriver han hur han skriver sina 
böcker. Det hela sägs börja med att han bestämmer bakgrunden och läser in sig på tid och 
plats. Därefter skissar han fram sin huvudkaraktär och ger honom ett problem att lösa. Sen 
skriver boken i stort sett sig själv: “I never could plot a story and that worried me until a 
publisher once told me he didn’t have any respect for any writer who could” (Abbott 1954). 
Förläggaren önskade sig nio böcker per år, men Hopson fick ner det till sex och var själv nöjd 
om det i slutändan blev fyra eller fem. 

Jag utgår i denna artikel från hur William Hopsons västernromaner översatts och utgivits i de 
nordiska länderna. De svenska utgåvorna har studerats mer i detalj med inriktning på frågan 
om hur säkert de översatta texterna kan associeras med de amerikanska originalen. 
Utgivningen i de olika nordiska länderna (Island undantaget) jämförs med avseende på antal 
och urval av titlar i ett tidsperspektiv. Särskild tonvikt läggs på eventuell samordning av 

Foto av William Hopson som illustrerade 
en artikel från 1949 om hans erfarenhet 
av flygning av små plan. 
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utgivningen, och tanken är här att danska Winthers förlag haft en central roll i förhållande till 
sina samarbetspartners i de tre övriga länderna. 

Material och metod 
Förutom böcker av William Hopson i min egen samling har jag med hjälp av Patrik Myrman 
haft tillgång till den information som återfinns på alla svenska böckers pärmar. Gunnar Olsen 
har försett mig med foton av alla danska utgåvors pärmar. Pärmframsidor från alla finska och 
ett urval norska utgåvor har studerats via internet. Vid associering av översättningar med 
respektive originaltexter har jag haft stor hjälp av den amerikanske författaren James 
Reasoner och hans privata samling av pocketböcker. Normalt vilar associeringen av 
översättning och originaltext på att den översatta bokens titelsida anger originalets titel. 

En viss osäkerhet skapas här av att inom kiosklitteraturen en viss text på originalspråket ofta 
utgetts under en rad olika titlar. Detta kan leda till att olika översättningar av samma 
originaltext felaktigt kan förefalla avse olika texter. Det är heller inte helt ovanligt att 
originaltitel helt saknas i den översatta boken. En säkrare associering av översättning och 
original kan uppnås genom studium av den reklamtext som oftast återfinns på böckernas 
bakre pärm, på engelska benämnd ”blurb”. Det är dock inte ovanligt att denna text är alltför 
allmänt hållen och i avsaknad av personnamn, och därmed inte utgör någon bra grund för 
jämförelse av böckers innehåll. 

En pålitligare metod, här använd på flertalet svenska översättningar av Hopsons romaner, är 
att lista och jämföra de namn på personer och platser som förekommer återkommande i 
böckerna. Metoden bygger på observationen att översättarna som regel behåller dessa namn 
oförändrade. Av de romaner av Hopson som utgetts i svensk översätning är det endast Born 

savage jag ej känner varken till innehåll eller namn. 

 

Tre exempel på bilder på skyddsomslag till tidiga inbundna amerikanska utgåvor av William Hopsons böcker: (vä) Avalon 1952; 
(mitt) Phoenix 1943; (hö) Avalon 1954. 

Nordiska utgåvor av William Hopsons västernromaner 
Min lista omfattar 32 olika romaner. Jag har använt mig av titlarna från de äldsta amerikanska 
bokutgåvorna och anger senare titlar endast när dessa angetts som originaltitlar i nordiska 
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utgåvor. De nordiska länderna förkortas som: (D) Danmark, (F) Finland, (N) Norge, och (S) 
Sverige. Översättningarna listas i tidsordning, men hålls samman landsvis. 

• A gunman rode north, 1954 Avalon: N 1958, Cowboy-serien 21, En mann rir mot 

nord. 
• Apache kill, 1954 Avalon; D 1966, Ny Pocket 224, Hævn over apacherne; S 1971, 

Longhorn 30, Död indian – god indian; N 1976, De Beste Westerns 2, Hevn over 

apachene. 
• Born savage, 1960 Ace Double: N 1961, Cowboy-serien 76, Channon kommer 

tilbake; N 1971, Triangel-bok 171, Han kom tilbake; S 1983, 3 Västern i en 39, Två 

kulor i ryggen; F 1985, Villi Länsi 4, Kovien miesten maa. 
• Cow thief empire, 1953 Arcadia House [alt. Bullet-brand empire, 1966]; D 1966, Ny 

Pocket 234, For seksløberens domstol; S 1966, Prärie 64, Skräckväldet; N 1967, 
Triangel-bok 133, Kvegtyvenes konge. 

• Cowpoke justice, 1941 Phoenix: N 1958, Kronebok 58, Revolverjustis. 
• Cry viva!, 1953 Avalon; N 1968, Triangel-bok 141, Gringo. 
• Desert campfire, 1951 Phoenix [förf. John Sims]: N 1967, De Nye Westerns 2, Storm 

over prærien. 
• Desperado, 1948 Century [alt. Long ride to Abilene, 1958]; N 1959, Cowboy-serien 

45, Veien til Abilene; D 1960, En Texas Bog 71, Alle tiders cowboy; S 1960, Pyramid 
117, Den långa ritten; S 1969, Longhorn 11, Långt från lagen; F 1962, Montana 20, 
Pitkä ratsastus. 

• Gunfighter’s pay, 1952 Avalon; N 1970, Triangel-bok 165, Nesten lovløs; S 1970, 
Prärie 120, När hans revolvrar talade. 

• Gunthrower, 1940 Phoenix; N 1960, Cowboy-serien 61, Revolver-Jeff; D 1965, Ny 
Pocket 206, Bly i ryggen; S 1965, Pyramid 238, Enkel resa; F 1965, Montana 47, Ken 

ensin vetää. 
• Gunfire at Salt Fork, 1956 Fawcett; N 1957, Kronebok 52, Det smeller i Salt Fork; S 

1957, Pyramid 44, Ingen återvändo; D 1958, En Texas Bog 12, Blodigt baghold. 
• Hangtree range, 1952 Arcadia House [förf. John Sims]; N 1968, De Beste Westerns 

33, Galgetreet; S 1974, Longhorn 61, Häng dem högt. 
• Hell’s horseman, 1946 Phoenix [alt. Montana gunslinger, 1956]; N 1958, Cowboy-

serien 29, Kvegkongens sønn; N 1971 Villmarkserien 71, Montana; D 1965, Ny 
Pocket 207, Seksløberkongen; S 1965, Prärie 50, Två desperata män. 

• High saddle, 1952 Arcadia House; D 1964, En Texas Bog 175, Den ensomme hævner; 
S 1964, Nyckelbok 622, Apache; S 1975, Nyckelserien 9, Apache; N 1965, Cowboy-
serien 153, Blodig hevn. 

• Horse thief masquerade, 1949 Phoenix [alt. Twin mavericks, 1959]: D 1960, En 
Texas Bog 74, Hævnens rytter. 

• Notched guns, 1947 Century: N 1966, Stjernebok 294, Med krutt i neven; S 1973, 
Longhorn 50, Feg som få. 

• Outlaw of Hidden Valley, 1949 Phoenix [förf. John Sims]; S 1965, Pyramid 246, Den 

långa flykten. 
• Rambling top hand, 1946 Phoenix: N 1959, Cowboy-serien 52, Oppgjør i Port-Will. 
• Ramrod vengeance, 1957 Berkley: N 1958, Cowboy-serien 22, Hevneren; D 1959, En 

Texas Bog 55, Hævn i Texas; S 1960, Pyramid 104, Bitter hämnd. 
• Silver Gulch, 1944 Phoenix [alt. Vegas, gunman marshal, 1956]: N 1961, Cowboy-

serien 87, Mannen som ikke glemte. 
• Straight from Boothill, 1947 Phoenix: N 1964, Cowboy-serien 145, En kvinne kan 

drepe. 
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• Sunset ranch, 1943 Phoenix: N 1962, Cowboy-serien 98, De fem. 
• The border raider, 1949 Phoenix: D 1960, En Texas Bog 68, Kapløb med døden; N 

1961, Seksløper-bøkene 53, Kappløp med døden. 
• The gringo bandit, 1947 Avon: D 1965, En Texas Bog 179, Gringo-banditten; S 

1965, Pyramid 233, Gringo; N 1975, De Beste Westerns 109, I skyggen av galgen. 
• The guns of MacCameron, 1969 Avalon; S 1974, Longhorn 65, Hämnaren. 
• The last Apaches, 1951 Avalon; N 1958, Cowboy-serien 94, De siste apasjer; S 1972, 

Topp Wild West 128, De sista apacherna. 
• The last shoot-out, 1958 Ace Double [alt. Six shooter from Socorro, 1959]; N 1960, 

Cowboy-serien 63, De lovløses ed; N 1970, Westerns 1, Revolver-marshalen; N 1975, 
Ess Westerns 66, Revolver-marshalen; D 1961, En Texas Bog 81, Dræberen; S 1963, 
Prärie 14, Kulor är trumf; S 1975, Longhorn 69, Tjutande bly. 

• The laughing vaquero, 1943 Phoenix; D 1967, En Texas Bog 237, Hævnens ansigt; S 
1972, Topp Wild West 122, Den skrattande döden [förf. William L. Hopson]. 

• The Tombstone stage, 1948 Phoenix; D 1958, En Texas Bog 20, Apacherne kommer; 
N 1958, Kronebok 54, Tombstone-expressen; S 1958, Pyramid 55, Smugglaren vid 

gränsen; S 1971, Topp Wild West 114, En skalp i bältet. 
• Trouble rides tall, 1955 Fawcett; N 1966, De Beste Westerns 19, Den store 

kvegdriften; S 1971, Topp Wild West 110, Blodtörst; D 1974, Løkke, En Caravan Bog 
6, Den farlige vej. 

• Winter drive, 1961 Ace Double: D 1962, En Dansk Pocket Bog 136, Massakre i 

Montana; S 1962, Pyramid 170, Snö över Montana; N 1971, Marshal-bøkene 14, 
Wyoming terror. 

• Yucca City outlaw, 1949 Phoenix: N 1958, Cowboy-serien 24, Utenfor loven. 

 

Tre norska exempel på omslag till William Hopsons böcker: (vä) Cowboy-serien nr 52 från 1959; (mitt) Triangel-bok 171 från 
1971; (hö) Westerns nr 1 från 1970. 

Associering av original och översättning 
Om de rena reprisserierna undantas, omfattar den svenska utgivningen av Hopson 24 böcker. 
Då tre av Hopsons romaner getts ut i två olika översättningar, blir antalet till svenska 
översatta romaner 21. Ett fall av alternativa originaltitlar uppdagades i och med att samma 
berättelse av Hopson i Prärie nr 14 från 1963 uppges heta Six shooter from Socorro, medan 
man i Longhorn nr 69 från 1975 uppgett den äldre originaltiteln The last shoot-out. De båda 
titlarna listas felaktigt som avseende olika verk av Banks (1991). 
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Mer graverande är att man i Longhorn nr 38 från 1972 återfinner en text som ej skrivits av 
William Hopson, trots att han angetts som författare. Texten ifråga är identisk med Wyatt C. 
Bannisters roman Hämnaren från Texas, vilken ursprungligen gick som följetong i 
veckotidningen Lektyr 1952, men även utgetts i bokform 1962 i serien Topp Wild West nr 23. 
Att förfarandet varit medvetet framgår av att Hämnaren från Texas på titelsidan anges som 
undertitel till omslagets titel Döden i Abilene. En möjlig förklaring till denna felmatchning av 
omslag och innehåll kan vara att redaktionen först efter det att pärmen tryckts insåg att den 
tänkta romanen av Hopson redan utgetts i en annan översättning 1969 i Longhorn nr 11, 
Långt från lagen. Till saken hör även att Rune S. Mantling i detta fall troligen var såväl 
redaktör som översättare och författare bakom pseudonymen Wyatt C. Bannister. 

 

Döden i Abilene innehåller samma text som Hämnaren från Texas, trots att boken initialt förmodligen var avsedd att innehålla en 
översättning av William Hopsons Desperado, vilken dock redan fanns utgiven i samma serie som Långt från lagen: (vä) 
Longhorn nr 11 från 1969; (mitt) Longhorn nr 38 från 1972; (hö) Topp Wild West nr 23 från 1962. 

Med undantag för dessa båda fall har associeringen av översättning med originaltext skett 
utan problem och på ett betryggande sätt i och med att upprättade namnlistor kunnat jämföras. 
I flertalet fall hade de svenska översättningarna kunnat matchas med originalen enbart utifrån 
jämförelser med de inscannade baksidor och kortfattade textmässiga beskrivningar som 
regelmässigt förekommer i annonser på internetsajter som Amazon, AbeBooks och Ebay. I tre 
fall hittades även mer utförliga bokrecensioner (West 2008, Stumpf 2012 & 2013). Problem 
som noterades gällde dels inbundna utgåvor i avsaknad av skyddsomslag och dels den typ av 
dubbelromaner som getts ut av Ace Double. Då de senares pärmar uppvisar två framsidor, 
men ingen baksida, saknas längre reklamtext som kan informera om böckernas innehåll. 

Den nordiska utgivningen av Hopson 
Under perioden 1957–1985 gavs det i Norden totalt ut cirka 80 böcker av William Hopson. 
Fler än hälften av böckerna utkom under 1960–talet och endast två efter 1980. Noteras kan att 
medan böcker av Hopson helt saknas i den svenska biblioteksdatabasen LIBRIS, så listas så 
gott som alla utgivna böcker i respektive land i de tre andra ländernas databaser sökbara via 
internet. Det svenska tillkortakommandet beror på att innehav av kioskböcker utgivna före 
1976 ej digitaliserats i någon större omfattning. En policy som tyvärr innebär att många 
författare kan förefalla att inte finnas utgivna i svensk översättning, trots att så är fallet. 
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De 32 olika romaner av Hopson som finns utgivna i Norden representerar cirka 80 procent av 
hans totala produktion. Flest romaner av Hopson har utgivits i Norge med hela 28 titlar, 
medan Sverige som ovan angetts uppvisar 21 titlar. Den danska utgivningen omfattar 16 titlar, 
medan endast tre av Hopsons romaner föreligger i finsk översättning. 

Desperado och Gunthrower är de enda två av Hopsons romaner som getts ut i alla fyra 
länderna, medan tolv av hans titlar utkommit i tre av länderna. Medan Norge kan uppvisa nio 
för landet unika titlar, har Sverige två, Danmark en och Finland ingen. 

Ser man till utgivningsordningen mellan länderna är det ganska jämnt skägg mellan Danmark 
och Norge, medan Sverige oftare ligger efter än före de båda andra länderna. Ingen av de få 
finska utgåvorna ligger före något annat lands. 

 

Som exempel på jämförelse av reklamtexten på pärmens baksida visas här den första amerikanska pocketutgåvan av 
Tombstone stage från 1948 (över), tillsammans med den första svenska utgåvan av samma roman i Pyramid nr 55 från 1958 
(nertill). 
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Nordisk samordning 
Att utgivningen av en viss roman skett i samordning mellan förlag i två eller flera länder kan 
visa sig främst genom samtidighet och nyttjande av samma omslagsbild. Det nordiska 
förlagssamarbetet gällande kioskböcker tycks ha utgått främst från danska Winthers förlag, 
vilka hade partners eller ägde förlag i de andra tre länderna (Nilsson 2016). Det kan noteras 
att alla danska utgåvor utom en, Trouble rides tall, ingår i bokserier ägda av Winther. Då den 
svenska utgivningen av Hopsons romaner domineras av Winthers svenska samarbetspartner, 
Wennerbergs, kan en samordning mellan de båda ländernas utgivning förväntas. Vid sidan av 
Wennerbergs är det i Sverige endast det lilla fristående förlaget Trots, som gett ut böcker av 
Hopson, och man kan notera att den viktigaste konkurrenten, B. Wahlströms, helt saknar titlar 
av denne författare. De elva svenska utgåvor som uppvisar samtidig utgivning (identiska eller 
angränsande årtal) med Danmark tillhör alla Wennerbergs och alla utom ett av omslagen är 
dessutom baserade på samma teckningar. Här föreligger alltså en långtgående samordning i 
utgivningen av Hopsons böcker. Jag vet inte varför olika omslag använts på dansk och svensk 
utgåva av Six shooter from Socorro, men den danska omslagsbilden användes redan 1959 på 
Gold Medals första utgåva av Marvin H. Alberts bok The reformed gun. 

Dansk samordning med Norge saknas nästan helt när det gäller utgivningen av Hopsons 
böcker. Endast en av de här representerade norska bokserierna, Seksløper-bøkene, tillhörde 
Winthers främsta norska samarbetspartner, Ingar Weier Tveitan Forlag. Seriens enda Hopson-
titel, The border raider, utkom året efter den danska utgåvan och då de båda böckerna har 
samma titel misstänker jag, även om jag inte sett den norska boken, att omslagsteckningarna 
är de samma. Den danska utgåvan använder sig i detta fall av samma bild som det 
amerikanska originalet av Trouble rides tall, och den aktuella teckningen återfinns även på 
den danska utgåvan av denna titel. 

De tre finska utgåvorna förefaller väl samordnade med Winthers utgivning och den finska 
utgåvan av Desperado har även samma omslagsteckning som de danska och svenska 
utgåvorna. Teckningen på omslaget till den finska utgåvan av Gunthrower hade i Sverige 
redan använts på Prärie nr 19, Gunsmoke vengeance av John B. Edwards, på svenska Blod 

flyter hett. Mer förvånande är att teckningen från originalet av Gunfire at Salt Fork hamnat på 
Pyramid nr 99 som innehåller Frank Grubers roman Peace marshal (Lagens man). Å andra 
sidan nyttjar såväl svensk som dansk utgåva av Gunfire at Salt Fork den teckning som först 
användes i USA på The range grabbers av Sidney Stewart (Gold Medal 377, 1954). Winther 
och Wennerberg använde återkommande samma omslagsteckningar som på Fawcetts Gold 
Medal serie, och ytterligare ett exempel med Hopson inblandad är dansk Texas Bog nr 74 
Hævnens ryttere som matchar Gold Medal nr 951, Buchanan’s revenge av Jonas Ward. 

Namn på karaktärer och platser 
Jag menar här att namn på karaktärer och platser kan ha en central roll vid upprättandet av 
identitet mellan texter. Antagandet vilar på observationen att namnen som regel behålls 
oförändrade av översättarna. Härigenom kan de nyttjas som markörer även vid jämförelse av 
texter på språk man ej behärskar. Då något eller några namn som regel omnämns i den 
reklamtext som vanligen återfinns på pärmens baksida kan jämförelser i många fall göras utan 
tillgång till böckerna ifråga. Den nödvändiga informationen kan relativt enkelt inhämtas via 
begagnatmarknaden på internet, som regelmässigt tillhandahåller bilder även av pärmarnas 
baksidor. Påståendet gäller främst de amerikanska utgåvorna, och förutsätter alltså tillgång till 
de inhemska böckerna. 
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Dansk och svensk översättning av Six shooter from Socorro (alt. The last shoot-out) har olika bilder på omslagen trots att de 
ligger relativt nära varandra i tiden och utgavs av samarbetande förlag, Winther resp. Wennerberg. Teckningen på det danska 
omslaget hade redan använts i USA på Gold Medals utgåva av Marvin H. Alberts roman The reformed gun: (vä) En Texas Bog 
nr 81 från 1961; (mitten) Gold Medal nr 856 från 1959; (hö) Prärie nr 14 från 1963. 

Exempel på namn på karaktärer som vanligen översätts är de som innehåller militära 
gradbeteckningar som överste eller kapten. Även indianers namn baserade på engelska ord 
översätts regelmässigt som när Black Rope blir Svarta Repet. Naturligtvis kan det även 
förekomma en hel del slarv i namnens stavning, som ingalunda alltid är enhetlig i en och 
samma bok. Möjligen kan slarv vara orsaken till att Julia Corrigan i romanen Gunthrower i 
den svenska översättningen Enkel resa fått heta Jessie Corrigan. Kanske ett undantag som 
bekräftar regeln. 

 

Dansk, svensk och finsk översättning av Desperado (alt. Long ride to Abilene) utgör ett bra exempel på nordisk samordning 
med nyttjande av samma omslagsbild och god samtidighet. Den finska titeln är dessutom formulerad exakt som den svenska: 
(vä) En Texas Bog 71 från 1960; (mitt) Pyramid 117 från 1960; (hö) Montana 20 från 1962. 
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Tack 
Jag tackar James Reasoner, Azle TX, för hjälp med uppgifter om amerikanska utgåvor av 
William Hopsons böcker. Patrik Myrman, Grums, tackas för hjälp med avbildningar av ett 
antal svenska bokomslag. Gunnar Olsen, Haslev DK, tackas för hjälp med bilder av 
omslagspärmen avseende samtliga danska utgåvor av William Hopsons böcker. 

Källor 

• Abbott, Clifton, 1954: Border-bustin’ Bill Hopson bangs out best-sellers. Tucson 

Daily Citizen 17 Apr 1954. 
• Banks, R. Jeff, 1991: Hopson, William (L), s. 338-339 i: Geoff Sadler (red.), 

Twentieth-Century Western Writers. Ed. 2. Chicago: St James Press. 
• FictionMags Index, 2016: Stories by William L. Hopson: 

http://www.philsp.com/homeville/fmi/s/s3343.htm#A83821 
• Hopson, William, 1949: An old barnstormer makes some new resolutions about 

flying. Flying Magazine, October 1949. 
• Nilsson, Anders N., 2016: Copyright i kioskböcker kom under 1950-talet. DAST 

Magazine, 11:e mars 2016: http://www.dast.nu/artikel/copyright-i-kioskbocker-kom-
under-1950-talet. 

• Reasoner, James, 2013: Ten more western authors I like. Från James Reasoners blog 
Rough Edges: http://jamesreasoner.blogspot.se/2013/10/ten-more-western-authors-i-
like.html. 

• Stumpf, Dan, 2012: Review of novel Desperado by William Hopson. Från Steve 
Lewis blog Mystery File: http://mysteryfile.com/blog/?p=20308. 

• Stumpf, Dan, 2013: Review of novel A Gunman Rode North by William Hopson. 
Från Steve Lewis blog Mystery File: http://mysteryfile.com/blog/?p=23152. 

• West, August, 2008: Review of novel Hangtree Range by William Hopson. Från blog 
Vintage Hardboiled Reads: http://vinpulp.blogspot.se/2008/11/hangtree-range-by-
william-hopson.html 

  

 


