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Teoretiska reflektioner kring översättningspraktik har mycket gamla anor, men översättnings-
vetenskapen (eng. Translation Studies) som akademisk disciplin är relativt ung och har 
utvecklats genom senare års framväxt av tolk- och översättarutbildningar världen över. 
Teoretiskt kännetecknas den av ett skifte från en preskriptiv syn på relationen mellan källtext 
och måltext till ett deskriptivt perspektiv på hur språk och kontext i målkulturen påverkar 
måltexten (Toury 1995/2012) och understryker därmed översättarens roll och översättningens 
syfte (Reiss & Vermeer 1984) i utformningen av måltexten. Detta har inneburit ett skifte mot 
större tvärvetenskaplighet, där översättningsvetenskapen ofta ”lånar” (teori, metod) från andra 
discipliner. Med mitt inlägg vill jag försöka visa att översättningsvetenskapen också kan ge 
till andra discipliner, och jag gör det genom att diskutera Johan Helmich Roman och några 
tänkbara översättningsvetenskapligt inriktade frågeställningar kring hans arbete. (Min 
presentation vid konferensen fokuserar på slutsatser och implikationer av exempel 3.) 
 
Kort om Romans översättningsverksamhet 
Johan Helmich Roman (1694-1758), ”Den svenska musikens fader” (Sahlstedt 1767), är 
främst känd som kompositör och hovkapellmästare (om Roman, se Bengtsson 1955, 
Bengtsson & Danielsson 1955, Ivarsdotter-Johnson 1993, Helenius-Öberg 1994, Levande 
musikarv 2020). I Romans verksamhet ingick dock också ett brett arbete för att främja 
användning av svenska språket i musikaliska sammanhang och som del av det ett antal egna 
översättningar från olika språk.  
 
Romans översättningsverksamhet har inte utforskats eller beskrivits systematiskt. Den kräver 
ytterligare forskning (Pym 1998 kallar sådan forskning translation archeology), i första hand 
för att identifiera tänkbara översättningar av hans hand (utöver dem som redan är kända) och i 
andra hand för att belysa deras tillkomsthistoria och betydelse för svensk musikhistoria och 
språkhistoria.   
 
Exempel 1: Översättningar av musikteoretiska verk 
Exempel på en frågeställning av potentiellt musikhistoriskt intresse är Romans översättningar 
av musikteoretisk litteratur (Gasparini från italienska, Keller och Pepusch från engelska, 
Masson från franska). Samtliga är tillgängliga digitalt i Romansamlingen (Masson 
sammanfogad med Keller-handskriften). Materialet bör vara av översättningstekniskt, 
terminologiskt och musikhistoriskt intresse, som källa för svensk musikterminologi under 
första hälften av 1700-talet. Ingen av översättningarna publicerades under Romans livstid1, 
och deras inflytande på utvecklingen av svensk musikterminologi är därmed begränsat. Men 
de kan ge en bild av språkbruk och terminologi i svensk musikpraktik under Romans tid. De 

                                                        
1 Gasparini-översättningen publicerades i en källkritisk utgåva 1994 till 300-årsminnet av Romans födelse 
(Gasparini 1994).  
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kan också belysa vilka principer Roman, med sitt intresse för svenska språket, följde vid 
skapandet av ny terminologi, en särskild utmaning när källtexterna är på tre olika språk.   
 
Exempel 2: Skriften ”Något om Rom” 
Något om Rom, en handskrift om nästan 500 sidor, anses som en skildring av Romans besök i 
Rom 1737 (Vretblad 1945, Ivarsdotter-Johnson 1993)2. Det finns dock tecken på att den 
åtminstone delvis är en översättning. Roman säger i företalet att han vill låta svenskarna få 
kännedom om ”åtskillige vittre mäns anmärkningar”, och det finns ett ”Index Auctorum”  
som förtecknar 8 verk om Rom på engelska, italienska och franska. Delar av texten gör 
intryck att vara en preliminär version av en översättning; t.ex. har tomrum för vissa ord 
lämnats i handskriften och senare fyllts i med annat bläck; ibland finns även ett ord på annat 
språk, t.ex. franska, noterat ovanför tomrummet eller i marginalen. Vissa formuleringar i 
texten tyder också att Roman hänvisar till annan källa än sig själv. Andra delar av texten 
verkar däremot vara författade av Roman själv. För Romanforskningen vore det värdefullt att 
kunna fastställa vilka delar av texten som faktiskt är översättningar och därmed inte återger 
Romans egna erfarenheter, men detta kräver analys av de texter som Roman nämner under 
”Index Auctorum”.  
 
Exempel 3. Händels ”Acis and Galatea” på svenska 
En viktig del av Romans översättningsverksamhet var introduktionen i Sverige av många verk 
av Händel. Hit hör Acis and Galatea, framförd första gången på svenska i Riddarhuset den 19 
januari 1734 och följd av flera ytterligare uppföranden samma år (Helenius-Öberg 1994, 89 
ff). Till uppförandet trycktes en svensk översättning av librettot försedd med ett företal 
(Händel 1734). Översättningen och företalet är anonyma, men formuleringarna i företalet har 
ansetts tyda på Roman som upphovsman. Jag kallar här den svenska texten för 
Romanversionen, eftersom det i alla fall är helt klart att Roman har initierat introduktionen av 
verket i Sverige och genomfört arbetet kring uppförandena.  
 
Ett påfallande drag i översättningen är rolluppsättningen, där två ”nya” roller finns jämfört 
med engelska versioner. I stället för rollen Damon finns Corinna och Polyphemus’ aria ’Cease 
to beauty’ har givits till Mirtillo som enbart har detta parti.  Dean (1959, 185) menar att ”this 
is simply a matter of available singers”, men utan evidens eller källa för påståendet i det 
specifika fallet. Information saknas i svenska källor om vilka sångare som deltagit i det 
svenska uppförandet. Företalet till librettot motiverar olika aspekter av översättningen: 
nödvändig anpassning av verserna till musiken och viss nedtoning dels av engelskans poetiska 
formuleringar, dels av slutet där Acis förvandlas till en bäck och upptas bland de hedniska 
avgudarna. Företalet nämner dock inte ändrade namn på roller i verket. Jag har inte funnit 
belägg i någon källa för rollerna Corinna och Mirtillo i någon av de engelska versionerna av 
verket.  
 
Efter litteraturstudier kring de olika engelska versionerna och framförandena av Acis och 
Galatea menar jag att två hypotetiska förklaringar till de nya rollnamnen utkristalliserar sig. 
Den ena är den som Dean föreslagit, som alltså utgår från kontexten i målkulturen, de 
tillgängliga sångarna. Rollen Damon (tenor) antas då ha sjungits av en kvinna och därför fått 
ett nytt namn; det fanns två basar att sysselsätta, så Polyphemus fick avstå en aria till den nya 
rollen Mirtillo.  Detta förklarar dock inte varifrån namnen Corinna och Mirtillo kommer.  
 

                                                        
2 Skriften är tyvärr inte digitaliserad och ingår alltså inte i Romansamlingen. Den finns på Kalmar stadsbibliotek, 
i Stifts- och gymnasiebibliotekets samlingar.  
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Den andra hypotesen utgår i stället från vilken engelsk version som kan antas ha utgjort 
källtext för översättningen.  Hovkapellets räkenskaper visar att Roman den 28 augusti 1731 
betalat för ”Copiaturen i London af H:r Hendels hitförskrefne Pastorale” och för ”Fracht af 
samma Pastorale” (Helenius-Öberg 1994, 69). Här avses uppenbarligen Acis and Galatea, 
som på svenska  fick titeln Pastoral eller Herda-qwäde. Det engelska verket hade uruppförts 
på Cannons 1718 (Rogers 1973; Sadie 1992/2002). De många olika framförandena av verket i 
England och versionerna av libretto och musik behandlas ingående av bl.a. Smith (1948), 
Dean (1959), Trowell (1987) och Hopes (2017). 1731, då vi får anta att Romans beställning 
gjordes, fanns dels versioner som var baserade på partitur från uruppförandet (Trowell 1987, 
34, listar sex versioner), dels den så kallade Rochettiversionen till den första offentliga 
föreställningen av verket i mars 1731. Båda partituren har gått förlorade, men åtminstone 
Cannonsversionen verkar ha kunnat rekonstrueras med hjälp av deriverade noter och 
textutgåvor och andra källor (Trowell 1987, Windzsus 1979). I både Cannonsversionen och 
Rochettiversionen förekommer jämsides med rollen Damon också rollen Corydon, tredje 
tenor (Burrows (2012, 122, Smith 1948, 210), båda herdar. Rochettiversionen annonserades 
som en ”Pastoral” (alltså inte ”opera” som i den första tryckta versionen av ett urval ur verket, 
1722, se Smith 1948, 276, inte heller ”Pastorall Opera” som i version 6 nämnd av Trowell 
1984, 34).  Tidpunkten för leveransen av partituret till Sverige och benämningen av verket här 
med substantivet pastoral efter engelskans mönster talar för att det partitur som Roman fick 
till Stockholm kan ha varit baserat på Rochettiversionen och att åtminstone namnet Corinna 
kan ha varit inspirerat av Corydon.  
 
I min presentation vid konferensen kommer jag kort att diskutera de båda hypoteserna och 
lyfta fram slutsatser och implikationer för vidare forskning.  
 
Det kan avslutningsvis noteras att namnen Corinna och Mirtillo återkommer i Acis och 
Galatea  som ”Heroisk-ballet” som sattes upp på Kongl. Svenska Theatren i Stockholm 1773, 
i bearbetning av Lars Lalin (text) och Hinrich Philip Johnsen (musik) (se Swanson och van 
Boer 1993). Inte bara namnen Corinna och Mirtillo, utan också vissa andra 
översättningslösningar från Romanversionen återfinns ordagrant i denna version3, vilket 
otvetydigt pekar på att Lalin haft tillgång till Romanversionen och delvis byggt på den, 
kanske genom Brants partiturkopia som fortfarande finns bevarad4.  
 
  

                                                        
3 Bl.a. den översättning av trion som Swanson och van Boer (1993) citerar på sid. 39. 
4 Swanson och van Boer (1993, 33) nämner att Roman producerat en konsertversion 1734 och att en översättning 
av en aria från den versionen funnits i tryck 1740, men de har uppenbarligen inte funnit det fullständiga librettot 
från 1734 och därför inte uppmärksammat överensstämmelserna.   
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