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Sammanfattning 

 

En studie i översättandet av två Händelarior till svenska i vår tid. 

A study in the translation of two Handel arias into Swedish in our time. 

 

Studien syftar till att belysa komplexa problem som sångöversättning kan innebära. 

Problemen berör specifika och generella frågeställningar under översättningsarbetet av två av 

Georg Friedrich Händels arior ur Neun Deutsche Arien, HWV 202–210, daterade till 1724–

1726 med text av den tyske 1700-talsförfattaren Barthold Heinrich Brockes. Översättningarna 

har gjorts med ambitionen att fungera med originalmusiken, vara sångbara och samtidigt 

passa en målsituation i 2000-talet.  

Komplexiteten i översättningarna rymmer autenticitets-begreppet och den sociala kontext som 

påverkar översättningarna, interpretation och funktion i vår tid. I studien har ambitionen varit 

att översättningarna ska vara så trogna (lika) källtexten som möjligt. Men en direkt 

översättning av en sång blir sällan sångbar och ibland inte heller språkligt eller för sin 

situation mitt-i-prick. Hur kan man gå till väga för att göra översättningarna sångbara och 

verkningsfulla? 

Frågeställningen leder in på sångöversättningens teoretiska hemvist och praktiska hantverk, 

hur textligt lyriskt innehåll och musikalisk retorik från barocken tillsammans påverkar val i 

den svenska översättningen för tänkt målkultur idag, och om motstridiga lojaliteter under 

processen. Mål och möjligheter med och generella förhållningssätt till sångöversättning 

diskuteras, dess estetik och bärkraft.  

Forskning inom sångöversättning är ett relativt ungt fält på frammarsch. Med hjälp av 

teoretiska utgångspunkter för sångöversättning förenat med tolkning av ariornas språkliga, 

poetiska och retoriskt musikaliska innehåll i ett historiskt perspektiv, sätts sångöversättandets 

mening och översättningarna av Händels tidstypiska da capoarior, Süße Stille, sanfte Quelle, 

HWV 205 och Meine Seele hört im sehen, HWV 207 på prov.  

AnnaKarin GillbergEriksson 
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INLEDNING 
”Even classical masterpieces live only in translation” 

Maurice Blanchot (1907–2003) 

 

En önskan om översättning i en viss situation.  

Jag var ombedd att sjunga arian Süße stille, sanfte Quelle ur sångsamlingen Neun Deutsche 

Arien av Georg Friedrich Händel vid en musikgudstjänst inom Svenska Kyrkan tillsammans 

med musiker på piano och blockflöjt. Sången passade fint till söndagens tema: Livets källa. 

Innebörden i sången visste vi som stod för musiken om sedan tidigare och åtminstone jag som 

skulle sjunga har i instuderingen satt mig in i vad den betyder och vad den förmedlar. 

Däremot tänkte jag att utan någon form av förklaring av texten kunde den gå helt förlorad för 

flera åhörare på grund av att sången är på tyska. Några av åhörarna med någon form av 

tyskspråkiga kunskaper skulle kunna förstå helt eller delvis. En del skulle säkert inte bekymra 

sig alls utan bara luta sig bakåt och lyssna till musiken. Orden och språket kanske inte är så 

viktigt alla gånger? Det kan ju också vara intressant att höra en sång på annat språk, bara det 

kan vara en del av musikupplevelsen! 

En del kanske skulle vilja veta vad sången handlade om. I så fall vore det kanske lämpligt med 

någon form av förklaring genom att något berättades om sången eller en presentation i skrift. 

Borde presentationen av innehållet summeras strax före sången framförs, eller skulle åhöraren 

ges möjlighet till egen genomläsning i programbladet? Innehållet skulle då förklaras före eller 

läsas under tiden sången sjungs, eventuellt i efterhand, om åhöraren fått med sig programbladet 

och tänkt fundera på innehållet i lugn och ro. I vilket fall skulle förmedlandet av textens 

betydelse inte kunna sammanfalla med det musikaliska skeendet medan det äger rum. 

Om förklaringen av den tyska texten skulle falla bort av någon anledning, vore det ändå möjligt 

att jag och mina medmusiker skulle kunna tydliggöra sångens mening, känsla och stämning i 

enbart framförandet? Och är det ens viktigt att förklara/förstå betydelsen av text på ett annat 

språk i ett sådant sammanhang? En mängd faktorer kan ju, även om en sång framförs på det 

egna språket, påverka huruvida textens innebörd uppfattas eller går förlorad. 

 

Sångöversättning och förhållningssätt 

Men om det funnits någon svensk översättning av Händels nio tyska arior hade jag nog valt att 

sjunga på svenska i just det här sammanhanget, just för att göra sången lättare att ta till sig i 

gudstjänsten. Om det hade funnits, hur skulle denna 1700-talssång gestalta sig på svenska i vår 

tid på 2000-talet? Hur skulle det vara att förmedla den på sitt eget språk och hur skulle det 

kunna upplevas att höra den på svenska? Skulle det överhuvudtaget gå att göra sångbara 

svenska översättningar av dessa barockarior och hur skulle det påverka musicerandet? 

Så länge jag känt till dessa arior har jag haft en känsla av att det finns en underskattad skatt 

bevarad i dem. Neun Deutsche Arien, nio tyska arior. De utmärker sig lite bland samtidens 

arior, med för tiden nydanande tysk, andlig sånglyrik tillsammans med en kompositionsform 

för sång från barockens italienska dacapoaria. De är i flera avseenden arior som är värda att 

värna om i vår tid, och kanske skulle de också kunna få lite nytt liv. 
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Jag mötte en gång en åsikt om sångöversättningen av ariorna jag höll på med, som jag ofta 

stannar upp och funderar på. Det var en tanke från en mycket historiskt intresserad person. 

Personen hade kunskaper i 1700-tal och engagerad i museal verksamhet, där föremål försiktigt 

renoverades för att bevaras åt eftervärlden. Denna person hade lite svårt att förlika sig med idén 

att ett original från denna tid, skapad i sin kontext, skulle göras om/översättas, för att brukas på 

ett annat sätt idag, och därmed bli en ny produkt, något annat än originalet. (Konst)verket borde 

presenteras som det ursprungligen var tänkt och bevaras så för att ge den moderna människan 

förståelse om verket och dess ursprung. Rekonstruktionen av konstverket gör att verket talar för 

sig självt, i sin kontext, så som det är och bevaras som. 

Jag har stor respekt för denna åsikt. Själva diskussionen är intressant och relevant. Jag tycker 

också att det är viktig att bevara, konservera och behålla kunskap. Kanske särskilt inom 

barockmusik har framförandepraxis varit mycket diskuterat, inte minst genom Tidig musik-

rörelsen. Den här ”museala” åsikten återvänder jag till då och då för att vara kritisk och 

självrannsakande i hur jag egentligen hanterar källtexten och musiken och kunskapen om den i 

utövandet. Jag funderar också på i vilken grad översättningen av källtexten behöver vara så 

ursprunglig den kan bli och när den tål att användas på ett förnyat sätt.  

Om man vill värna om ett historiskt verk är frågan om det är ett bra val att gå ifrån originalet 

genom en översättning till ett annat språk. Vill man ens gå in och peta i så kompletta verk kan 

man ju fundera över. Att Neun Deutsche Arien framförs på tyska är ju inte precis förvånande 

utan något minst sagt förväntat. Kompositionens textliga och musikaliska innehåll utgör 

tillsammans redan från början en sådan harmonisk helhet i sitt original, skulle det vara möjligt 

att göra en fungerande översättning av de tyska ariorna till arior på svenska utan att så att säga 

”förstöra” helheten och ursprungsmeningen? Nio tyska arior på – svenska. Varför i så fall? Och 

om man gjorde dessa översättningar, skulle det tillföra några dimensioner? 

Det hela resulterade i ett försök att göra sångbara översättningar passande att framföra vid 

tillfällen där just den tyska originalspråkliga versionen inte är i prioritet, utan prioriteten är 

önskvärd direktförståelse på svenska. Jag valde ut ariorna nummer 4; Süße Stille, Sanfte Quelle, 

nummer 5; Singe Seele och nummer 6; Meine Seele hört im sehen för översättning. Av dem har 

jag speciellt fördjupat mig i nr 4 och nr 6, vilka presenteras i den här studien. 

Översättningarna föregås av tolkning, och jag vill gärna diskutera de frågeställningar, den 

analys, de hinder, de mål och de metoder som drivit dem åt ett visst håll. 

Uppsatsen är en praktisk och teoretisk studie av översättning av vokal text i ett poetiskt format, 

länkad till en retorisk kompositionsstil som utvecklades under barocken med hjälp av figurer 

och teorier från antikens retorikkonst och estetiska ideal för maximal verkan av ord och 

innehåll. Originalet i sin historiska kontext tillsammans med tolkning i den sociala kontext 

originalet tolkas i idag, (det inbegriper hur den tolkas och upplevs dels av mig som översättare, 

dels i musicerande med medmusiker och utifrån den målsituation den ska fungera i som tilltal 

till tänkta lyssnare idag) formar översättningens villkor och resultat. 

Att ge ariorna en historisk bakgrund till den samtid de har kommit till i upplever jag som 

viktigt, då det ger inspiration till interpretationen av dem, samt att det ger en bättre helhetsbild 

och förståelse av dem. Från att ha haft fokus på översättningsarbetet, har jag fått anledning att 

mer ingående studera Händels samtids praxis inom musicerande och komposition vid den här 

tiden, om kyrkan och samhällets syn på musik och sångtext i samverkan och hur man 

resonerade att dessa medel kunde användas. Sammantaget har experimentet att göra dessa 
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översättningar tillfört en ökad medvetenhet om interpretation, framförande och sångtekniska 

frågor relaterade till textliga lösningar länkat till den befintliga musiken. Översättningsarbetet 

kan man säga har fördjupat min förståelse och känsla för ariornas textliga innehåll men har 

också öppnat dörrar för musicerandet av dem genom att experimentera med de möjligheter till 

kreativitet och medskaparanda som på något sätt ligger inbäddat i dem, om än lite dolt. 

I interpretationsarbetet fick jag nämligen en känsla av att verkets inneboende material 

uppmuntrade till kreativitet och experimenterande i musicerandet, och att dessa komponenter 

möjligen kunde vara en del av barockmusikens väsen. Dessa möjligheter inspirerades av både 

tolkning, analys och översättning och genom musicerande tillsammans med andra. 

 

Översättningarna av de två ariorna som är föremål för den här uppsatsen påbörjades 

förutsättningslöst utan vetskap om de resonemang som finns inom området. Det var i 

reflekterandet över resultaten och när jag stötte på de praktiska problemen för skapandet av den 

musiklänkade måltexten som jag insåg att jag ville göra en studie av experimentell och 

utforskande karaktär där jag kunde jämföra mina val i översättandet mot den kunskap som finns 

inom sångöversättning. Jag valde att utifrån mina förutsättningslösa lösningar baserade på mitt 

subjektiva tycke och smak, bredda synfältet och gå djupare genom att applicera kunskap i 

arbetet från det som finns publicerat om metoder i översättning av översättare i artiklar och 

studier. På det viset kunde jag kritiskt granska mitt eget översättningsarbete, göra flera mindre 

lyckade försök, prova olika förslag och komma fram till ett nytt resultat.  

Denna upptäcktsledda undersökning genom översättningsarbetet har varit lärorik inte bara för 

mitt eget musicerande och översättande, utan ökade också min egen medvetenhet om 

tillvägagångssätt och mål, samt en önskan att ta reda på vad sångöversättning betyder i vår 

samtid. Översättningarna gjordes med intentionen att vara trogna källtexten i möjligaste mån, 

överensstämma med musikens retorik och fungera i sång. Meningen med översättningarna var 

att få en så fungerande översättning att de skulle vara användbara i aspekten sångbara texter 

(återigen), bibehållande en estetisk kvalité tillsammans med sin originalmusik och fungera i 

situationer där inte originalversionen på tyska är i fokus eller uttalat önskvärd. En bieffekt var 

upptäckten att översättandet kunde påverka själva framförandet i en viss riktning och att det 

gynnade det musikaliska och emotionella uttrycket i framförandet. 

 

Varför sångöversättning? 

När jag framfört sången vid nämnda tillfälle på tyska, undrade jag fortfarande hur åhörarna 

uppfattat sångens innebörd. Kanske någon hörde den för första gången. På några få minuter är 

ju sången över. När den ingår som ett framförande i detta sammanhang, i detta fall gudstjänst 

inom Svenska Kyrkan med ett särskilt tema riktat till kyrkobesökarna denna dag, framförda på 

originalspråket tyska, kan det förmodligen för vissa vara, om än inte ett problem, så kanske en 

stund av ett antal frågetecken som inte tillför besökaren så mycket av sångens innehåll. 

Det är tänkbart att sånger väljs bort att sjungas på grund av att exekutörerna/arrangörerna 

bedömer att det finns risk att de inte förstås, och därmed inte tillför något. Om de inte direkt 

skulle förstås, kan de inte i samma utsträckning förstärka den mening i sammanhanget de är 

tänkta att förstärka. Om de gestaltades på svenska skulle man kanske fördra att de inte 

upplevdes på sitt originalspråk till förmån för förståelse i ett tänkt sammanhang. De kanske 

skulle få en funktion, rent av väljas ut oftare, och det vore de ju verkligen värda.  

Att översätta sånger av Händel eller annan vokalmusik inom vare sig konstmusik eller 

populärmusik är verkligen inte något nytt. Oratorier, duetter, solo- och körsatser, motetter, 
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koraler, psalmer och visor, musikaler, operor, filmer, undertexter, cd-konvolut, översättningar i 

programblad, översättningar avsedda att sjungas eller som förklaring. Det finns oändliga 

exempel på sångöversättningar till svenska. Men det talar också om ett behov och ett intresse 

för att vilja översätta vokalmusik. Ett behov och ett intresse som går långt bakåt i 

mänsklighetens historia. Musikhistorien berättar mellan raderna hur översättandet spelat 

avgörande roll för att sprida och bevara melodier, berättelser, kultur, religion, poesi. Det finns 

någon hängiven person som ger en källtext eller en sång ett sådant värde att denna någon vill 

överföra innehållet till ett målspråk, att delas av fler inom denna målkultur. 

Tänk om det är så att sångöversättning är ett underskattat interkulturellt verktyg. Interkulturellt 

i den bemärkelsen att sångöversättning kan vara en kanal som vill knyta ihop eller korsbefrukta 

olika sorters kulturer, tolkningar och mänskliga erfarenheter. Utifrån medicinsk synvinkel finns 

studier som pekar på att musicerande som exempelvis körsång påverkar hälsan positivt. Rent 

allmänt i fråga om sångers betydelse i studiet av mänskliga kulturer vet vi att det handlar om 

mer än texten/musiken, till exempel fenomen som stärkande av gemenskap och mening, 

minnen och känslor som kan väckas till liv. Sångers textliga innehåll och sångers musikaliska 

innehåll har funktioner i en människans liv från barndom till livets slut. Bara att lyssna till en 

sång och tolka den inom sig innebär en slags översättning av innehållet och ger sociala och 

psykologiska aspekter på sångers betydelse för människor. Därför är det högst förklarligt att det 

ständigt uppstår behov av att sprida och översätta sångerna vi möter och berörs av. 

Sångöversättning är besläktat med annan översättning men måste ta hänsyn till musiken. Ett 

språk ska tolkas och överföras till annat språk, till en annan kultur. Till sångens budskap hör 

också ett parallellt musikaliskt berättande, det är musiken som är sammanflätad med sångens 

innehåll. Musiken kommunicerar sångens innehåll med sina egna koder och sin egen förmåga 

att inge upplevelse utan ord. Musikvetenskapen rymmer därför en viktig plats för 

sångöversättning och ger tolkandet och framförandet av de båda en mening. 

Sångöversättning görs om det går och behövs. Men kanske är betydelsen av 

sångöversättningens roll och praktik som sagt; underskattad. 
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BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 
 

Tunt med information kring Händels musikaliska sättning av Brockes diktverk. 

Den tyske poeten Barthold Heinrich Brockes (1680–1747) är författaren till de naturlyriska och 

andliga texterna i diktsamlingen från 1721, Irdisches Vergnügen in Gott. (ungefär ”jordiska 

glädjeämnen i Gud”).  

Av dessa dikter valde Georg Friedrich Händel (1685–1759) ut ett antal dikter att bearbeta och 

sätta musik till. Det resulterade i verket Neun Deutsche Arien, HWV 202–210. Det består av 

nio tyska arior från senbarocken i italiensk dacapoaria-stil för röst, basso continuo, flöjt 

alternativt violin eller oboe.  

Jag har använt utgåvan av Donald Burrows från 2003, Händel, Neun Deutsche Arien. Burrows 

beskriver i förordet hur verken saknar dateringar och förklaringar av kompositören, och att det 

inte finns mycket information dokumenterat om de notmanuskript som finns bevarade av 

ariorna. Inte heller finns det några kopior på originalmanuskripten, lite ovanligt för Händel, 

menar Burrows. Däremot kan deras tillkomst härledas till årtalen 1724–1726, dels genom att 

jämföra papperstyper man har hittat bland daterade handskrifter av Händel, men också genom 

de musikaliska likheter de har med operorna Giulio Cesare, Tamerlano och Rodelinda som 

skrevs under denna period. (Burrows 2003, s. 5.) Vi vet då att Händel vid tiden för 

komponerandet av ariorna var bosatt i London och verksam vid hovet hos kung Georg II (S 

Fuhs, 2008). 

Det är lite problematiskt att det finns så tunt med information om Neun Deutsche Arien när man 

vill veta mer om hur de avsetts att framföras och tolkas. Det finns däremot en hel del att läsa 

om diktverket Irdisches Vergnügen in Gott och textförfattaren Brockes, då han blev en av de 

mest ledande tyska poeterna i sin generation. Verket blev mycket omtalat och omtyckt och har 

även fått tonsättningar av andra samtida tyska kompositörer, till exempel Johann Mattheson 

och Dietrich Buxtehude.  
 

Brockes-Händel till svenska i 2000-talet? 

Neun Deutsche Arien är verk som man eventuellt möter under sin utbildning vid 

musikhögskola eller folkhögskola. Det är inte så ofta man ser dem i repertoaren på offentliga 

konserter. Det finns ett antal cd-inspelningar (se exempel i diskografi) samt en del träffar på 

Youtube. Originalspråk är som sagt tyska, och det finns engelsk och fransk textöversättning för 

program och skivkonvolut.  

Flertalet inspelningar av ariorna framförs på naturtrogna instrument i låg stämning, 415 Hz. 

Obligatstämman får i dessa framföranden en lite mer lågmäld och sprödare karaktär, sångens 

klang och dynamik blir lite mer framträdande. I dagens musikliv, har vi inte alltid 

förutsättningarna för att musicera med barockinstrument som ger samma karaktäristiska 

klangbild utan får lov att anpassa framförandet till situation.  

Jag kan konstatera att det som ovan nämnts är faktorer i 2000-talet som ligger lite i vägen för 

musikstuderande eller för en yngre generation att upptäcka och musicera barockmusik, och 

med det även dessa arior. Det vore synd om dessa arior skulle komma i skymundan och 

glömmas bort. Ariornas budskap är tacksamt för kyrkligt bruk som vid gudstjänst och/eller 

musikaliska sammankomster med teman som vår, sommar och natur. En översättning, en 
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tonartssänkning, kanske en transkription till andra instrument kunde fortsätta hålla dessa 

barockarior vid liv? Förhoppningsvis även då de samtal och tolkningar utifrån interpretation 

som gör att intresse och kunskap delas vidare. 

Verk från barockens tid och verk av Händel och många fler har översatts, transponerats, 

arrangerats och fått en viktig funktion inom svenskt musikliv. Anders Öhrwall är exempel på 

en musiker och körledare som arrangerat barockarior av Händel för kör eller solosång med 

svenska texter av Jan Arvid Hellström och Ingemar von Heijne (1984). Vi har haft 

återkommande vågor av återupptäckt intresse för barockmusik i Sverige och även för 

översättning av texter till barockmusik på svenska. Det har gett resultat. Barockarior har fått 

nytt liv och en ny funktion.  

 

Skulle översättningar av dessa da capoarior ur Neun Deutsche Arien fungera och hur skulle 

man kunna gå till väga för att göra dem sångbara och meningsfulla?  

 

Sångöversättning i marginalen 

Sånger, visor, psalmer har haft en förmåga att ta sig vidare mellan kulturer och språk – allt vars 

innehåll någon har sett ett värde i att förmedla. Förmodligen har sångöversättning liknande 

syften och mening; att vilja uttrycka sångers mening och ge andra människor möjligheter att ta 

till sig dem.   

Som vetenskapligt forskningsområde finns sångöversättning i marginalen, skriver Johan 

Franzon (2010, s. 50) i sitt kapitel Sångöversättning – någonstans mellan respekt och slagkraft. 

Här diskuterar Franzon sångöversättningens mål och möjligheter. Franzon beskriver hur sånger 

studeras ur många infallsvinklar om översättning. Dels utifrån språkvetenskap där det finns 

redskap för skillnader i språk och textarbete, men dels också utifrån litteraturvetenskap, 

etnologi och teatervetenskap, som ett uttryck av alla kulturyttringar. Inom musikvetenskapen 

hamnar fokus av naturliga skäl mer på konstmusiken i sig än på texten och översättningen. 

Franzon menar att ett särskilt intresse krävs för att förena perspektiven från de olika 

vetenskaperna. Sångöversättningen kan ta hjälp och avstamp i de kunskaper som finns inom 

lingvistik, översättningsvetenskap, sociala och kulturella studier samt musikvetenskapliga 

studier inom sångöversättning.  

Att förena de olika vetenskapliga perspektiv som berör sångöversättning som Franzon 

efterlyser, borde gagna kunskapen om densamma. Att vokal text har betydelse för vår kultur 

kan nog alla skriva under på. Hur vi tänker kring och förstår vokal text och dess kultur borde 

rimligtvis öka forskningsvärdet inom musikvetenskap för sångöversättning. 

 

Problemformulering 

Sångöversättning tar en förhållandevis liten plats inom musikvetenskapen, diskussion om 

sångöversättning och dess möjligheter och mening behövs därför i större utsträckning för att 

behålla, tillföra och berika kulturliv och vetenskap. Översättning av sångtext innebär i sig ett 

komplext problem för att bli konstnärligt verkningsfull där den ska verka. Problemet kan 

indelas i flera kategorier och ses ur olika synvinklar. Problemet i studien handlar dels om att få 

översättningarna av ariorna sångbara och innehållsmässigt nära den musikbundna källtexten, 

samtidigt fungerande på nytt målspråk och passa en ny social kontext. Översättningen har 

också ambitionen att vara länkad till den befintliga musikens samtidiga berättande enligt den 
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retoriska modell den är komponerad utifrån, så kommunikationen de båda för samverkar med 

varandra.  

Problemen innebär sammanfattningsvis att sångöversättning diskuterad inom 

musikvetenskapen i högre grad kan bredda sig till närliggande vetenskapliga områden inom 

exempelvis historia, litteraturvetenskap och semiotik för att analysera ingående element och 

deras relation till möjliga tolkningar. Om inte annat så för verkens inneboende värde, och vad 

de kan säga oss idag. 
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SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 
 

Syfte 

Syftet med studien av översättningsarbetet är att öka förståelse för sångöversättning och hur 

sångöversättning och sånglyrik är beroende av sin samverkan med musiken och vice versa. 

Studien vill belysa att sångöversättning berörs av historiska och kulturella kontexter som kan 

hjälpa till att bevara och sprida kunskap och kultur och att sånger tolkas genom vår förståelse 

av ingående kodsystem och tecken och det vi kontextuellt och kognitivt relaterar till i samband 

med dessa. Studien syftar också till att undersöka hur sångöversättning har betydelse och 

mening utifrån flera perspektiv som gör den värd att undersökas och utföras.  

I uppsatsen diskuteras därför olika metoder, specifika och generella frågeställningar, perspektiv 

och teoretiska synsätt som använts vid översättningarna till svenska i vår tid (med ordval som 

förhoppningsvis inte ska upplevas alltför gammalmodiga) av de två Händelariorna. 

 

Frågeställningar om sångöversättning 

Från att ha handlat om huruvida det ens är möjligt/önskvärt att göra översättningar av ariorna 

eller hur översättning påverkar ariornas estetiska kvalitéer, har frågor också uppstått inför 

specifika utmaningar och problem som är dels av praktisk och konstnärligt tolkande art, dels 

som ibland står inför skillnader i social kontext och förhållningssätt med motstridiga lojaliteter 

(se kapitlen Resultat: Analys och översättning samt Diskussion), samt mer generella frågor om 

sångöversättningens mening. 

Några kärnfrågor (som även rymmer de specifika frågor som uppstått i samband med 

översättningen) har trätt fram och kan kategoriseras inom följande områden: 

 

- Form och estetik. Är det möjligt att översätta ariorna från tyska till svenska utan att 

inkräkta på estetiskt verkningsfulla kvalitéer? 

- Metoder och vetenskapliga teorier inom sångöversättning. Hur kan sångöversättning 

definieras och utföras och vilka perspektiv kan beaktas?  

- Mål och mening med sångöversättning. Vad gör enligt olika synsätt sångöversättningen 

meningsfull, vilka är dess mål och möjligheter?  

 

Avgränsningar 

För att försöka besvara frågeställningarna ovan kommer uppsatsen att behandla översättandet 

från tyska till svenska av två arior ur Neun Deutsche Arien. Översättningarna är gjorda för att 

kunna användas i exempelvis gudstjänst, eller i målsituationer där man önskar en svensk text. 

De har föregåtts av verkanalys och identifiering av retoriska figurer enligt sekundära källor i 

forskning om retoriska figurer som kategoriserats av en mångfald musikteoretiker under 

renässansen och barocken. Genom interpretation och framförande av ariorna i musikgudstjänst, 

genom studium av teoretiska förhållningssätt och metoder inom analys och översättning har 

översättningarna kritiskt granskats, prövats och genomgått förändringar. 

Därmed är studien avgränsad till att dokumentera, utvärdera och sammanfatta de generella och 

specifika iakttagelser som gjorts under översättningsarbetets gång och dess slutresultat 

tillsammans med de metoder och vetenskapliga förhållningssätt som antagits. 
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Det konstnärliga perspektivet på framförande av ariorna och val som gjordes i 

interpretationsprocessen har kort beskrivits, men har lämnats utanför studiens syfte och dess 

frågeställningar. Även om det arbetet hör till en minst lika stor och stimulerande del av 

målsituationens möjligheter.  
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TIDIGARE FORSKNING 
 

Intryck och uttryck i socio-kulturell kontext 

Lena Weman Ericsson skriver i sin doktorsavhandling Världens skridskotystnad före Bach 

(2008) om begreppet autenticitet och tidigmusik-rörelsens bakgrund från mellankrigstidens 

Tyskland. Rörelsen välkomnade den objektiva synen på notation från 15-, 16-, och 1700-talen 

som en sanning för interpretation. Det eftersträvades äkthet och rena ideal, musiken skulle tala 

för sig självt. Musikern skulle vara i tonsättarens tjänst och avsäga sig egen rätt till emotionell 

och interpreterande inblandning.  

Men tidigmusik-rörelsens användande av begreppet autenticitet har gett ordet en negativ klang. 

Rörelsen kritiserades bland annat hårt av Theodor W Adorno (1903–1969) och har varit 

föremål för diskussioner sedan efterkrigstiden med kulmination under 1970- och 80-talen. 

Sammankopplingar av hur rörelsen använde ordet som en sorts värderingsskillnad på den rätta 

sortens framförande av musik från barocken har gjort att tidigmusik-rörelsen övergått mer och 

mer till att använda benämning av tidstrogenhet för ett ”historiskt informerat framförande”. 

(Weman 2008; 14-17.)  

Wemans avhandling är en fallstudie i framförandepraxis av Bachs flöjtsonat i E-dur. Hennes 

studie baseras på socialkonstruktivismens tankar om den socio-kulturella kontextens betydelse 

för interpretationen av ett verk från dess notation till framförande av densamma. 

Socialkonstruktivismen har en syn på begreppen verklighet, sanning och kunskap som 

produkter av den sociala och kulturella kontext de existerar i. Denna kontext är i ständig 

förändring och förvandling, menar Weman. ”Genom att det vi betraktar som verkligt och sant 

skapas i en socio-kulturell kontext som ständigt är stadd i förvandling och förändring, är såväl 

verkligheten som sanningen oavbrutet utsatt för en förhandling om innebörd” (Weman 2008, s. 

20).  

Weman förespråkar att vara kritisk till kunskap som tas för given, och att vara beredd att 

ifrågasätta det invanda. Hon varnar för att fastna i ”interpretationsarbete av ett musikverk i ett 

slags sanningstänkande som ett slags ’interpretativa sanningar’, som kan uppfattas som 

normativa” (Weman 2008, s. 22). 

Vissa delar av den historiska socio-kulturella kontexten från barocken kan vi inte återskapa, till 

exempel att riktigt förstå och uppleva den, men, menar Weman, det går att skaffa sig kunskap 

om uppförandepraktiska konventioner som vi faktiskt kan återskapa.  

Vid ett framförande av ett 1700-talsverk idag, har den direkta kontakten med den historiska socio-

kulturella kontexten gått förlorad. Det är en dimension vi kan ha kunskap om genom tolkning av 

sekundära källor men vi kan inte nå den, än mindre vara del av den. En del av den historiska socio-

kulturella kontexten, de uppförandepraktiska konventionerna, kan vi emellertid med större säkerhet 

återskapa. Det är en kunskap vi kan tillägna oss, lika väl, som vi kan tillägna oss ett lyssnande som 

är uppmärksamt på detaljer som utan viss vana i annat fall skulle gå oss förbi (Weman 2008, s. 22). 

Man kan tycka att det är en viss självmotsägelse Weman gör i att från å ena sidan vara 

socialkonstruktivt kritisk till konventioner i interpretationen av ett 1700-talsverk, där man 

förnekar att något är äkta och stabilt för evigt, att kunskap och sanning är i ständig förändring 

på grund av den gemensamma sociala kontexten, för att i nästa stund uppmana till att tillägna 

sig kunskap om och återskapa traditionella konventioner i uppförandepraxis.  
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Det jag tror är poängen, är att förhållningssättet till det interpreten vet genom forskning och 

erfarenhet om framförandepraxisen på 1700-talet tillsammans med dagens socio-kulturella 

kontext, får stor betydelse för den interpreterande processen där interpreten som individ i 2000-

talet, förhåller sig till verket. Det är också i denna nya kontext framförandet upplevs och tolkas 

av åhörare.  

Det vi vet musikontologiskt och framförandepraktiskt är en del av det vi känner till i vår 

samtids sociala kontext. Socialkonstruktivismen betonar just den här gemensamma, delade 

förståelsen. Det vi som interpreter betraktar som verkligt och sant skapar i sig socio-kulturell 

kontext, som är i ständig förändring (Weman 2008, s. 23, 20). 

Det borde också spegla det förhållningssätt som åhörarna har till verket via sin förförståelse och 

sin sociala kontext och sin personlighet, och utgör en del av det intryck eller den upplevelse 

framförandet ger. Detta blandas förstås också med den del av intrycket och upplevelsen som 

skapas av musikernas återgivande i stunden, samt miljön, sammanhanget och andra faktorer.  

 

Förhållandet mellan lyrik och musik 

I antikens Grekland sjöngs dikter till ackompanjemang av lyra, och dikterna fick därav namnet 

lyrik (Bergsten 1994, s. 19). Dessa dikter var rytmiskt läsbara i recitation i betonade och 

obetonade stavelser som tillsammans bildade rader inom strofer/verser. Att dikternas rytmiska 

egenskaper kommer fram tydligast vid högläsning, framgår i Staffan Bergstens Lyrikläsarens 

handbok (1994), och syftar på de rytmiska mönster, betydelsefulla upprepningar, ljudlikheter 

mellan ord, skiftningar i tempo som uppfattas när orden artikuleras hörbart (s. 19). Bergsten 

säger: ”Förenklat skulle man kunna uttrycka saken så att rytmen styr den läsandes andning, och 

andningens reglerar de känslosignaler som kroppen sänder till hjärnan. Rytm är helt enkelt ett 

sätt att framkalla och styra känslor” (1994, s. 21).  

Bergsten talar om två sorters rytm i poesin. Den ena; takt eller också kallade meter, används i 

traditionell, bunden vers och består av fasta enheter, ordens stavelser. Den andra typen av rytm 

finns oftare i modern poesi inordnar sig inte efter en fast meter. Den beror på den enskilde 

läsarens uppfattning, och avgör nyanser och finare innebörder i känsloinnehållet (1994, s. 22). 

Bergsten säger:  

Utforskandet av den poetiska rytmens förhållande till grundläggande kroppsliga och 

neurofysiologiska funktioner befinner sig i sin linda men öppnar redan spännande perspektiv. Klart 

är att rösten, talet, högläsningen är oundgängliga hjälpmedel vid tillägnandet av lyrik. Först när vi på 

ett för oss själva meningsfullt sätt kan uttala det skrivna begriper vi det helt. Rösten ger texten dess 

liv, och även vid tyst läsning formar vi orden som om vi läste högt. Satsmelodi, frasering och 

liknande från musiken lånade termer används för att beteckna rytmiska egenskaper hos en dikt som 

egentligen kräver rösten för att förverkligas (Bergsten 1994, s. 23).  

Även sambandet mellan musik och den traditionella lyrikens strofer, versrader, menar 

Bergsten, kan ses än idag; i en visa med många strofer som sjungs till samma melodi, behöver 

texten ha samma uppbyggnad i alla stroferna för att passa till melodin. Exempelvis moderna 

schlager- och vistexter kan ha samma grundform som den medeltida fyrradiga balladstrofen 

med omväxlande tre eller fyra betonade stavelser per rad (Bergsten 1994, s. 19). Bergsten 

beskriver vidare hur lyriken under 1900-talet gick mot en utveckling av tyst läsning, mer än att 

reciteras eller sjungas. Vidare säger han att tonsatt lyrik från och med 1940-talet hör till 

undantagen, frånsett visorna och schlagern (ibid.).  

Vid en kritisk reflektion kan vi se fler områden inom musikens områden än Bergsten angett här 

som på något sätt blivit bärare av den strofiska lyriken, som exempelvis psalmer men också 

musikgenrer inom rap, pop och rock. I dessa genrer har också den så kallade sånglyriken eller 
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sångtexterna utvecklats och förändrats, användarna och språkanvändandet har förändrats, 

liksom musiken till sångtexterna har tagit sig nya estetiska uttryck och funktioner. Sökandet 

inom musikvetenskapen efter samband mellan tolkning av sånger förenat med perspektiv från 

lyriktolkningen och litteraturforskningen verkar vara ett något mindre utforskat område. Det är 

intressant att Bergsten inom lyriktolkningen, valt att skildra flera beröringspunkter med 

musikens områden, bland annat jämförelsen av notvärden och metriken (1994, s. 41-43), även 

om vi inte går in på det i den här studien. 

 

Om sångöversättning.  

Sånger har en lång tradition av att översättas och spridas mellan kulturer och språk. De senaste 

åren har intresset för sångöversättning visat sig i ett ökat antal seminarier och kurser vid 

universitet. För att nämna några exempel; det internationella projektet "Translating music" 

2013 vid the University of Edinburgh, Scotland. Organisationen the International Association 

for Word and Music Studies anordnade konferens i Aarhus Universitet, Danmark 2014. Den 

icke-akademiska organisationen Lyrica Society för Word-Music Relations 

(http://www.lyricasociety.org/) ger också semniarier och kurser, de ger också ut tidskriften Ars 

Lyrica (Apter&Herman, 2016, s. 3-4). Utöver dessa forum finns artiklar och publiceringar i 

bokform i ämnet. En del av dessa källor har använts i den här översättningsstudien.  

Vad är då sångöversättning? En sångöversättning har uppenbarligen någonting mer som 

anknyter till texten än översättning mellan språk i allmänhet har; nämligen en melodi. En 

grundläggande fråga för att förstå sångöversättning kan ställas om vad som definierar 

sångöversättning. Johan Franzon, lärare i svenska språket och översättning vid Helsingfors 

universitet, definierar: “Så bör sångöversättning kunna definieras enkelt: som en text (eller 

produktionen av en text) som har en förlaga i form av en sång – en text, musik eller ett 

framförande – på ett annat språk” (Franzon 2010, s. 52). 

Peter Low har uttryckt det (begreppet TT står för target text (måltext), och ST för source 

text (källtext): 

It follows, that song-translating is significantly different from most interlingual translating (e.g 

poetry transation). This is particularly true of the devising of singable translations: here the TT – the 

verbal message in the new code – is intended specifically to be transmitted simultaneously with the 

very same non-verbal code that accompanied the ST (Low ur Gorlée 2005, s. 187).  

Vi utläser i citatet ovan att sångöversättning skiljer sig uppenbarligen från annan översättning 

mellan språk, som exempelvis översättandet av något vi läser eller talar. Ett budskap i en sång 

ska överföras till ett annat språk men även fungera utifrån olika musikaliska eller 

situationsbaserade parametrar. Det innebär för ett vokalt framförande att det verbala budskapet 

överförs till, som Low säger, en ny verbal kod, det vill säga det nya språket, måltexten, men 

behöver också länkas samman med den icke-verbala kod som redan existerar och som 

ackompanjerat källtexten, nämligen den befintliga musiken. Gorlée beskriver sångöversättning 

så här:  ”…the creative fusion of two arts which, though different, complement each other 

through the virtues and vices of vocal translation…”(Gorlée 2005, s. 9).  

Bakom översättningshandlingen finns en sång med en text som någon vill bearbeta i ett syfte, 

ibland med en särskild funktion. All sångtext översätts ju inte för vokalt framförande. 

Översättning av sångtexter kan ha både dokumentär eller instrumentell funktion. (Nord 1997, s. 

47-52.) Johan Franzon (2010) hänvisar till dessa begrepp då texten i ett vokalt framförande 

fungerar som en instrumentell översättning, som ett redskap för kommunicerande av 

originalbudskapet. Det kan vara sånger i konsertform, dubbade sånger på film och TV, sånger 
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för teater, musikal eller opera. Det kan också gälla översatta sånger som sprids i tryck (som 

exempelvis psalmer). Gemensamt har de att det är en kontrollerad förlaga i form av rättigheter 

som copyright. En översatt sångtext kan också fungera som en dokumentär översättning av 

budskapet i en källtext. Det kan vara översatta undertexter till sånger på, texter i sångsamlingar 

och i tryck, konsertblad, i cd-konvolut etc. (Franzon 2010, s. 52-53.) 

Gideon Toury, (1995, s. 33-35) menar att en text ses som en översättning om den uppfyller tre 

kriterier: 1) det finns en källtext 2) översättaren antas ha använt källtexten i sitt arbete och 3) 

måltexten ser sådan ut att målkulturen accepterat den som översättning. Toury ställer upp tre 

kriterier med relativt vida ramar. Punkt ett och tre är enkla att förstå men hur fri kan 

översättaren vara enligt punkt 2?  Hur fri får en översättning vara för att få kallas översättning?  

Detta är en fråga som är central i all översättning. Roman Jakobson (1959, s. 238) använder 

formuleringen creative transposition vilket ger en lite annan innebörd av översättarens egen 

kreativa förmåga. Jakobson säger: ”The pun, or to use a more erudite, and perhaps more precise 

term – paronomasia, reigns over poetic art, and whether its rule is absolute or limited, the 

poetry by definition is untranslatable. Only creative transposition is possible”.  

I danskan och norskan används orden gendigtning/gjendiktning. Subtext eller textbearbetning 

kan ses i upphovsrättsliga sammanhang och ger inte heller samma signaler om trohet mot 

källtexten som ordet översättning gör. (Franzon 2010, s. 51.)  

Skillnader mellan källtext och måltext är naturligtvis ofrånkomligt. Det är ju inte så lätt att att 

få en ordagrant översatt sångtext både sångbar, rimmande eller passande till musiken till 

exempel. Dessutom kan innebörder eller talesätt skilja sig mellan språk och behöva anpassas 

för att uttrycka vissa kulturella betydelser. Skillnader mellan måltext och källtext skulle i sig 

kunna ses som intressanta fenomen, menar Toury, då de säger en del om kulturskillnader 

(Toury 1995, s. 33-35) Att skillnader i sångöversättningen är oundvikligt skulle kunna 

rättfärdiga vissa friheter med källtexten. De kan helt enkelt vara nödvändiga för att fungera i en 

annan målkultur. 

Vilka kreativa grepp ska då översättaren välja att ta? Franzon menar att det är målsituationen 

som styr översättarens val och översättningshandlingar, vilket är en balansgång mellan trohet 

och frihet gentemot källtexten. Den målkultur, den situation och kontext som sången ska 

framföras i sätter villkoren för hur översättningen ska utformas. Därtill kommer en önskan om 

slagkraft. Slagkraft är Franzons uttryck för allt det som får sångöversättningen accepterad att 

brukas. Franzon påminner om att Toury talar om adekvathet (texten är lik källtexten) och 

acceptabilitet (texten är enligt målspråkets normer) och att översättningar bör ha bäggedera 

(Toury 1995; Franzon 2010, s. 52.) 

 

En sång med text är poesi och musik i symbios 

Roman Jakobson talar om tre typer av översättningar: intralingual, interlingual and 

intersemiotic translations (Jakobson 1959, s. 233, 238). Synsättet har varit en grund för 

översättningsprofessor Dinda Lee Gorlée’s forskning och i hennes egna översättningar inom 

bland annat opera och kyrkosång (Gorlée 2005, s. 7). Jakobsons begrepp intralingual 

translation står för interpretation inom ett och samma språk, exempelvis kan det handla om 

tolkning av ett äldre språkbruk till ett modernt. Interlingual translation innebär överförande av 
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text från ett språk till ett annat. Intersemiotic translation är interpretationen från en verbal kod 

till en icke-verbal kod.  

Apter och Herman säger i Translating for Singing (2016, s. 5):  

A singable translation requires a type of translation beyond the three proposed by Jakobson, because 

the task is to transfer one set of signs, the verbal, from an interacting pair of two set of signs, the 

musical and the verbal, into another set of verbal signs which, in conjunction with the music, will 

create an interaction either equivalent to the original interaction or, if different, still somehow related 

and desirable. 

Enligt Apter och Herman kan vi alltså se sångöversättning som en handling omformulerandes 

kommunikation och budskap grundat på både verbal men också icke-verbal musikalisk 

kommunikation. Det tar Jakobsons idé om intersemiotisk översättning ännu ett steg vidare i 

interpretationskedjan där ytterligare en kod, sångens nya språk ska sammankopplas med den 

från källtexten redan intersemiotiskt texttolkande musiken. Måltexten ska försöka skapa 

förståelse och invävande i en ny kultur och allt vad det innebär av anpassning och 

tydliggöranden av den musiklänkade texten såväl som gestaltning av sången.  

Gorlée ordnade sommaren 2003 ett internationellt seminarium om vokal översättning i 

Helsingfors och satte i samband med detta seminarium samman deltagande föreläsares och 

några särskilt tillfrågade forskares artiklar och studier inom detta fält för poesi och musik i 

symbios. Det resulterade 2005 i boken Song and Significance, Virtues and Vices of Vocal 

Translation.  

I denna bok finns artiklar av ett antal olika sångöversättare och forskare från studier inom 

sångöversättning. Boken innehåller konkreta exempel från författarnas översättningspraktik 

inom så skilda genrer som tidig kyrkosång, opera, populärmusik och jojk. Författarna ger sina 

synvinklar och teorier om vad vokal översättning innebär och ger på olika sätt verktyg för 

densamma. Gorlée (2005, s. 7) definierar sångöversättning så här: 

Vocal translation is an old art, but the interpretetive feeling, skill and craft have now expanded into a 

relatively new area in translation studies. Vocal translation is the translation of the poetic discourse 

in the hybrid art of the musicopoetic (or poeticomusical) forms, shapes and skills, harmonizing 

together the conflicting roles of both artistic media: music and language in face-to-face singing 

performances. 

Sångöversättning beskrivs av Gorlée som översättning av poesi i den hybrida formen av 

musikpoesi bestående av språk och musik och framförande.  

Harai Golomb, professor vid konstnärliga fakulteten vid universitetet i Tel-Aviv, har skrivit en 

av artiklarna i ”Song and Significance”. Den handlar om översättning av sångtext och 

metodiska frågor angående praktiken i detta fält. Golomb redogör för den vedertagna 

terminologin inom vokal översättning som klargör vilket arbetsmaterial översättaren har för 

ögonen. Han använder gärna termen music-linked-verbal text, MLV (ungefär; musiklänkad 

verbal text) om en vokal sångtext, källtext. Vidare använder han begreppen SL = Source 

Language (vad vi på svenska kallar källtext) och TL = Target Language (det vi kallar måltext). 

Till en översatt musiklänkad verbal text används begreppet music-linked translation 

(musiklänkad översättning), med förkortning MLT. (Golomb ur Gorlée 2005, s. 121.) 

MLT innefattar enligt Golomb all översatt musiklänkad text, oavsett genre, syfte, framförande, 

användare etc. Golomb ger ett exempel på hur produktionen av en musiklänkad översatt text 

kan beskrivas: ”...as translating an MLV in SL into an MLV in TL, keeping the music (to which 

the source MLV was originally set) intact.”  
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Golombs formulering innebär att översättarhandlingen av musiklänkad text kan ses som en 

process där en musiklänkad källtext översätts till en musiklänkad måltext och den befintliga 

musiken behålls intakt. I en MLT (music-linked text) är musiken konstant och den verbala 

texten är variabeln. (Golomb ur Gorlée 2005, s. 126.) Den verbala texten, menar Golomb, är 

det som ska överföras i en ny kultur, eventuellt i ett sceniskt perspektiv till en målgrupp av 

åhörare till ett existerande verk känd musik, därför måste musiken behållas och texten 

anpassas. 

Golomb menar att all översättning handlar om att offra visst innehåll. Det första offret är att 

offra källtexten, det vill säga när man väljer att ersätta originalet med en text på ett annat språk 

(Golomb ur Gorlée 2005, s. 122). Översättning av verbal text till musik är en ganska 

komplicerad process beroende på hur de båda uttrycksvägarna fungerar i interaktionen med 

varandra, och den hierarki av respektive områdes ingående element som berättigar vad som ska 

offras. Idealet enligt Golomb, är när MLT kan återskapa det musikaliskt-verbala samspelet från 

originalet i den målspråkliga versionen, och befinner sig så nära källtextens mening som 

möjligt. Den befintliga musiken styr hur texten ska konstrueras, så de musikaliska aspekterna 

dominerar produktionen av naturliga skäl. Därtill kommer val av betoningar av språkljuden och 

sångarorienterade aspekter som vokaler, konsonanter, tonhöjder etc. Hur musikaliska aspekter 

påverkas av texten är avgörande i produktionen. Detta till skillnad från om situationen vore att 

ny musik skulle komponeras till befintlig text. Golomb slår fast att: ”...producing MLT is more 

complex than composing new music, since the former has to address itself both to the music 

and to a source text” (Golomb ur Gorlée 2005, s. 127). 

Golomb för oss närmare det metodiska tillvägagånssättet av sångöversättningen genom tanken 

att konstruera måltexten till den befintliga musiken. Tanken om uppoffringar som då görs i 

översättning av sångtexter, delar Golomb med Johan Franzon. I sin artikel ”Att översätta 

sånger är att välja bort” från 2011 skriver Franzon: 

”En av översättningsvetenskapens grundsatser är att skillnader – mellan källtext och 

måltext, mellan två måltexter översatta från samma källtext – är resultat av översättarens 

beslut och val”.  

Med den utgångspunkten sätter Franzon fingret på vad sångöversättning handlar om i 

praktiken. Det är komplext att översätta sång. Varje ord kan bli avgörande, särskilt om sången 

är kort och när den ska anpassas till den befintliga musiken ger det översättaren snäva ramar att 

arbeta med. Sångförfattaren och dramatikern Bengt Ahlfors menar att sånger är det svåraste 

objektet av alla att översätta. Franzon (2010, s. 51) citerar Ahlfors: ”Då har man inte bara 

tankar och känslor att ta hänsyn till, utan också toner och notvärden, stavelseantal och accenter” 

(Ahlfors 2001, s. 173). 

När orden på målspråket ska förhålla sig till det musikaliska ramverket menar Johan Franzon 

att det i sångöversättning mer än i annan översättning inte bara handlar om val, utan också om 

att välja bort (Franzon 2011, s. 2). Enligt Franzon kombineras och balanseras följande hänsyn i 

översättandet till en måltext. Ibland måste något eller några hänsyn som nedan, stryka på foten 

för att få helheten så bra som möjligt: 

1) målspråklig naturlighet, 2) prosodisk musikanpassning, 3) poetiskt-retoriskt 

musiktextformat, 4) semantisk exakthet och 5) källsångens stilistiska/intertextuella värde. 
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Franzon kommer här in på strukturella frågor som kräver en hel del språkkunskap men också 

hanterandet av lyrik, och lyrik för sång. Som målspråklig naturlighet menas att undvika 

märkliga ordformer, meningar eller ordföljder, skriver Franzon. Hit räknas också om 

betoningen på ordet blir rätt och inte onaturlig. Om till exempel ändelsen av ett ord infaller på 

stark taktdel, betonas ordet fel. (ELD-en eller eld-EN). Det Franzon talar om är det som inom 

lyriken handlar om betonade eller obetonade stavelser och som i sin kombination bildar en rytm 

genom betoningarna av ordets versfot, det vill säga rytmen som följer av kombinationer av ords 

betonade och obetonade stavelser.  

Ordet versfot härleds från den grekiska poesin som sjöngs eller lästes till körens rörelsemönster 

med fotstamp på vissa stavelser och som än idag används vid diktanalys (Bergsten 1994, s. 25, 

27). Det är inom litteraturvetenskapen man kan skaffa kunskap om dessa lyrikens rytmiska och 

därigenom musikaliska element, och de kan behöva en förklaring (se avsnittet om Rim och 

prosodi). För sångöversättning påverkar dessa betoningar hur orden fungerar med musikens 

betoningar. Bergsten förklarar detta med att rytmen i lyriken, även kallad meter, skapar en 

satsmelodi och frasering, med från musiken lånade termer, som tydligt märks av vid 

skandering, högläsning i traditionell bunden vers (Bergsten 1994, s. 22, 24).  

Genom rytmen, lyrikens meter, anknyter dessa språkets element till prosodisk musikanpassning 

av texten, som enligt Franzon handlar om att texten ska få följa musikens mönster ifråga om 

rim, accenter, tonfall, fraser, tonlängd. För att rädda den prosodiska naturligheten kan man 

ibland få lägga till melismer, en stavelse som ligger på två eller fler toner, eller det motsatta, 

öka antalet stavelser (Franzon 2011, s. 2-9). 

Väljs det poetiskt-retoriska textformatet bort ändrar man i strofformen, det vill säga på rimmen 

och rytmen i språkmelodin. Det poetiskt-retoriska textformatet har betydelse för sångens 

stilistik, dess fokusering, pregnans och struktur, menar Franzon. Musiken påverkar här mer än 

man tror. Väljer man bort detta format helt, handlar det ofta om att producera en översättning 

som ska fungera som hjälptext, t ex i ett programblad (ibid). 

För sångbarheten är det ofta den semantiska exaktheten som behöver ändras, enligt Franzon. 

Att välja liktydiga ord ibland efter vokaler utifrån sångtekniska eller musikaliska aspekter kan 

vara nödvändigt. Ibland måste källsångens stilistiska/intertextuella värde väljas bort eller något 

mer läggas till den och utvidga den, för att säga något i en annan målkultur.  

Vid översättning är det oundvikligt att värden i källtextens stilistik går förlorade. Franzon ger 

tipset att översättaren inte ska ge sig förrän denne rannsakat målspråkets och målkulturens alla 

resurser och hittat den mest passande lösningen (Franzon 2011, s. 2-9). 

Några år innan Franzons ovanstående artikel skrevs, publicerade Peter Low, ledare för det 

franska programmet vid University of Canterbury, New Zealand, tillika sångöversättare, 

undertextöversättare till flertalet operor på franska, pianist och cembalist, artikeln The 

Pentathlon Approach to Translating Songs som bidrag till tillblivelsen av redan nämnda bok 

Song and Significance. Virtues and Vices of Vocal translation (Gorlée 2005). Low ger här 

användbara metodiska tips för översättningsarbetet. 

I likhet med Franzons synsätt att olika aspekter i översättningsarbetet får ge och ta av varandra, 

ger Low oss liknelsen av att betrakta översättning som, i hans mening, femkamp i OS, i vilken 

man i samtliga fem grenar försöker få högsta möjliga poäng. Grenarna balanserar varandra med 
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styrkor och svagheter och som i alla tävlingar gissar jag att de ger en sammanräkning av poäng 

som förhöjer eller drar ned resultatet, beroende på hur det gått i respektive gren. 

Like the pentathlon in this metaphor, the translator of a song has five ‘events’ to compete in – five 

criteria to satisfy – and must aim for the best total score. One criterion is Singability, one is Sense, 

one is Naturalness, others are Rythm and Rhyme. These “events” are as dissimilar as the shotput and 

100m sprint! Broadly speaking, the first four of these criteria correspond to the translator´s duties – 

respectively – to the singer, to the author, to the audience, and to the composer. The fifth criterion 

(rhyme) is a special case (Gorlée 2005, s. 192). 

Att använda de fem ”grenarna” i en översättning innebär att bedöma hur valet av orden faller ut 

och väga deras för- och nackdelar mot varandra. Helhetens bästa gör det lättare att välja den 

bästa lösningen, eller kanske ibland, den ”minst dåliga” enligt Low.  

För att förstå rim får vi återvända till litteraturvetenskapen igen. Bergsten benämner denna del 

av lyrikens beståndsdelar eufoni, på grekiska ”välljud”, som ljud i samklang. Rim är, säger 

Bergsten, ett eufoniskt verkningsmedel och kan definieras som ”…förhållandet mellan två inte 

helt lika ord vilka uttalsmässigt sammanfaller fr.o.m den sista betonade stavelsen”. Det finns 

två sorters huvudgrupper av rim, dels ”sådana som bidrar till rytmen eller rent av ingår i en 

dikts metriska struktur, och sådana som faller utanför fasta upprepningsmönster och antingen 

utgör ett estetiskt ändamål i sig eller framhäver något i textens innehåll” (Bergsten 1994, s. 46-

47). Rimmen kan bestå av två stavelser (kvinnliga) eller enstaviga (manliga rim). Bergsten talar 

om klangrelationer i rim, nämligen de som är fullrim (med definitionen i citatet ovan), halvrim 

eller assonans (den sista stavelsen inte är identisk; nästan – hästen), allitteration (här finns fler 

varianter men består oftast i ljudlikheten i början av betonade stavelser; sko – sak). Ett rim 

kallas inrim om det placeras inne i raden men också om det finns assonans inne i ord, en 

stilriktning ofta använd under barocken; handen-ränderna, med olika vokaler till samljudande 

konsonantparet nd. (Bergsten 1994, s. 48-49.) Rimmen kan identifieras genom att man anger 

radantal i strofen, metrisk struktur och rimscheman som är karaktäristiskt för olika strofformer 

och genrer av poesi. De noteras med bokstäver som visar om de är kvinnliga (stor bokstav) 

eller manliga (liten bokstav) samt i deras ordning, exempelvis AbA, bCb. (Bergsten 1994, s. 

46-53) 

 

Sångbarhet och framförande 

Det är intressant att se att i Lows text får sångbarheten uttalad betydelse. Sångbarheten är inte 

bara ytterligare en musikalisk komponent att beakta vid tal om vokaler, tonhöjd, betoningar och 

onaturlig ordföljd. Det är också Lows första gren i "femkampen"; Singability. Sången/sångaren 

som budbärare av översättningen med ett performativt mål, lyfts fram lite extra i Lows artikel. 

Att göra sångstämmans vokala uttryck så genomtänkt som möjligt, till källa för sångarens 

inspiration i tolkningen och i framförandet, är en del av det syfte som följer en översättning 

avsedd att sjungas. En mindre bearbetad textöversättning som är sångtekniskt sett mindre 

lyckad, är inte rolig att ta sig an som sångare. Den kanske inte heller ”går hem” hos en publik 

och riskerar att bli ”liggande” utan att användas.  

Arthur Graham, själv sångare och författare skriver: "The singer needs words that may be sung 

with sincerity, and part of the singer´s sincerity is in the assumption that the text is wort 

hearing. A respected translation gives pleasure to the performer, as well as to the audience, and 

inspires artistic interpretation" (A Graham, 1989, s. 35). 
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Low nämner Grahams citat i samband med kriteriet Singability, och även ett tänkvärt citat av 

Edvard Grieg angående krävande deklamation av en i övrigt vacker text eller sång (Gorlée 

2005, s. 192); 

Although this criterion is a pragmatic one, it must receive top ranking in this particular kind of 

translation. This is the logical result of thinking in terms of the TT’s specific purpose, its skopos. It 

is entirely reasonable for the singer, the commissioner of this translation, to ask for a usable product. 

One singer who has written well about these issues is Arthur Graham, who stresses the point that: 

‘the singer needs words that may be sung with sincerity’ (Graham 1989, s. 35). One composer who 

thought about them was Edvard Grieg (1843-1907), who once wrote: ‘Regardless of how beautiful 

the poetry and the music, if the declamation is found wanting, the songs will be put aside and 

ignored’ (cited in Gorlée 2002, s. 180). 

Low menar att en sångöversättning kräver sin ”performability”, den ska kunna framföras, 

uppfattas och förstås i sångens avsedda tempo och vara funktionell för sitt ändamål för att bli 

lyckad. 

I citatet ovan nämner Low ordet skopos. Skopos är den funktion översättningens måltext ska 

fylla (Gorlée 2005, s. 185). Skopos kommer från grekiskan och betyder mål, syfte. Termen 

användes första gången i samband med översättning av tyske professorn och lingvisten Hans J 

Vermeer (1930–2010). Vermeer använde termen skopos för att definiera målet, syftet med 

översättningsuppdraget. Med hänvisning till Vermeer, borde all översättningsmetod och teori 

utgå från uppdragets syfte menar Low (ibid.). Med skoposteorin kan översättaren även 

bestämma om syftet med översättningen verkligen kräver en källtexttrogen översättning, eller 

om en parafras av källtexten skulle passa bättre. Vilken typ av översättning krävs för tänkta 

lyssnare i ett annat kulturellt system? Syftet kan alltså till och med avgöra om en absolut 

trogenhet mot källtexten i översättningen skulle gagna dess syfte mindre bra än beslutet att ta 

avsteg ifrån den. Det här är avgöranden som översättaren måste värdera inför sitt 

översättningsarbete med en sångtext. 

Low säger:  

But the most difficult skopos is the singable TT, on account of its many constraints. In view of this 

difficulty, one should expect that a deliberate focus on function and purpose would help the 

translator to decide which are the features to prioritise in a given case and which are the features 

which may be sacrificed at less cost (Gorlée 2005, s. 186). 

Med målfunktionen kan det visa sig att sången inte enbart vilar på en språklig och musikalisk 

kod. Den kan även ha en scenisk och kanske till och med teatral kontext att beakta. I någon 

form involverar översättandet relationer till ett framförande. Någon ska interpretera texten på 

ett kreativt sätt och kommunicera innehållet till åhörare. En företeelse människor emellan 

kommer att ske som går att påverka redan i översättningshandlingen. Såhär säger Apter och 

Herman (2016, s. 5) om ytterligare en kod som ska passa sångens framförande:  

Performances involve a third set of signs, a visual, encompassing scenery, props, costumes, makeup, 

and the physical bodies, movements, and facial expressions of the performers. On occasion, 

translators have to modify a translation to accomodate visual elements, especially when dubbing a 

movie or television show for which no visual elements can be changed.   

Ronnie Apter skriver: “...it should be clear, that an opera translator needs knowledge of music, 

of vocal technique, of prosody and of rhyme – plus some knowledge of foreign languages. 

Although outside the scope of this paper, knowledge of playwriting and stagecraft also helps” 

(Apter 1985, s. 318). 
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Omvänt kan musikens kraft, den mänskliga rösten och det visuella framförandet i sig 

ingjuta en mening och tillföra en dimension i översättningen som översättningen av olika 

anledningar inte uppnår i sig själv, kan vi utläsa av följande: 

The opera translator must not only find the right meaning; he must place the right meaning on the 

right note. Moreover, he must take into account the constraints on word choice imposed by the vocal 

apparatus itself. At least music returns to the translator what it takes away: vocal colors may impart 

drama to a rather ordinary word (Apter 1985, s. 309). 

Apter talar om de val och kunskaper som krävs av en operaöversättare. Den forskning som 

visas ovan vill visa på spektrat av synsätt inom olika vetenskapliga fält på tolkning av och 

överföring av sångtext till annat språk. Vill man förstå sångöversättning på en djupare nivå än 

den allmänna, kan kännedom om de teoretiska utgångspunkterna, förståelse av strukturer i ord 

och musik och hur interpretationen mellan dem fungerar vara en viktig diskurs. Det behövs 

också en medvetenhet om den själsliga process ord och ton skapar, en inre verklighet som står i 

relation till tolkning av sångerna, situationen och kontexten.  
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TEORI OCH METOD 

 

Teori  

Den här studien kan sägas ha egenskaper som passar in på en kvalitativ undersökning inom den 

vetenskapsteoretiska riktningen hermeneutik (Hartmann 2004, s. 272, 187).  

Hartmann säger: ”En vetenskaplig teori, om den är sann och rättfärdigad, utgör vetenskaplig 

kunskap. Det slaget av kunskap vi är intresserade av inom hermeneutiken är kunskap om 

människors livsvärld, och vi är därför intresserade av teorier som kan utgöra sådan kunskap.” 

(Hartmann 2004, s. 187.) 

En kvalitativ undersökning försöker utveckla hermeneutiska teorier genom tolkning (Hartmann 

2004, s. 273-274). Dessa tolkningar genom hermeneutiken handlar om förståelse av samband 

mellan människans föreställningar om sin livsvärld och olika företeelser (Hartmann 2004, s. 

187-188). Hermeneutiken är en teori som Hartmann menar: ”…försöker beskriva en individs 

eller en grupp individers livsvärld” (2004, s. 185). Han säger vidare för att klargöra begreppen 

inom hermeneutiken:  

För det första har vi individers livsvärld, som är den mening människor knyter till sig själva och sin 

situation. Denna livsvärld är objektet för hermeneutiska undersökningar. För det andra har vi 

förståelse, vilket är det vi försöker ge genom en hermeneutisk undersökning. Det är denna förståelse 

som teorin försöker ge genom att beskriva livsvärlden. För det tredje har vi tolkning, vilket är det 

sätt på vilket man skaffar sig en, och rättfärdigar sin, förståelse för individers livsvärld. (Hartman 

2004, s. 186.)  

Den livsvärld eller företeelse som är objekt för den här undersökningen, är innehållet i de två 

ariorna Süsse Stille, sanfte Quelle och Meine Seele hört im sehen som utifrån sin estetiska och 

sociala kontext tolkas för sångbar översättning till befintlig musik i vår samtids kontext. Genom 

hermeneutikens strävan efter förståelse genom tolkning utifrån ett antal perspektiv på ariornas 

innehåll, som också redan tolkats och fått musik av Händel, kan förståelse av innebörden av 

båda kodsystemen; text respektive musik och sammanlänkningen av de båda, hjälpa till att 

hantera och tolka ariornas översättning och skapa större förståelse för översättning och 

tolkningsmöjligheter. Översättningarna bygger på denna hermeneutiska forskningsprocess av 

livsvärld – tolkning – förståelse. Dessa moment utgör en hermeneutisk cirkel, och har tenderat 

att starta om och driva processen vidare inom den helhet av förståelse av objektet och 

föreställningar runt det genom nya observationer, ny tolkning och ny förståelse (Hartmann 

2004, s. 191-192). 

Eva Georgii-Hemming beskriver synsättet såhär: ”Hermeneutiken strävar efter att förena en 

mångfald av horisonter för att skapa förståelse om omvärlden, och hur saker och ting upplevs. 

Verkligheten är mångfacetterad och komplex. I mötet mellan det kända och det okända uppstår 

en ny kunskap eller fördjupad förståelse.” (Georgii-Hemming; 2007, s. 13-16.)  

Med sökande efter förståelse av ingående delar blir det tydligt att hermeneutiken kan anta olika 

perspektiv beroende på den undersökning som avses (Hartmann 2004, s. 193). Det är flera 

vetenskapliga fält som kan mötas i ett översättningsarbete och för att förstå olika synsätt 

behöver de undersökas. I undersökningen har perspektiven för översättandet av ariorna utgått 

från sångarens perspektiv och sångbarhet, men också musikvetenskaplig teori, musikanalys och 

barockkompositörers tankar om figurläror och synsätt på begrepp som musikalisk retorik och 

affekt.  
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Men de litteraturvetenskapliga perspektiven har inte kunnat lämnas utanför interpretationen av 

källtexten inför översättningarna. Det är inom lingvistiken och litterturvetenskapen som 

lyriken/poesins ingående parametrar som ursprung, karaktäristik, rytm, form och mening kan 

studeras.  

Fokus för textanalys inom litteraturvetenskapen har fram tills nu spänt från antikens klassisk-

retoriska syn på hur textens ”värld” påverkade ”världen utanför” genom retorikens och lyrikens 

lagar (Bergsten 1994, s. 160) till författarnas medvetna eller undermedvetna intentioner, poesin 

och textens strukturella form, dess mening och verkan och tolkningsmöjligheter. Under senare 

delen av 1900-talet diskuteras text utifrån kritiska eller politiska ståndpunkter i betydligt vidare 

kulturella kontexter än tidigare (Bertens 2001, s. 190). Inom lingvistiken och 

litteraturvetenskapens teorier har man försökt hitta sätt att tolka eller analysera innehållet i 

poesin och texter, deras kontexter och hur det skrivna ordet står i relation till läsaren och kultur.  

 

Semiotik och översättningsteorier 

Semiotik är en vetenskap inom litteraturteorin som undersöker den mänskliga 

betydelseproduktionen. Ordet kommer från grekiskans semeion som betyder tecken. 

Vägledande för den nederländska översättningsforskaren Dinda Lee Gorlées vokala 

översättningsstudier har varit de semiotiska teorierna som utvecklats inom formalism, som 

förenklat kan sägas generalisera litteraturens och kanske främst poesins funktionella lagar om 

innehållets mening (Bertens 2001, s. 34, 50) och från strukturalismen, som fokuserar på de 

element i språk och text som möjliggör mening (Bertens 2001, s. 76). Dessa teorier växte fram 

från 1914-talet till dess kulmen på 1970-talet genom främst den schweiziske lingvisten 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) och den rysk/tjeckiske språkforskaren Roman Jakobson 

(1896-1982) men också deras efterföljare som utvidgat teorierna under hela 1900-talet. 

Gorlée säger:   

Semiotics is an allcompassing and all-inclusive thinking-method or knowledge strategy which 

studies how signs signify as vehicles of meaning – its construction and deconstruction. Semiotics is 

also concerned with sign users (senders and receivers, readers and listeners) and how signs 

composing messages are transmitted from one organism to another, how they are coded and 

interpreted, and the context in which such exchanges are carried out (Gorlée 2995, s. 12). 

Gorlée talar om fyra huvudområden som semiotiken intresserar sig för:  

The four principle points of current semiotic interest are sthe structure of signs (or signification), 

studying the way they are built; their function (or communication), studying what signs do; their 

origin (in evolution and history) analyzing collective and individual signs; and their development 

(over a lifetime or an era) including their birth and growth as well as their survival and death. 

Semiotics and the terminological thesaurus are in Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal 

Translation applied  to the process of the translation of verbal and non-verbal sign-phenomena 

(Gorlée 2005, s. 12). 

Gorlée fortsätter beskriva att dessa synsätt också anknyter till känslomässiga och kognitiva 

tolkningsprocesser i den musiktränade översättarens översättning. 

This applied theory is concerned with the mental processes, including emotional and cognitive 

mediations, which take place in the comprehension and manipulation of complex sign structures and 

sign messages of vocal translation, reflecting and describing the practical minds and aesthetical 

experiences of the musically trained translators (Gorlée 2005, s. 12). 

Dessa tankar inom semiotiken bygger på tecknens eller kodernas struktur, som Gorlée talar om 

som structures of signs och som härleds från Saussures begrepp signifié (det betecknade) och 

signifiant (det betecknande). Begreppen handlar om tecknets/kodens innebörd och 
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tecknet/koden som den betecknas (Gorlée 2005, s. 45). Semiotikerna undersöker hur 

tecken/koder är beskaffade i sin struktur, hur de kommunicerar eller fungerar, vad som är deras 

ursprung och hur dess utveckling ser ut över tid och handlar om verbala och icke-verbala koder 

(Gorlée 2005, s. 12). Jakobson kom att utveckla teorierna från den amerikanske filosofen 

Charles Sanders Peirce (1839–1914) genom Peirce’s koncept om semiosis. Semiosis är det som 

avgör hur vi tolkar och förstår tecknet, genom de samband och relationer tecknet är förenat 

med. (Gorlée 2005, s. 44, 46.)  

Det semiotiken tillför för sångöversättning är alltså att se kodens (det verbala språket och det 

musikaliska språkets) strukturella och kommunikativa innehåll i relation till dess kontext 

historiskt och hur den utvecklas och förändras över tid (genom processer inom dess kultur och 

dess målkultur). För studiens del har denna teoretiska ståndpunkt gett perspektiv på tolkning av 

källtext och musik och hur koderna, sångtext och musik, kanhända även framförandet som kod, 

kan transformera varandras innehåll mellan sej. 

Ariorna är ju avsedda att sjungas och är ett musikverk. Men ariornas texter är organiserade i en 

poetisk form med ord, stavelser med sina egna rytmer och betoningar som ska överensstämma 

med det av Händel redan innehållsligt texttolkande musikaliska material som ligger 

färdigkomponerat i musiken. Det är inte möjligt att utan att snickra med måltextens stavelser, 

synonymer och ordningsföljd få den att passa till musiken. Översättning ställer därför en del 

krav på översättarens hantering av språk och poesi för att fungera som text till den musik som 

redan finns (och hur översättaren förstår den).  

Översättningesteori har enligt Gorlée sitt fäste inom semiotiken där har man fäst stort avseende 

vid Jakobson koncept om tre slags översättningar; Intralingual translation, interlingual 

translation och intersemiotic translation. Intralingvistisk översättning är enligt Jakobson 

översättning av uttryck inom samma språk, exempelvis vid överföring till ett modernare 

språkbruk (rewording). Interlingvistisk översättning är översättning mellan språk (translation 

proper). Intersemiotisk översättning gäller tolkning av verbala tecken genom ett icke verbalt 

system (transmutation). (Gorlée 2005, s. 34, 36; Jakobson 1959 s. 233; Apter&Herman 2016, s. 

5.)  

Det intersemiotiska översättandet ger i inlemmandet i ett icke verbalt kodsystem, som enligt 

Jakobson kan utgöras av samtliga konstnärliga uttryck, en mottagare möjlighet att tolka 

innehållet då tolkandet skapar en kreativ aktivitet i upplevelsen hos denne. Den möjligheten 

skapas också i mötet mellan det verbala och musiken, menar Gorlée.  

Hon säger (s. 8): “Vocal translation is an imaginative enterprise, yielding the temptation to 

bring out a translated symbiosis of poetic and musical texts. The enterprise is logocentrism and 

musicocentrism.” 

Logocentrism är ett synsätt inom teckenteorin, där ordet kommer i första hand och dominerar 

musiken, musicocentrism är det motsatta, det vill säga att musiken dominerar orden. Uppstår 

här en viss konkurrens? Vilket av dessa båda bör ha störst företräde? Det är ju två 

kommunikativa system som ska samsas med varandra. Det finns olika åsikter i den här frågan.  

Det musikvetenskapliga synsättet ser vanligtvis till verket utifrån dess musikaliska aspekter. 

Susanne K Langer (1895–1985) menade att musiken sväljer orden, och att sång och poesi till 

musik är just -  musik (Langer 1953, s. 152). Det synsättet brukar kallas assimilation och 

innebär att det ena går upp i det andra och blir som det.  

Gorlée diskuterar ett något mer nyanserat musikvetenskapligt synsätt från musikvetaren 

Franscesco Orlando som i en artikel från 1975 utvecklade Jakobsons koncept om intersemiotisk 
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översättning. Orlando ser sångtext utifrån ett semiologiskt musikvetenskapligt perspektiv, där 

poesin blir inlemmad i musiken, ord och musik är fortfarande två teckensystem med sina egna 

identiteter, men samverkande med varandra. Orlando menar också att när det är text till musik, 

påverkar det interpretationen av även det musikaliska icke-verbala budskapet. I samma grad 

påverkas det vokala uttrycket av musikaliska element som tonart, tempo, dynamik och klanger. 

Det senare synsättet kallas insertion. (På svenska har ordet med tillägg eller sammanlänkning 

att göra). Enligt Saussureansk tradition av symboltolkning (Ferdinand de Saussure, 1857–1913) 

anser man att assimilation och insertion är krafter som interagerar från olika utgångspunkter 

och har skilda intressen, säger Gorlée. Det handlar enligt henne om två kreativa konstnärliga 

områden som kompletterar varandra. (Gorlée 2005, s. 9.) 

Att Gorlée anser att ord och ton står i symbios är tydligt, att de båda har sina identiteter, kräver 

var sin interpretation och relationerna till respektive koder är tolkningsbar kommunikation. 

Gorlée nämner däremot inget konkret exempel på hur denna symbios uupstår. Den klingande 

sången blir i sig konkret, men hur kan vi tala om konkreta samband och beröringspunkter 

mellan musik och text?  

Marianne Tråvén diskuterar en sådan konkret beröringspunkt genom sin studie om översättning 

av libretto till den musikaliska retoriken i Mozarts operor (Gorlée 2005, s. 103–119). Klaus 

Kaindl talar om sångöversättning inom pop utifrån ett socio-semiotiskt ramverk (Gorlée 2005, 

s. 235–262) och vi ser resonemang kring sångöversättning för att hantera kulturella, sceniska, 

metodologiska perspektiv.  

 

Socio-kulturella perspektiv 

I översättningsarbetets studie har sångers sociala kopplingar visat sig vara tydliga. Inom 

samtida litteraturkritik utifrån olika socio-kulturella perspektiv på texttolkning är det idag 

otänkbart att se på litterära verk åtskilda från sin kulturella kontext (Bertens 2002, s. 176). De 

båda Händelariorna ses utifrån både textens och musikens förklarande kontext. I 

undersökningen belyses skillnader i tolkning, framförande och andra förutsättningar från 

ariornas samtids ideal till hur de tolkas och utförs i nutid. En historisk medvetenhet om ariornas 

historia, form och framförandepraxis är av betydelse. Det har känts viktigt att få en helhetsbild 

så komplett som möjligt av ariorna från denna tid, inför översättning. Dels för att förstå 

innehållet och dess kontext bättre, vad de var avsedda för men också för att hjälpa till i analys, 

interpretation och i framförande idag. Sammantaget påverkar också medvetenheten om den 

sociala kontexten val i översättandet. Detta perspektiv sympatiserar med 

socialkonstruktivismens tankar om den socio-kulturella kontextens betydelse för 

interpretationen av ett verk från dess notation till framförande av densamma (Weman 2008, s. 

23, 20). 

De socio-kulturella perspektiven stöttar också mening med sångöversättning, dess bärkraft. 

Sångöversättning kan tolkas och kopplas till humanistiska vetenskaper med tonvikt på 

kognitiva processer och kulturella strukturer och ideal.  

 

Sammanfattning 

Teorin för sångöversättning grundar sig på de litteraturvetenskapliga och lingvistiska 

nyvinningarna under 1900-talet inom strukturalismen och semiotiken. Därifrån kommer den 

teckentolkning som ligger till grund för tolkning av språk och dess relation till sociala 

kontexter. Saussures, Peirce’s och Jakobsons synsätt på semiotiken, utgör det teoretiska 
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ramverket för att hantera och tolka de två kod-systemen och konstartererna musiken och texten i 

sångöversättningen samtidigt (Gorlée 2005, s. 46.) Sångöversättning skulle kunna definieras 

som den kommunikation sångtext och den intersemiotiskt texttolkande musiken (härlett från 

Jakobsons begrepp om intersemiotisk översättning) tillsammans utgör genom sina inbördes 

element. Teorin talar om två skilda konstformer i en sammanlänkning, enligt Saussureansk 

teckenteori, och i en förlängning också om hur kommunikationen tolkas och förmedlas av 

förmedlare och upplevs av publik/åhörare.  

De samband och relationer som finns mellan sångens lyriska form och musikens berättande 

behöver i en översättning undersökas och den nya texten behöver hitta sina samband och 

relationer med den befintliga musiken. Utifrån att söka en plattform i ett hermeneutiskt 

betraktelsesätt och genom att förena det musikvetenskapliga fältet främst med 

litteraturvetenskapens teorier om texttolkning och intersemiotisk översättning, antar studien sin 

teoretiska grund. 

 

Metodbeskrivning 

Ariornas översättning är i första hand den metod som använts i studiens sökande efter svar på 

generella och specifika fråge- och problemställningar och för studiens syfte; att diskutera 

sångöversättningens hantverk i fråga om form och estetik, dess teoretiska hemvist och dess 

mening. Studien började utifrån instudering av de båda ariorna med framförande på tyska, då 

de helt enkelt inte fanns att tillgå på svenska. Därefter övergick det i en fördjupad socialt, 

musikaliskt och poetisk/lyrisk analys samt översättningsprocessen till svenska. Det gick åt flera 

versioner och många övningstimmar för att prova hur de ”kändes” att sjunga. Tolkningarna 

framfördes på konsert och gudstjänst vid några tillfällen och kunde då utvärderas och 

omvärderas. 

Den andra stora delen av studiens metod har varit den teoretiska underbyggnaden. Att se på 

sångöversättning från flera teoretiska synvinklar, från litteraturvetenskapen och 

lyriktolkningens perspektiv till de musikaliska och sångtekniska, har varit nödvändiga 

ingredienser för att reflektera över vad det är som händer med ariorna i en översättning och hur 

översättningen kan påverka deras form och estetik, hur de framförs och hur de tolkas. 

Översättningsarbetet och den teoretiska underbyggnaden har ofta gått hand i hand men kan 

sägas ha innefattat: 

- Interpretation och analys av de två ariorna ur Neun Deutsche Arien av G F Händel. 

- Sökande i historisk och estetisk bakgrund inom litteratur- och musikhistoria till 

originalverkets text och musik som gett perspektiv på sammanhanget mellan diktens 

innehåll och dacapoarians form och estetik (musikalisk retorik inräknat).  

- Sökande efter teoretiska perspektiv inom litteraturvetenskap och lyriktolkning, samt 

inom semiotik och tidigare sångöversättningsstudier för att få fördjupad förståelse av 

texternas estetiska uttryck och tolkningsmöjligheter.  

- Översättningsarbetet i sig självt (vilket också bör sägas kräver språkkunskaper och 

sökande efter inom tyskan och svenskan flertydiga och till målkulturen överförbara 

begrepp). 

- Framförande i sång av de översatta ariorna tillsammans med medmusiker i gudstjänst 

och utvärdering. 
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Interpretation och analys 

För att analysera ariorna valde jag att se på dem utifrån några olika infallsvinklar på analys. 

Dessa står i relation till ariornas sociala kontext, funktion, form och estetik sett utifrån både 

originalverkets lyrik och språk samt musikens form och struktur, däribland dess retoriskt 

inbäddade material som så ofta var brukligt under barocken.  

Vid analys av Händels musik är det tydligt att han var förtrogen med musikalisk retorik och att 

kompositionerna utmärks av hans sätt att förena ord och musik på ett verkningsfullt sätt. 

Analyserna av ariorna är tänkta att med hjälp av att identifiera musikalisk retorik för barockens 

tid, ge dels en förklaring till ariornas innehåll och symbolik och dels till deras harmoniska 

förlopp, där jag har valt att beskriva det musikaliska innehållet i kronologisk ordning.  

Carl Dalhaus (1928–1989), tysk musikforskare, menar att objektivitet endast är graderbart. 

Objektiviteten i en analys jagar ofta sin egen svans, då normer och traditioner styr mer än man 

tror i en tolkning. (Dalhaus 1992, s. 117). Interpreten är alltså i hög grad själv påverkad av sin 

samtids sociala kontext i förhållandet till analysen. 

Nicholas Cook förespråkar metoden att ställa sig frågorna vad analysen ska ha för funktion och 

för vem analysen görs (Cook, 2007). Analyserna i den här studien görs för tolkning och ett 

interpretatoriskt syfte av ariornas översättning och framförande. Till hjälp har Anders 

Tykessons avhandling Musik som handling (Tykesson, 2009) varit. Anders Tykesson menar att 

interpreten genom verkanalys ”ställer frågor” till verket, och genom handlingen får 

medvetenhet om musikens innebörd, och ett svar tillbaka som ger interpreten underlag för sin 

tolkning. Hur kan man ställa frågor till ett musikverk och i så fall vilka frågor är det man ställer 

ett verk om dess innehåll? Svaret på hur man kan beskriva musikaliskt innehåll i ett 

interpretatoriskt syfte, kan enligt Anders Tykesson besvaras genom fyra tolkningskategorier 

nämligen processuell tolkning, narrativ tolkning, karaktärsmässig tolkning och emotionell 

tolkning.  

Processuell tolkning visar på hur stycket utvecklas under sin gång och hur det kan tolkas. 

Narrativ tolkning tolkar de berättelser som stycket kan förmedla. Karaktärsmässig tolkning 

försöker sätta fingret på styckets karaktär/-er och associationer till det. Emotionell tolkning letar 

efter de känslomässiga uttrycken. Musiken kommunicerar dock långt utanför sina strukturer. 

Musiken har ett eget språk som kommunicerar med egna uttrycksmedel, utan ord. Genom att 

kategorisera musikalisk innebörd kan man i viss utsträckning beskriva musikaliskt innehåll 

med ord och medvetandegöra det, menar Tykesson.  

I kapitlet Resultat: Presentation och analys, har jag försökt beskriva Händels musikaliska 

tolkning av Brockes text. Händels tolkning av en dikts karaktär och emotion uttryckt i musik 

har trätt fram tydligare för mig som interpret. I ”frågorna” jag ställt till ariorna, trädde ”svaren” 

(Tykesson 2009) från kompositionens utformande fram tydligt genom den sammanlänkning 

som kan spåras mellan ord och musikinnehåll. Denna symbios mellan textens och musikens 

retorik har Marianne Tråvén, musikvetare vid Uppsala universitet, skrivit om i Song and 

Significance (2005, s. 103-119) i kapitlet ”Musical Rhetoric – the Translators Dilemma: A case 

for don Giovanni”, där hon beskriver det problematiska i översättandet av librettot till Mozarts 

opera don Giovanni. Tråvén visar med många exempel på hur originaltexten i operan är 

uttolkad i musiken av Mozart, som genom musikaliskt retoriska medel i kompositionen 

uttrycker känslor, karaktärer och stämningar.  

Det harmoniska förloppet och generalbasen i ariorna är intressant i sig, och en harmonisk 

förklaring blir alltså ett medel för interpretationen. (Cook förespråkar Schenkeriansk analys 

med romerska siffror för att indela kadenser och harmoniska förlopp i särskilt tysk konstmusik 

före 1900-talet.) Det är förvånansvärt sparsamt med generalbasbesiffring i Edition Breitkopf-
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utgåvan, som utgått från det bevarade notmanuskriptet i original. Däremot är harmoniken tydlig 

med hjälp av sång- och instrumentalstämmorna. Det är förmodligen förklaringen till den 

sparsamma besiffringen.  

Tolkningen och analysen av både musik och text blev sammantaget en metod för interpretation. 

Att barocksång inbjuder till att framföras med stark inlevelse, känslosamhet och kreativitet ger 

en frihet i att utforma dacapo delarna och utsmyckningarna och vara något av medskapare i 

interpretationen av ariorna, tillsammans med de andra musikerna. Det gick att hitta 

lyssningsexempel på cd, spotify, you-tube med olika tolkningar av ariorna. Dessa uttolkares 

instrumentval, stämning, tonbildning och artikulation gav en bild om olika ideal och en viss 

praxis i framförandet, lite olika beroende på uttolkarnas kontext och situation. 

Historisk och estetisk bakgrund 

Den historiska och estetiska bakgrund som legat till grund för undersökningen har varit till stor 

hjälp för att utvidga förståelse av ariorna i ett sammanhang. Bartel (1987, 1985) och Seedorf 

(2013) i fråga om verkens musikaliska retorik och estetik. Sökandet efter ariornas historiska 

och estetiska bakgrund har gett värdefulla svar på frågor kring verkets innebörd och 

möjligheter inför översättning och framförande.  

Perspektiv från lyriktolkning och tidigare forskning inom sångöversättning 

Inom språk- och litteraturvetenskapen ryms förklaringarna av de teorier som används inom 

tolkning av lyrik och poesi och som diskurser inom sångöversättning antagit. Det är också inom 

detta område sånglyrikens bakgrund kan spåras uttryckt i strofisk vers. För lyriktolkning i 

studien har använts Bergstens och Elleströms Litteraturhistoriens grundbegrepp (1990, 2004) 

och Bergstens Lyrikläsarens handbok (1994). I Litteraturens Världshistoria (Rinman, red., 

1972, 1991) förklaras de ideal som lyser igenom inom både litteratur och musik vilket ger 

konkreta spår av hur sånglyrik använts i olika historiska kontexter.  

Till stor hjälp och inspiration för att göra Händel-översättningarna har Song and Significance 

(Gorlée, 2005), Translating for singing (Apter & Herman, 2016) och Music, Text and 

Translation (Minors, 2013) varit, som ger en fördjupad helhetsbild av sångöversättning 

förankrad i både författarnas praktik och forskning utifrån vetenskapliga förhållningssätt. 

Detsamma gäller Johan Franzons artiklar ”Sångöversättning – någonstans mellan respekt och 

slagkraft” (2010) och ”Att översätta sånger är att välja bort” (2011). Artikeln ”The Pentathlon 

Approach to Translating Songs” av Peter Low (Gorlée, 2005) gav praktiska metoder i 

översättningsprocessens kriterier för att göra helheten så bra som möjligt. 

Översättningsarbetet  

Utefter en första arbetstext på måltexten så nära källtextens betydelse som möjligt, eftersöktes 

synonma ord och betydelser med fungerande antal stavelser och sammanlänkades till den 

befintliga musikens parametrar och form enligt föreställningen om musikens samtidiga 

berättande, samt efter tänkt sångbarhet. 

Framförande  

Ovanstående teoretiska och praktiska metoder eller förhållningssätt samverkade till tolkningen, 

översättandet och musicerandet av ariorna. Därtill styrdes med all säkerhet min egen och mina 

medmusikanters tolkning av vår egen sociala kontext och våra gemensamma erfarenheter inom 

barockmusik och situationer för framförande. Vid framföranden sattes översättningarnas 

bärkraft på prov och vissa val till förbättringar i förhållande till framförallt sångbarhet och 

musikalisk naturlighet gjordes. 
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HISTORISK OCH ESTETISK BAKGRUND  

I det här kapitlet ges en historisk och estetisk bakgrund till det samhälle och den kultur 

Händelariorna i italiensk dacapoaria stil med de i upplysningens anda naturinspirerade 

källtexterna i Brockes diktverk Irdisches vergnügen in Gott kom till inom, och genom vilka 

sociala och estetiska processer idealen inom lyrik och musik under barocken fått sin form. 

Slutsatser utifrån denna historiska och estetiska bakgrund som särskilt beaktats för studiens 

analys och översättningar har sammanfattats sist i kapitlet, för den som vill gå direkt dit. 

 

Tyskland under barocken 

Det tysk-romerska kejsardömet, ”Das heilige römische Reich deutscher Nation”, var under 

1600-talet en ”lös sammansättning av självständiga länder” (Sørensen 1991, Upplysningen, s. 

300). Konflikterna under denna tid bestod i politiska och religiösa intressen inrikes och utrikes 

ifrån, om katolicism eller protestantism. Efter det trettioåriga krigets slut 1648, fortsatte krig 

och oroligheter mellan furstedömena som utgjorde Tyskland långt in på 1700-talet. Åren av 

krig tog tid för provinsernas resurser att hämta sig ifrån och kulturlivets premisser var knappa. 

Under denna tid växte det fram ett borgarskap som förkovrade sig i materiell och andlig kultur. 

Pietismens känslosamma religiositet visade intresse för upplysningens idéer och ansåg att 

kunskaper var nödvändiga för individens utveckling. (ibid., s. 302-305.) En lyrisk stormflod av 

andliga sånger och religiös poesi med riktning mot subjektiv lidelse för religiösa teman växer 

fram ur pietismen de närmaste årtiondena runt år 1700 och förbereder för den tyska 

förromantiken (ibid., s. 307-312).  

Händels nio tyska arior skrevs under senbarocken, i en dacapoaria stil som berättar mycket om 

Händels sätt att komponera till text och utforma arians ackompanjemang. Händels förmåga att 

lyfta fram en situation eller en känsla i text och musik ger oss en glimt av Händels tankar om 

ariornas innehåll men också om deras samtid och rådande ideal. Förståelse av de sambanden 

kan hjälpa till att tolka innehållet inför översättning och framförande. För att förstå hur man såg 

på både text och musik under barocken, får man gå tillbaka till barockens vagga renässansen 

och dess arv av antikens ideal. 

 

Arvet från antiken 

I Grout och Paliscas A History of Western Music (1988) beskrivs att västerländsk konstmusik 

som den utvecklats i centrala Europa, har sina rötter i antikens Grekland (s. 2). Själva ordet 

musik, kommer från musa, som var konstarternas och vetenskapernas nio gudinnor inom 

grekiska mytologin (s. 6). Från musorna och guden Apollon kom sonen Orfeus. Inom 

litteraturen är gestalten Orfeus från den grekiska mytologin starkt förknippad med lyriken. Som 

son till en musa och skaldekonstens och ljusets gud Apollon grep han människornas sinnen 

med sin sång till lyra. Till och med naturen och stenarna rördes av den. (Bergsten 1994, s. 66 – 

67). Musiken ansåg höra till universums naturlagar med sina ljud och rytmer. Den var ofta 

monofonisk, det vill säga bestod av melodi utan harmoni eller kontrapunkt eller beledsagad av 

andra instrument. Grekisk musik förknippades med poesins rytm och melodi och även rörelser 

och danssteg. (Grout & Palisca 1988, s. 6). För grekerna var poesi och musik praktiskt taget 

synonyma med varandra, och det finns flera exempel på hur antikens tänkare uttryckte detta. 

Aristoteles menade att melodi, rytm och språk hörde till poesins element (Grout & Palisca 

1988, s. 7). Tanken om musiken som en av kosmos naturlagar med kraft att påverka känslorna 

och sinnet hos människor talade både Platon och Aristoteles om. Den grekiska etosläran delade 

in musiken i de två klasser; den lugnande och tröstande, som ansågs passa guden Apollo och 
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den andra som passade dyrkan av Dionysos och förknippades med spänning, entusiasm och 

dramer. (Grout & Palisca 1988, s. 9). Den grekiska synen på musikens påverkan på känslorna 

har haft en stor genomslagskraft ända fram i våra dagar.  

Antikens inflytande på musikens utveckling i Europa berodde till stor del på det Romerska riket 

(under de tvåhundra första åren efter Kristi födelse) som hämtade sin konstmusik från 

Grekland, och de antika idéerna kom att påverka och influera de romerska regionernas kunskap 

och musicerande. Tankarna om talets retorik, poesins rytm och och meter, bruket av musikalisk 

improvisation, systematiserande av musikalisk teori och terminologi härstammar från antiken 

och vidareutvecklades inom romersk kultur för musik och poesi (Grout & Palisca, 1988, s. 24). 

Till detta fick den kristna kyrkans böner och reciterande av de heliga skrifterna en ny 

musikriktning av kyrkosånger som tillsammans med kyrkans utbredning och korståg följde 

med romerska kyrkans spridning österut och västerut i Europa. På sin väg adapterades element 

ur regionernas musikstilar som kom att ge sina avtryck i psalmer och liturgi. (Grout & Palisca 

1988, s. 28). På vägen ut i Europa följde också den romerska kyrkans rötter inom antikens 

musikteori och filosofi (Grout & Palisca 1988, s. 36). 

 

Religion, tolkning och vokal text  

Om vi går framåt i historien, till renässansen, före reformationen, har idealet att framhålla 

texten där det heliga ordet inte får trängas undan, varit det centrala för kyrkans företrädare. 

Musiken skulle tjäna religionen och öppna sinnet för kristna värderingar (Grout & Palisca 

1988, s. 34).  

I flera av centraleuropas regioner användes den vokala musiken både inom kyrkans liturgi och 

till sociala sammankomster, underhållning vid hovet och till teater. Motetter, madrigaler, 

flerstämmiga körverk och enstämmiga sånger sjöngs till ord eller texter från de heliga 

skrifterna eller sakral eller profan poesi. Venedig var en stark inspirationskälla för 

musicerandet med både madrigalkomponerandet och den profana strofiska sången, canzonetta 

eller frottola, men de nationella stilarna för vokal musik odlades och levde sida vid sida med de 

italienska influenserna under renässansen och under hela barockens epok. I Frankrike sjöngs 

rytmisk chanson till lutans klang, i de tyska regionerna sjöngs quodlibet (ett stycke musik 

bestående av olika sånger samtidigt) och det komponerades kontrapunktisk lied som sedermera 

fick betydelse för den lutherska liturgin. Det deklamerades poesi på klassiskt versmått och 

romersk poesi översattes till latin. I Spanien sjöngs villancio, motsvarigheten till italienskans 

frottola.  I England förekom förutom madrigalerna och motetter i högre grad än i de europeiska 

ländera magnificats, anthems och antifoner på latinsk text men även på engelska språket när 

anglikanska kyrkan lämnar den katolska liturgin för att skapa sin egen. Sångtexterna hade tidigt 

en form bestående av strofiskt material och rytmiskt och melodiskt inspirerande strukturer i 

korta och långa stavelser och med ett strukturerat rimmönster. (Grout & Palisca 1988, s. 248 – 

260.) 

 

Text i uttryckets tjänst 

Bergsten och Elleström beskriver i Litteraturhistoriens grundbegrepp (2004, s. 56) att det 

under medeltiden i Europa diktades om höviska riddares hjältedåd och kärlek besjöngs på nya 

konstfulla versmått. I nordvästra Europa skaldades på germanska språk och isländska 

släktsagor och fornnordiska ristningar vittnade om en rik kultur. Med den kristna religionen i 

centrum levde människor i kollektiv kultur som byggde på en hierarkisk världs- och 
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samhällsuppfattning. Antikens idéer lyckades leva vidare i kloster. Språkkunskaper, 

skrivfärdighet och gamla handskrifter kunde bevaras och senare återupplivas. Återupptäckten 

av den romerska litteraturen och efterbildandet på latin fördjupade studiet av de antika 

författarnas språk och stil. (Bergsten & Elleström 1994, s. 57.) 

Förståelse av barockens litterära ideal, som inom litteraturhistorien kallas klassicism, förklaras 

av att fortsättningen och utbyggnaden av hur renässansen odlade antikens litteratur och 

retoriska och poetiska teorier (Sørensen 1991, Klassicismen, s. 11, 149). Det är antikens skalder 

och lärosatser som utgör en utgångspunkt för nya regler inom diktkonsten (ibid., s. 26). För att 

karaktärisera stilen är den första halvan av 1600-talet nästan i en situation av växvärk av de 

antika idéerna (ibid., s. 11). En del verk under barocken drar mot svulstiga eller överdrivna 

uttryck och former medan andra kännetecknas av rik och frigjord skönhet (ibid., s. 27). 

Smakriktningen manierism, ett sätt att uttrycka allt ifrån ett poetiskt metaforiskt språk med 

rötter i retoriken (ibid., 29-30), till en sorts konstlad precisering av exklusivt språk och 

umgängesnorm som uppstod till exempelvis i den franska aristokratins salonger (ibid., s. 125) 

var dominerande inom litteraturen, men kom gradvis att lättas upp under andra hälften av 1600-

talets rationella idéer som resulterade i klar och konsekvent prosa (ibid., s. 183) och en friare 

syn på samhället. Dessa rationella idéer kan härledas till 1600-talsfilosofen Descartes principer 

som sysselsätter filosofer än idag (ibid., s. 183).  Med liknande reaktioner mot de ”gamla” 

antika normerna och de mytologiska inslagen kom ”moderna”, nya tankegångar som förde in 

nytestamentliga och kristna ämnen och gestalter i episka verk och ämnen om den mänskliga 

naturen (ibid., s. 286). 

Mot bakgrund av klassicismen under 1600-talets utveckling av antikens klassiska idéer, inslag 

av mystik eller manér, framstår senbarocken annorlunda. 1700-talet benämns i 

litteraturhistorien som ”upplysningstid”, på tyska Aufklärung. Tendenserna går mot känslokult, 

innerlighet och realism, särskilt under de sista decennierna av århundradet. (ibid., s. 11, 436, 

448). Medan Frankrike under klassicismen angav tonen, stod framförallt Tyskland och England 

för nya tankar om människans tillvaro under upplysningen (ibid., s. 12). Språket präglas redan 

från klassicismens senare period av bildad vältalighet, och beskriver omvärlden utifrån det 

realistiska människosinnet (ibid., s. 14-15).  

Litteraturens smakriktning speglas också tydligt i musiken. Två av de mest framträdande 

dragen i musikestetiken under 1700-talet var å ena sidan idealiserandet av den rationella 

konstupplevelsen, där musiken stod för det imiterande och avbildande som gav klarhet och 

ordning samt å andra sidan synen på musik som den känsloladdade konsten, som kunde väcka 

känslor och lidelser (Benestad 1994, s. 153-154).  

Med den moderna litteraturen från och med 1700-talet, speglas den nya världs- och 

samhällsbild som tog form. Under 1700-talet föddes ideologier om utveckling och liberalism 

som skulle ”nå myndig ålder först fram på 1800-talet” (Bergsten & Elleström 2004, s. 147). 

 

Andliga texter under barocken 

Språkkunniga inom den katolska kyrkan hade tidigt tolkat Bibelns böcker enligt den latinska 

översättningen, Vulgatan (I: 557). Under reformationen krävdes tolkning utifrån den hebreiska 

texten. Baruch Spinoza (1632 – 1677) utformade bibelkritikens första principer 1670 i sin 

Tractatus-theologico-politicus där han menar att bibeltolkningen skulle vara texttrogen och inte 

symbolisk, och att varje skrift i Bibeln måste studeras utifrån tillkomsthistoria och respektive 
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författare. Den katolske Richard Simon (1638 – 1712) blev den som med hebreiska kunskaper 

gjorde framställning om både Gamla och Nya Testamentets historia, vilket revolutionerade 

synen på Bibeln. Alltsedan dess ses Bibeln som ett verk inom litteraturens historia. (Sørensen 

1991, Upplysningstiden, s. 23-24).  

Martin Luther (1483–1546), grundare av den enklare tyska mässan, såg som sin uppgift att 

förmedla kristendomen till folket på det egna språket. I den ingick att skapa en inhemsk 

församlingssång. Han gjorde en gedigen översättningsgärning genom att översätta 

medeltidshymner till tyska för liturgi och församlingssång. Reformationen kunde dock endast 

uttryckas i nydiktade psalmer. Luther diktade därför nya psalmtexter som också kan ha varit 

den enda poesi på tyska som folk i allmänhet kom i kontakt med. Luther verkade också för 

förklarande, argumenterande skrifter, brev och tal och bidrog starkt till bibelöversättandet till 

tyska. Bibelöversättning togs efter i andra länder, så som i Sverige. Översättandet av Bibeln 

kan sägas vara den största litterära händelsen under 1500-talet och skulle så förbli under lång 

tid framöver. Oratorier med kör- och orkester vars musik kommunicerade bibliska texter och 

berättelser, till exempel på tyska, skulle under barocken komma att få en viktig plats inom den 

evangeliska kyrkans liturgi. Sångtexterna fick en funktion i form av redan uttolkade bibliska 

händelser som skulle förmedlas. Inte nog med att Luther förstod musikens möjligheteter att föra 

kyrka och folket närmare varandra. Luther var också mycket intresserad av musik, men 

underströk att musikupplevelse först uppstår när tonerna förbinds med det kristna budskapet. 

Han menade att musiken levandegör texten genom melodiska, rytmiska, harmoniska och 

kontrapunktiska medel. (Benestad 1994, s. 76-78.) En landsman som tidigt verkade i Luthers 

anda under barocken var Heinrich Schütz (1585–1672), också kallad ”den tyska musikens 

fader”. Schütz var en av de första att använda tyska texter till sina körverk, och som även skrev 

den första tyska operan, Dafne, som dessvärre inte finns bevarad till eftervärlden (Benestad 

1994; s. 125.) 

Barockens innehållsmässiga känslotilltal och innerlighet påverkade andlig litteratur på skilda 

sätt. En del drogs åt mystiken med inbyggda matematiska talspekulationer på ett närmast ockult 

sätt. (Sørensen 1991, Klassicismen, s. 436-438.) En del religiös lyrik drog åt from andlighet i 

pietismen, som fått sitt namn av skriften Pia desideria (1675; Fromma önskemål) av Jacob 

Spener (1635–1705) och av de Collegia pietatis ”fromhetsförsamlingar” som fanns i Frankfurt. 

Inom pietismen skapades en sångskatt som finns bevarad även inom psalmerna i den Svenska 

Psalmboken än idag (ibid. s. 440-442). Pietismen som protest mot kyrkans inkräktande på den 

fria tanken överensstämde väl med den nya strömningen av rationalism inom upplysningen, 

och fick en stark ställning hos både lärda och olärda i Tyskland (Sørensen 1991, 

Upplysningstiden s. 303). 

 

Musikteori och innehåll 

Hur musiken kunde levandegöra sångtexten och därmed få en moralisk effekt på folket, var en 

viktig fråga under renässansen, och beredde väg för barockens ideal. Teorier om hur solosång 

eller flerstämmighet skulle framföras, vilken kyrkotonart som påverkade sinnet på än det ena, 

än det andra sättet prövades. Sätten att få musiken att efterlikna innehållet i texten undersöktes 

bland annat under renässansen genom talsymbolik. Där kunde exempelvis trestämmig sats 

betyda treenighet, antal stäminsatser kunde motsvara antal inom liturgin eller bibliska 

berättelser med mera. Korsförtecken kunde skrivas som kors-symboler i noterna. Solmisation, 

tonnamn på stavelserna do, re, mi, fa, sol, la, si, do efter diatonisk skala användes också för att 

bära på en symbolik. Exempelvis betydde ton nummer två i skalan, Re, konung, Sol betydde 
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sol. Palestrina, Schütz och Josquin de Près är exempel på tonsättare som använde dessa 

symboler i sina verk. Det är exempel som en lyssnare kanske inte någonsin märker av, det är 

mer exekutören som ser och använder symboliken. (Benestad 1994, s. 72-75, 88.) 

En av renässansens stora musikteoretiker var Gioseffe Zarlino (1517–1590). Zarlino 

problematiserade musikteoretiska perspektiv som skalor, dur och moll, dissonanser och 

konsonanser, samt estetiska och filosofiska perspektiv. Dessa perspektiv handlade exempelvis 

om musikens förmåga att understryka och förstärka ord. Zarlino diskuterar också intonation 

och närmar sig den liksvävande stämningen av instrument. (Benestad 1994, s. 87-89.) Vincenzo 

Galilei (ca 1520–1591) diskuterade redan 1581 i sitt arbete Dialogo della musica antica e della 

moderna, tankegångarna om högt och lågt tonläge och temposkillnader som påverkande på 

sinnet (Benestad 1994, s. 107-108). 

 

Affekt, musikalisk estetik och retorik 

Agostino Agazzari (1578–1640) uttryckte att först i början av 1600-talet fann tonsättarna det 

”rätta sättet att uttrycka orden på” med den monodiska stilens solosånger och arior (Benestad, 

1994, s. 121).  

Från slutet av 1500-talet och fram till 1700-talets andra hälft skrevs en rad musikteoretiska 

läroböcker och det är kanske främst de tyska kompositörerna som definierade retoriska figurer i 

musikaliskt innehåll, främst inom vokalmusiken. Dessa musikaliska figurer skulle göra satsen 

mer kommunikativ genom symboler och uttrycksmöjligheter som tonhöjder, tonföljder, 

dissonanser, melodiska formler, tempon, rytmer och harmonier. De musikaliskt-retoriskt 

utformade figurerna som diskuterades och systematiserades i olika figurläror, grundar sig i 

antikens lära inom retoriken och går tillbaka till Aristoteles (384–322 f.Kr.), Marcus Tullius 

Cicero (106–43 f.Kr.) och Marcus Fabius Quintilianus (ca 35–86). (Bartel 1985, 1997.) Med 

den romerske rhetorn Quintilianus Institutio oratoria fick talekonsten sin läromässiga kulmen 

och blev normerande för även skrift. Den klassiska retoriken behöll under medeltiden sitt 

inflytande genom kyrkans predikokonst och brevskrivning och fick under renässansen både 

teoretiskt och praktiskt en ny uppblomstring som varade ända fram till förromantiken vid 1700-

talets slut, skriver Stina Hansson (2002, s. 159). Hansson beskriver vidare att trots den klassiska 

retorikens död i och med romantikens ideal, under 1900-talets andra hälft fått en ny funktion 

och ses idag som en aktuell resurs inom litteraturvetenskapen (2002, s. 148, 159-170). 

Luther ansåg att musiken hade ett fundamentalt värde och uttryckte i skrift att det var Guds 

gåva till mänskligheten, vilket inspirerade många teologer, kompositörer och musikteoretiker i 

de tyska provinserna efter reformationen (Bartel 1997, s. 3-9, 59). Några musikteoretiker och 

tonsättare under denna period som har det gemensamt att de i sina respektive teoretiska verk 

diskuterat sätt att tolka och harmoniera text med musikaliska medel är Joachim Burmeister 

(1564–1629), Athanasius Kircher (1601–1680), Wolfgang Caspar Prinz (1641–1717), Johann 

Georg Ahle (1651–1706), Johann Mattheson (1681–1764), och Johann Nikolaus Forkel (1749–

1818) för att nämna några. I deras ”läror” framgår det hur de tänkte om kompositionskonsten, 

kontrapunkt, generalbaslära och utförande för att uppnå verkan och samstämmighet med orden, 

innebörden och känslorna. Dessa medel att uppnå avsedd verkan mellan musik och innebörd 

kategoriserades och namngavs efter den antika talkonstens retoriska figurer. En betydande del 

av dessa skildringars innehåll har sammanställts i Dietrich Bartels Musica Poetica: Musical-

Rhetorical Figures in German Baroque Music (1997) och getts en historisk bakgrund. Bartel 

betonar att det inte är möjligt att tala om en doktrin, en figurlära från barockens tid, då det 
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uppenbarligen existerade flera varianter med figurläror (Bartel 1997, s. vi – xv). Likheterna 

dem emellan talar däremot för att tysk komposition under en period från cirka 1600-talet till 

1700-talets andra hälft tog sig an klassisk retorisk terminologi, metod och struktur med mer 

utpräglad didaktisk intention kopplad till affekt än den retoriska estetik som präglade den 

italienska eller franska musikkulturen, menar Bartel (Bartel 1997, s. vi – xv). Detta, menar han, 

kan ha att göra med de sätt att tänka om musik som påverkats av Luthersk retorikvänliga 

teologi och ett stigande intresse inom universitetskretsar för matematisk numerologi (ibid.). 

Dessa läror om musikaliska figurer och strömningarna i tiden skapade idealet att tonsättaren 

och utförarna skulle försöka överföra retorikens konst även till musiken (Benestad 1994, s. 116, 

122). Texten skulle kunna uttryckas genom dessa musikaliska verktyg och kunna uppfattas av 

åhörarna som en affekt, en känsla eller sinnesstämning. ”Man hade alltså i verkligheten tagit 

det första steget mot en nyanserad hermeneutik, en musikalisk tolkningslära, och en 

psykologisk uttrycksestetik, vilket i framtiden skulle få en enorm betydelse” (Benestad 1994, s. 

122).  

Här sammanfattas några av vanligt förekommande melodiska figurer i barockmusik efter en 

framställning i Benestad (1994, s. 116–121):  

Exempel på figurer som använts för avbildande (hypothyposis) av ord är: 

- Stegvis uppåtgående rörelse – anabasis/escensus. (Betydelseinnehåll är allt som har 

förbindelse med uppåtstigande, uppståndelse, upphöjelse med mera). 

- Stegvis nedåtgående rörelse – katabasis/descensus. (Betydelseinnehåll är allt som har 

med nedstigning att göra, också symboliserande död, grav, helvete). 

- Cirklande melodirörelse kring en centrerad ton – kyklosis eller cirkulatio. 

(Betydelseinnehåll är allt som har med omslutande, omge, kringgå att göra. Även orm, 

ring eller krona eller hjul.) 

- Stegvis upp och nedgång i snabba notvärden – tirata. (Betydelseinnehåll är begrepp 

som har med slunga, kasta, störta eller falla att göra. Även i sammanhang med blixt, 

svärd, pil.) 

- ”Flyende” rörelse i en eller flera stämmor – fuga (Betydelseinnehåll har med hastighet 

att göra, ögonblick, flykt eller storm) 

 

Figurer som framhåller eftertryck och understrykande av en affekt handlar ofta om 

upprepningar av toner:  

- Upprepning av slutet av föregående avsnitt – anadiplosis/reduplicatio.  

- Motivupprepning i sekvenser, med start på högre tonläge för varje upprepning – 

climax/gradiato. 

- Motivupprepning av ett ord eller grupp av ord upprepas i sekvenser – epizeuxis. 

Vissa intervaller har olika betydelser för att inge affekt: 

- Uppåtgående sextsprång – ekphonesis/exclamatio. (Betydelseinnehåll har med utrop 

som ger eftertryck åt en affekt, exempelvis ”Sommo - Dio!” (ung. högste Gud) 

- Kromatiskt sjunkande melodi – passus duriusculus (Betydelseinnehåll är smärta, sorg, 

klagan eller lidelse. 

- Förstorade och förminskade intervallsprång – Saltus duriusculus. (Betydelseinnehåll är 

samma som passus duriusculus, men även falsk, falskhet etc.) 
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Pauser är uttrycksfulla delar i retoriken:  

- Generalpaus - aposioepsis (betyder tomhet, tystnad och död).  

- Avbrott av textförloppet med hjälp av pauser – suspiratio. (Betydelseinnehåll är suckar, 

plåga, utmattning, ålder etc.)  

Ovanstående är ett litet antal och i en något förenklad sammanfattning av de definitioner av 

retoriska figurer som förekom i musik och diskuterades av framförallt tyska 

barockkompositörer. Dessa figurer och åtskilligt fler, deras ursprung och användning av olika 

kompositörer, skildras väl bland annat i Musica Poetica (Bartel, 1997). Bartel hänvisar till 

tidigare studier av Schering (1908), Brandes (1935), Unger (1941), Gurlitt (1944) och Schmitz 

(1950) och ytterligare ett antal mer djupgående undersökningar från 1950 och -60-tal av 

bevarade teoretiska manuskript samt direkta källor av de tyska barocktonsättarna själva. På det 

viset kan Bartel åskådliggöra flera av de figurläror som existerade under barockens era från 

1500-talets slut fram till 1700-talets mitt, och kompositörernas tankar om deras funktioner. 

Inte bara tonfigurer och effekter i musiken som pauser eller tempon var viktiga för att 

harmoniera med sångens innehåll eller väcka känslor. Val av tonart ansågs under barocken vara 

en väsentlig faktor för att väcka känslor med musiken och texten. Dessa affekter var mer än 

känslor, man ansåg dem vara mer som själens rörelser eller uttryck för passioner som 

kontrollerade kroppen (Cyr 1992, s. 31; Steblin 1983, s. 222-308).  

Affekt kommer från latinets affectus, sprunget ur verbet adficere; ungefär påverka, influera. 

Affectus är den latinska översättningen på grekiskans pathos. Den termen var ursprungligen 

beteckning på sinnestillståndet. Platon och Aristoteles diskuterade musikens påverkan på 

pathos och hur olika tonarter kunde påverka sinnet. Quintilianus ansåg att musik skapade lugn 

och fridfullhet, medan stoiker ansåg att känslor som kunde röras upp var onaturliga och dessa 

skulle hållas i balans. Båda begreppen; pathos och affectus förekom i skrifter av tidiga kristna 

om musikens förmåga att beröra eller lugna redan från medeltid och och blandade kristna och 

grekiskt-romerska värderingar om temperamenten och deras betydelse. (Bartel 1997, s. 31, 36, 

37.) 1649 skrev René Descartes (1596–1650) Les Passions des l´âme, en systematiserad teori 

om själens olika sinnestillstånd, affekter (Bartel 1987, s. 36). Dessa själens rörelser och känslor 

kunde observeras och identifieras. De kunde även observeras som musikaliska karaktärer, 

menade tonsättarna. De olika känslornas karaktärer och hur de påverkade lyssnaren kunde 

förmedlas via harmonik, artikulation, tonarter och tonfigurer men också kategoriseras till 

lämpligt tempo. Exmpelvis tempobeteckningen Allegro (italienska; hastigt, även munter, 

glättig), eller Largo (italienska; brett) för värdig, allvarsam och långsam musik (Brodin, 1985).  

Werkmeister underströk musikens förmåga att påverka själen i sin Musikalisches Send-

Schreiben från 1700; ”music is ordered to arouse, correct, alter and calm the passions”. Även 

Mauritius Vogt (1719) citeras av Bartel; “the composer always ought to work towards 

achieving the intended affection in his composition”. (Bartel 1997, s. 29.) En kritisk röst höjdes 

så tidigt som år 1700 i Den musikaliske kvacksalvaren av Johann Kuhnau (1660–1722) som 

kritiserade överdriven uttolkningskonst. Kuhnau talade om en Affektsonat, som med olika 

medel tvingade åhörarna att uppleva de starka affekter som avsågs. (Benestad 1994, s. 126.) 

Johann Mattheson (1681 – 1764), tysk sångare, kompositör, dirigent, organist och inte 

minst musikteoretiker, vidareutvecklade de äldre uppfattningarna av musikens affectus. 

Knappt hundra år efter Descartes grundläggande systematiseringar av affekterna, 

sinnestillstånden, nämner Mattheson die Affektenlehre, ”läran om affekterna”, i verket 
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Der vollkommene Kapellmeister (1739). Att musik och retorik skulle överensstämma och 

därmed skapa affekt var Matthesons kärnfråga. Mattheson säger (1739): ”In summary, 

everything that occurs without affections, means nothing, does nothing and is worth 

nothing”. (Buelow 1983, s. 394.) 

I de verk Mattheson lämnat efter sig med analyser och förklaringar av begrepp, beskrivs 

också termer som SingGedicht och Klang-Rede. Mattheson verkar förutsätta läsarens 

kunskaper i figurlära och diskuterar sambandet mellan affekter och musikaliska medel 

inom komposition (Bartel 1985, s. 46-52). Dessa tankar kan därför antas vara välkända 

termer under Matthesons samtid. 

En forskare som tittat kritiskt på hur eftervärlden använt det av Mattheson om det 

använda begreppet affektlära i samband med känslornas påverkan, är Georg J Buelow. 

Buelow anser att det är vår tids efterkonstruktion att använda termen affektläran 

slentrianmässigt som en kompositionslära från barockens tid, särskilt av barockmusik 

komponerad i tid före Mattheson. Att Mattheson skulle ha skapat en affektlära inom 

musik är missuppfattat, påpekar Buelow. Ordet affekt och dess bakgrund i samband med 

musikaliskt uttryck behöver studeras noggrannare utifrån sina källor och den mångfald av 

stilar som florerade under hela barocken (Buelow 1983, s. 404). För att inte bidra till 

begreppsförvirringen, har jag valt att tala om de kompositoriska principerna under 

barocken som figurläror i plural eller som retoriska figurer, då de härstammar ur 

retorikens påverkande, imiterande och metaforiska resurser. Det har också väckt tanken 

att affektläran, som Buelow påpekade, behöver studeras från andra perspektiv och källor. 

Det avgränsas från den här studien att söka efter tolkningar av ordet affekt inom 

litteraturvetenskapen, eller inom psykologin och filosofin, där begreppet också används. 

Från Bartels Musica Poetica framgår att flertalet av de kompositörer som använt de 

retoriska figurerna i sina kompositioner, uttalar sig om att de använder figurerna som 

medel för de känslor eller affekt de vill efterlikna eller väcka. Johann Georg Ahle (1651–

1706) vill med en viss tonfigur ”affekte zur erregen”, Athanasius Kircher (1601–1680) 

talar i sin Musurgia Universalis om ”affektausdrück der Figuren” (Bartel 1997). Det är 

alltså skillnad mellan affektlära och figurlära, vad som är mål och vad som är medel. 

Dåtida skilda tonsättares uttalanden om affektens betydelse talar för att begreppet var 

känt mer som en del av den mänskliga naturen än en musikalisk lag, och ett eftersträvat 

mål att uppnå med musikens hjälp redan före Mattheson, även för Händel.  

 

Opera 

Opera kan man förenklat säga är en genre som kombinerar konstformer som sångkonst, 

drama, musik, sceneri, dialog och skådespeleri (Grout & Palisca 1988, s. 355). De 

tidigaste verken vi känner till är från 1500-talets slut, men går egentligen tillbaka till 

antikens dramer av Sofokles (ungefär 496–406 f. Kr.) och Euripides (ungefär 480–406 f. 

Kr). Under renässansen kom dessa dramer att inspirera skådespel med tragedier, 

intermezzon, och komedier, intermedia, som förebild för scen och framförande 

tillsammans med musik och vokal text. Musiken hjälpte till att förklara skådespelet 

genom att framställa texten med passande karaktärer som glada känslor, ledsna känslor, 

suckar och andra uttryck. (Grout & Palisca 1988, s. 355). Sångerna som framfördes var 

antingen monodiska solosånger till ackompanjemang av basso continuo, eller speglandes 

flera röster i handlingen i flerstämmiga madrigaler för soli tillsammans med eller enbart 
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kör i traditionell polyfon kontrapunkt (Grout & Palisca 1988, s. 357). Galilei menade att 

det är den vokala melodin som har estetiskt värde och att röstläget påverkar uttrycket. De 

första teaterspelen med musik, var därför inspirerade av den grekiska tragedins sätt från 

antiken att talsjunga fram handlingen. Recitativen, eller stile recitativo, kom till just i 

dessa dramatiska framställningar, då dialog och handling kunde presenteras i sång, 

framställd i tonfall som om den talades, känslosamt ackompanjerat av theorb, luta eller 

cembalo (Benestad 1994, s. 107–110).  

Den grekiska tragedin ansågs också vara en bra modell för musiken inom teater under 

renässansen. Frågan var om dramerna skulle framföras med begränsad musikinblandning, 

såsom i den av Orsatto Giustiniami från grekiskan till italienska språket översatta Edipio 

Tiranno med musik av Andrea Gabrieli från 1585, eller ifall all text i den grekiska tragedin 

skulle sjungas. Den senare uppfattningen delade Galileo med Jacobi Peri (1561–1633) och 

Ottavio Rinuccini (1562–1621). De båda experimenterade med Rinuccinis dikt Dafne som 

anses vara den första pastorala madrigalen. (Grout & Palisca 1988, s. 359-360.) 

Madrigalcykler med varierande scenerier av komisk handling (intermedi), och körsatser och 

solon i pastoral miljö blev föregångare till operan. Dessa cykler var näst intill favoritgenre 

under renässansen med sina idylliska och sagolika berättelser och klassiska poesi. De innehöll 

två sorters text; den reflekterande texten i solosånger och madrigaler, och den berättande texten 

som förde handlingen framåt. Peri utvecklade sättet att med sången föra handlingen framåt och 

i en berättande stil anpassa harmoniken tillsammans med bassocontinuo stämman till den 

dramatiska situationen i recitativet. Recitativet skapade också kontrast till arian då den inte var 

rytmiskt regelbunden utan fri. Båda typerna passade mycket bra för dramatiserad musik. Den 

pastorala poesin i musikalisk form kan man säga utgjorde madrigalens sista fas och blev 

operans första stadium. (Grout & Palisca 1988, s. 357-363.)  

Peri strävade tillsammans med de båda andra sångarna Giulio Caccini (1551–1618) och Emilio 

de’ Cavalieri (1550–1602), som även var sångpedagog, efter att sången i recitativet skulle likna 

talröstens uttryck. Caccini utvecklade också sättandet av sångbara stavelser i madrigalen, 

sökande efter en bra textdeklamation förenat med virtuositet i form av sångens 

improvisatoriska element och utsmyckningar i melodin. Han skrev arior i strofisk form, och 

madrigaler. (Grout & Palisca 1988, s. 360-361.) Musiken i dramerna fick fortsättningsvis tack 

vare kompositörer som från Claudio Monteverdi (1567–1643) ”den förste operatonsättaren och 

den siste madrigalisten” (Stålmarck red. 1962, s. 347) till den framstående operatonsättaren 

Händel, en alltmer växande roll för att framhäva dramats innehåll (Benestad 1994, s. 122.)  

 

Monodi 

Monodi är ett ord som kommer från grekiskans monos, vilket betyder ensam och aidein; att 

sjunga. Det innefattar all sorts solosång, sakral som profan, recitativ, arior, madrigaler och 

psalmer. Monodin med sitt ackompanjemang fick en stark vidareutveckling under första delen 

av 1600-talet. Solosång var i sig ingenting nytt, men bruket att skriva lyriskt innehåll för 

solosång med ackompanjemang av ackordinstrument som cembalo och sång- eller 

instrumentalstämmor, fick ny funktion för det dramatiska skeendet i recitativisk stil eller 

känslostrofisk aria inom opera och inom vokal kammarmusik. Monodins utveckling gav också 

större möjlighet att uttrycka sånglig virtuositet och framhäva textens karaktär. (Grout & Palisca 

1988, s. 342, 360-362.)  
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Basso continuo 

Under barocken fick basstämman uttalad betydelse som en stadig grund för harmoniken och 

melodin och noterades som basso continuo. Kompositören skrev ut melodi- och basstämman, 

basso continuo, i noter. Till basstämman kunde särskild avsedd harmonik eller ackordläggning 

anges med siffror ovanför eller nedanför basstämman. Stämman skrevs för att spelas på orgel 

eller ett klaverinstrument som cembalo eller stränginstrumentet luta och vanligen förstärkts 

med basgamba, cello eller basun. Hur stämman utfördes varierade efter smak och skicklighet 

hos den som framförde den. I framförandet fanns frihet för improvisation och utfyllnadstoner, 

så kallad ripieno. Den kontrapunktiska polyfonin fortsatte som kompositionsform under hela 

barocken, men den ackordiska strukturen i komposition kom gradvis att ta över under 1600-

talet. (Grout & Palisca 1988, s. 352-354.) 

 

Dacapoarian 

Bartel skriver: “The most important Baroque genre for portraying and arousing the affections 

of a text was the aria, appearing at climactic points of the operas, oratorios, or cantatas to 

comment or reflect on the proceedings of the libretto.” (Bartel 1997, s. 53). Neumeister, som 

skrivit flertalet libretton till Bachs kyrkokantater, ansåg att arian var ”operans själ” (Dammann, 

1984). Tillsammans med sångarens/skådespelarens karaktär i framförandet får dacapoarian en 

alldeles speciell uppgift att uttrycka emotionella skeenden i operan. Alessandro Scarlatti 

formulerade arians funktion med orden: ”…the expression of the passions with which the 

characters speak … is the very most principal considerations and circumstance for moving and 

leading the mind of the listener to the diversity of sentiments that the various incidents of the 

plot of the drama unfold” (Bartel 1997, s. 53). 

Men hur definieras aria? Det italienska ordet aria har förbindelser med orden 

luft/uttryck/konst/visa/luftig/svävande/besjälad. Seedorff (2013) säger att tidigast har man 

funnit ordet som anvisning till en körsats till operan Euridice (1600) av Jacobi Peri 

(1561–1633); Sopra l´aria del Primo Coro. Ordet användes om musikaliska satser eller 

sånger ungefär som ordet ”melodi”. I sena verk av Claudio Monteverdi (1567–1643) och 

Franscesco Cavalli (1602–1676) finns prototyper för en ny sångform; strofisk och 

melodiös solosång med kolloratur, ackompanjerande utskriven basstämma och 

instrumentalstämmor. Dessa solosånger utvecklades under 1600-talet och under nästa 

generations ariakompositörer till att lämna den dialogiska talsången inom teatern och fick 

då en form i en, två eller tre delar som uttrycker känsla och karaktär, förstärkt av 

melodiföringen, rytmerna och ackompanjemanget. (Seedorff 2013, s. 13-15.)  

Mattheson skriver i Das neu-öffnete Orschestre (1713);  

Eine aria ist generalement eine jede Melodie, sie werde vocaliter oder Instrumentaliter 

hervorgebracht; in specie aber ist es eine gesungene Melodie, die sie nach Beschaffenheit der Worte 

im richten, und nach Befinden entweder an ein ander zu scließen, oder in zwey Theil zy separieren 

pflegt. 

Ungefär tjugofem år senare då Mattheson formulerar sig om sin samtids kompositionskonst och 

framförallt komponerandet av melodier, skriver han om arian något mer utförligt:  

Es ist sonst die Arie, damit wir sie ordentlich beschreiben, ein woleingerichteter Gesang, der seine 

gewisse Ton-Art und Zeitmaasse hat, sich gemeiniglich in zween Theile scheidet, und in einem 

kurzen Begriff eine grosse Gemüths-Bewegung ausdrückt. Biswielen wird mit Wiederholung des 
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ersten Theils, bisweilen auch ohne dieslebe geschlossen. Im ersten Fall heißt es Da capo, d. I von 

vorn, oder eigentlich vom Kopffe. (Mattheson, 1739).  

Det är tydligt att arian som komposition och vokalt uttryck under 1700-talet genomgick 

en utvecklingsprocess. Operaförbud uppstod i Rom 1706–1708, vid tiden för Händels 

vistelse i Italien. Ingalunda upphörde operastilen, istället experimenterade 

kompositörerna med att använda arian för bruk inom kantat, serenata och oratorium, och i 

kombination med danssatsernas karaktärer och taktarter. Mycket tack vare dessa 

kultursammanslagningar uppstod en utvidgning av arians användning som skulle föra 

arian i den italienska operatraditionen till andra länder, till bruk inom kyrkan och till 

kammarmusik (Seedorff 2013, s. 35-42; Grout & Palisca 1988, s. 426, 432, 437, 439).  

Under 1700-talet blev den italienska stilen neapolitansk opera seria, den mest populära genren 

i Europa. Händel skrev 46 operor och utvecklades under sin livstid till en mästare i att skriva 

arior i den här stilen. När han övergick till att skriva oratorier, då intresset för den 

neapolitanska operan sjönk, använde han samma musikaliska koncept, och hans förmåga att 

tillrättalägga texten i musiken är det inte många kompositörer som slår. ”Händel söker 

grundstämningen i en text och söker tolka den, i stora melodiska bågar, ett slags extensivt 

tonspråk, där motiven strävar utåt i en ständigt växande melodisk bredd.” (Benestad 1994, s.  

133.)  

 

Kantat för kyrka och dikt 

Kompositörer som Bach och Händel och Telemann inte minst, ansågs redan som de främsta 

kompositörerna inom kyrkokantatens fullbordan inom kyrkomusiken, men Johann Philipp 

Krieger (1649–1725), Johann Kuhnau (1660–1722) och Friedrich Wilhelm Zachov (1663–

1712), vilken var Bachs företrädare i Leipzig, har bidragit i hög grad till kyrkokantatens 

utveckling (Grout & Palisca 1988, s. 438). 

Kantater inom lyriken introducerade den tyske teologen och diktaren Erdmann Neumeister 

(1671–1756) år 1700 som poesi med syfte att få musik satt till, vid namn cantata. Dessa 

kantater skrevs med den populära italienska operan som förebild. Kantaterna som diktades den 

här tiden indelades i diktavsnitt med namn från den italienska operans musikinnehåll, som 

recitativ, aria, koral och concerto. (Grout & Palisca 1988, s. 437.)  

Neumeister skrev (1704) angående kantat-stilen: 

If I may express myself succinctly, a cantata appears to be nothing but a piece of an opera, put 

together from recitative style and arias. Whoever understands what these two demands will find this 

genre of song not difficult to work with. Just the same, let me say a little about each of them as a 

service to beginners in poetry. For a recitative choose an iambic verse. The shorter it is, the more 

pleasing and comfortable will it be to compose, although in an affective period now and then one or 

a pair of trochaic lines - and no less a dactylic - may be inserted nicely and expressively. As far as 

arias are concerned, they may consist mainly of two, seldom three, strophes and always contain 

some affection or moral or something special. You should choose according to your pleasure a 

suitable genre. In an aria so-called capo, or beginning of it may be repeated at the end in its entirely, 

which in music is altogether nice. (Grout & Palisca 1988, s. 438.) 

Neumeister berättar i citatet ovan om kantatens poesi som med litterära och musikaliska medel 

i sin helhet kommer till sin rätt. Han anger att den har få strofer, det vill säga delar i en och 

samma dikt på ett antal versrader. De förmedlar känslosamt eller moraliskt innehåll. Det nämns 

även att kantaten repeterar början, (dacapo) och att formen fungerar väl med musik. Neumeister 

ger även tips om vilken rytm-mönster inom poesins olika versmått som lämpar sig för 

recitativet och arian. Till ett recitativ rekommenderas jambiskt versmått med inslag av andra 
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versmått som troké och daktyl för att uttrycka en känsla. Dessa sätt att dela in stavelser i ord 

med rytmens hjälp verkar ha haft betydelse för poesin, med avsikten att framföras med musik. 

Neumeister menar att kantaten utvecklat en form, som kan fungera eller tolkas både som musik 

och poesi samtidigt. 

Brockes diktning ”Irdisches vergnügen in Gott” är som ett skolexempel på cantat-formen och 

innehållet stämmer överens med Neumeisters förklararing. Studiens utvalda arior har i sina 

motsvarheter i diktverket även de titlarna ”aria”. I dikternas versmått finner vi rytmen i både 

troké och daktyl. Dikternas innehåll uttrycker affekt och de fungerar med musik. De fungerar 

fristående som en skapelse med litterära medel, med medvetna val av innehåll, versmått och 

rim, men de fungerar också i sin litterära form med musik och musikaliska komponenter för en 

dacapoaria, som ett operaverk i miniatyr. 

En text, en dikt kan vi se innehålla en inneboende rytm, det vill säga en musikalisk komponent. 

Den är inte bara bestående av tecken att tyda och förstå, den kan också uttryckas i det vokala 

talet i ett klingande språk med rytm och betoning och rimmande språkljud. Texten kan 

uttryckas i den vokala sången i klingande musik som ger den ytterligare en dimension i 

uttryckets tjänst.  

 

Brockes och Händel 

Med barockerans och renässansens arv från grekisk-romersk syn på musik och text och med 

denna upplysningstidens spirande ideal av på samma gång känslosamhet och rationalitet att 

tolka omvärlden utifrån levde och verkade Brockes och Händel.  

De båda hade varit studiekamrater vid universitetet i Halle i norra Tyskland någon gång mellan 

åren 1702–1704 och kände väl till varandra (notugåvans förord, Burrows, 2003). Vilka var då 

textförfattaren respektive kompositören som är upphovsmän till Neun Deutsche Arien? 

Händel 

Georg Friedrich Händel (1685–1659) var skolad inom Luthersk kyrklig tradition i både ”gamla 

skolans musik”, musica antica (polyfoni och vokalmusik från renässans) och det som kallades 

den ”nya musiken”, musica moderna, med italiensk prägel, generalbasspel och monodi. Den 

nya musikens ideal påverkade den tyska instrumentalmusiken, körsången och kyrkokantaternas 

utveckling, den påverkade lutheransk hymnologi, tysk orgelmusik och musikteori. Händel fick 

från tidiga barnaår undervisning i orgel, klaverinstrument, violin, oboe samt i kontrapunkt av 

Zachow, organist i Liebenfraukirche i Halle. Sin första organisttjänst fick den unge Händel vid 

den reformerta katedralen i Halle som sjuttonåring, trots sin lutherska bakgrund. Här 

komponerade Händel sitt första oratorium, Passion nach dem Evangelisten Johannes (1704). 

Oratoriet var en av de kompositionsriktningar som skulle bli den mest dominerande i hans 

yrkesliv, lite senare i livet. (Bukowzer 1947, s. 314 ff.) 

Efter några år som organist i katedralen i Halle, fortsatte Händel till Hamburg-operan där han 

både spelade i orkestern men också själv skrev och dirigerade sina första operor. Endast Almira 

från (1705) finns bevarad från denna period. Den är också som förut nämnts Händels enda 

bevarade komposition till det tyska språket, förutom Neun Deutsche Arien och musiken till 

Brockes-passionen som finns bevarat. Kuriosa i samband med att vi nämner Almira, är att i 

operan ingår den vackra Saraband från akt 3 som Händel återanvände (som han ofta gjorde 

med vissa musikaliska motiv) i arian Lascia ch´io pianga i operan Rinaldo 1711. (Bukowzer, 

1947, s. 317.) Kollegan Johann Mattheson sjöng då huvudrollen (Anderson 1994, s. 141).  
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Avsikten att förkovra sig i den italienska kulturens opera såväl som att få inspiration av 

italienska musiker resulterade i några år i Italien, åren 1706–1710, där Händel fick kontakt med 

Allessandro Scarlatti (1660–1725), Domenico Scarlatti (1685–1757), Bernardo Pasquini 

(1637–1710), Arcangelo Corelli (1653–1713), Alessandro Marcello (1673–1747) och fler 

framstående italienska musiker och kompositörer. I Rom umgicks han bland annat med ovan 

nämnda storheter i kretsen”Arcadia”. Gruppen bestod av musiker, poeter och andra 

kulturutövare som förespråkade pastoral idyll och atmosfär. Naturens och affekters 

känslomässiga inverkan och dess spår i musiken är något som kommer att bli en stark 

komponent i den stora produktion som följer efter Händels tid i Italien, såväl som ett tema i 

kommande Neun Deutsche Arien.  Operorna Rodrigo 1707 och Agrippina 1709 samt kammar- 

och orkestermusik visar stor variationsrikedom och uttrycksfullhet. Vid tiden komponerades 

också kammarkantater för soloröst och continuo, t ex kantaten Aminta e Fillide och Armida 

abbandonata. De katolska kyrkliga verk komponerades, psaltapsalm 110 Dixit Dominus (1707) 

och oratorier såsom Il Trionfo del Tempo (1707) och La Ressurrezione (1708) visar också 

Händels bredd av såväl sitt komponerande i flerstämmig vokalmusik men också hans förmåga 

av uttolkande av text för kyrkomusikaliskt bruk. I verken från den italienska perioden kan man 

se hur Händel fördjupat sin förmåga att skapa melodier i en omgivande musikdräkt som 

uttrycker affekt och är retoriskt tolkande av texten. Helheten av den till synes enkla men 

uttrycksfulla melodislingan till den understödjande och homofona continuostämman ger 

musiken en sensibilitet som är utmärkande för Händels musik. (Anderson 1994.)  

Nicholas Andersson (1994) beskriver hur Händels melodiska estetik utvecklades under sin tid i 

Italien med att bland annat citera Winton Dean:  

The significance of Handel´s Italian period has been perceptively summarized by the Handel scholar 

Winton Dean: ´The most important lesson he learnt there, chiefly from the operas and cantatas of 

Alessandro Scarlatti, was the command of a rich, free and varied melodic style, long-breathed but 

rhythmically flexible, which distinguished all his later music. With it he won absolute mastery of the 

technique of writing for the voice. The warm climate of Italian lyricism melted the stiffness and 

angularity of his German heritage, and at the same time refreshed his counterpoint`. 

I citatet framhålls den kännetecknande förmågan för Händel att förena det melodiska och 

lyriska uttrycket för sång. 

Efter Händels italienska period följer en anställning 1710 som hovkapellmästare i Hannover för 

att samma år fortsätta till London och etablera sig där som operakompositör med succéoperan 

Rinaldo. Där, mitt i spikrakt stigande karriär, kommer dessa Neun Deutsche Arien till, utifrån 

texterna av den gamle studiekamraten Brockes tyska diktverk i musikdräkt av en dacapoaria, 

obligatstämma och continuo. Det är både intressant och lite förunderligt att han skriver de tyska 

ariorna efter att ha flyttat till och blivit verksam i London, ungefär samtidigt som han skriver 

operorna Giulio Cesare, Tamerlano och Rodelinda, alltså förmodligen mellan 1724–1726 

(Burrows notutgåva 2003). 

Det problematiska är att det finns lite eller ingen dokumentation av Händel i sitt arbete med 

komponerandet av just dessa arior. Det finns ett enda originalmanuskript med några få 

kommentarer i. Från kommentarerna i noterna av Donald Burrows, kan vi utläsa att det är 

osäkert om Händel själv satt ariorna i den ordning de är numrerade, eller om numreringen och 

ordningen av dem kommit till i efterhand. De är noterade på tre system; obligatstämma noterad 

i g-klav, melodistämma noterad i sopranklav och basstämma med besiffring. Händel har inte 

själv angivit instrumentationen av respektive aria, utan utgåvan ger förslag på val av 

instrument. Ingen anvisning ges till sångaren. Alla ariorna har inte heller nyans- eller 

tempobeteckning i sitt original utan har i notutgåvan fått förslag inom parentes på tempo. 
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Tempoangivelse i originalmanuskriptet har däremot ariorna nummer 3 (Andante), 4 

(Larghetto), 6 (Andante)och 7 (Larghetto). Generalbasbesiffringen är påfallande sparsam. 

Då det finns så lite dokumenterat kring musiken Neun Deutsche Arien, är det glädjande att det 

finns desto mer att hitta om källtexten till verket. 

 

 

Bild. (Brockes, 1727)  
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Brockes  

Barthold Heinrich Brockes (1680–1747) var en ansedd medlem av senaten i Hamburg, 

sedermera också kejserlig pfalzgreve. Ur Verdeutschter Bethlehemitischer Kinder-Mord - 

Gelegenheitsgedichte - Aufsätze Gebundene Ausgabe (2012) kan man utläsa att denne man var 

en lättsam, from, vänlig, religiös och levnadsglad person som håller sin familj; hustrun och de 

många barnen, kärast i livet. Här beskrivs familjeutflykter i det gröna, släktens medlemmar och 

till och med hur de tillsammans sjöng arian Süße Stille, sanfte Quelle under en stilla båtfärd i 

månskenet. Brockes själv har också i positiva ordalag omnämnt Händels tonsättning av 

dikterna ur Irdisches vergnügen in Gott.  

Att Brockes uttrycker sin glädje över skapelsen i dessa dikter är tydligt när man läser dem. Den 

andliga dimensionen finns ständigt närvarande i naturbeskrivningarna som andas hänförelse 

över skapelsens skönhet och goda påverkan på människans gudstro och moral.  

Den mycket musikintresserade Brockes gav 1721 ut kantatsamlingen Irdisches Vergnugen in 

Gott, bestehend in Physicalisch- und Moralischen Gedichten. De för musik tänkta dikterna blev 

så omtyckta att de trycktes igen 1724 i en ny utgåva med många fler dikter av Brockes. 

Förmodligen var det denna utgåva Händel använde (Burrows notutgåva 2003, s. 5). 

Ytterligare ett nytryck kom 1727 (se bild 4) där man hittar de dikter som tonsatts i Neun 

Deutsche Arien, alla utom nr 5 Singe Seele, Gott zum Preise, i dikten Frühlings Cantata. 

Nummer 5, Singe Seele, återfinns i dikten der Garten (se länk Brockes 1727, Deutsches 

Textarchiv) Brockes själv har i ett litet förord till dikten Frühlings Cantata från utgåvan 1727 

omtalat Händels tonsättning av dikterna: 

Die Arien dieser und der folgenden zwo Cantaten ſind zwar bereits im vorigen Theile dieses Werks 

hin und wieder zu finden; Weil aber der Welt-berühmte Virtuose, Herr Hendel, dieselben auf eine 

ganz besondere Ahrt in die Music gesetzet: so hat der Herr Verfaßer für gut gefunden, durch neue 

dazu verfertigte Recitative sie sämtlich in dreyen Cantaten zusammen zu bringen. 

The arias of this and the next two cantatas admittedly appear in various places in the earlier part of 

this work. However, because Herr Hendel, the world-famous virtuoso, has set them to music in a 

very special way, the author has thought it a good idea to bring them all together, with newly-written 

recitatives, in three cantatas. 

(Burrows notugåva 2003, s. 5).   

Brockes var alltså väl bekant med tonsättningen av dessa kantater, och inte så lite hedrad av att 

”den världskände virtuosen herr Händel” klätt dem i musik. Det måste också ha varit angeläget 

att återigen publicera dem, så jag spekulerar i att de också kan ha varit lite efterfrågade av 

läsare.  

1740 utges en senare utgåva av Irdisches Vergnügen in Gott. I dikten Die Anmuthige Wasser-

Fahrt in einer schönen Sommer-Nacht, beskriver Brockes ovan nämnda familje-utflykt i båt på 

floden en sommarkväll, och hur de då sjöng ”Süße Stille, sanfte Quelle” och sonen spelade 

flöjt till (Burrows notutgåva 2003, s. 5). Av den anledningen förstår man att Brockes och hans 

familj måste ha kunnat åtminstone den sången så bra att de kunnat sjunga och spela den 

tillsammans vid en utflykt. Sången kan då ha funnits med i ca 15 år, då den antas vara 

komponerad mellan 1724–1726. 

Totalt utkom Brockes Irdisches Vergnügen in Gott i nio delar mellan 1721–1748 (Sørensen 

1991, Upplysningstiden, s. 313). 

Dikternas form rör sig från ”…strofbundna, kantatlikande former, som ofta uppträder i de 

första banden av Irdisches Vergnügen, till en prosan närliggande jambisk vers av varierande 
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längd och tvångsfri rimflätning. Brockes bryter mot alexandrinernas herravälde i tysk poesi. 

Hans resonerande rokokovers går mot Wielands parlando… Irdisches Vergnügen in Gott är 

from och idyllisk rokoko.” (ibid.  s. 315-316.)  

 

Brockes skrev också många texter över berättelser i Bibeln, bland annat i Brockes-Passionen 

från 1712, Der für die Sünden der Welt gemarterte und sterbende Jesus. Denna passion fick 

musik av både Johann Sebastian Bach (1685–1750); Johannes-Passion BWV 245, Johann 

Mattheson och Georg PhilippTelemann (1681–1767), TWV 5:1. Även Händel skrev musik till 

Brockes-Passionen, HWV 48. Den komponerades omkring år 1716 i London, och framfördes i 

Hamburg år 1719. Denna Händels musik med Brockes text utgavs på svenskt förlag i 

Stockholm 1731 översatt till svenska av Edmund Gripenhielm (Helenius-Öberg, 1994). 

 

En annan mycket mer välkänd koppling finns mellan Sverige och Brockes-Händel. Den 

svenska musikens fader, som Johan Helmich Roman (1694–1758) brukar kallas, tjänstgjorde i 

operaorkestern vid Kings Theatre i London under Händels ledning samt hos hertigen av 

Newcastle, detta sammanlagt mellan åren 1716–1721. Roman påverkades starkt av den 

neapolitanska barockmusiken och introducerade från 1731 de första offentliga konserterna i 

Stocholm. Där uppförde man förutom Brockespassionen, oratorier av Händel och Romans egna 

orkester- och körverk som Drottningholmsmusiken och ”Svenska mässan”, där Roman söker 

visa ”det svenska tungomålets böjelighet till kyrkomusique”. (red. Stålmarck 1962, s. 234-235.) 

 

Textinnehållet ur Brockes källtext i passionsverket är skrivna utifrån evangeliernas berättelser 

om Jesu liv och död, avsedda att framföras i stilla veckan i kyrkans passionstid. Texterna kan 

ses som betraktelser över passionsberättelserna i kantatform, i koraler, recitativ och arior, det 

vill säga uppbyggda som en opera i miniatyr, med dramatiskt och känslomässigt appellerande 

handling. Brockes passionstexter följer i pietismens anda Jesu lidande med starka 

känslouttryck, vilket också den svenska översättningen från 1731 återger. Den svenska 

översättningen Guds sons wår herres och frälsares Jesu Christi för werldenes synder utståndne 

bittra lidande och död, rimwis betrachtadt och sångewis upfördt i Stockholm åhr 1731 anses 

vara gjord av Emund Gripenhielm (1703–1731), (Helenius-Öberg 1994, s. 71). I förordet till 

den svenska översättningen), om det är skrivet av översättaren själv framgår inte tydligt, men 

det beskrivs hur avsikten varit att behålla antal stavelser och meter i dikterna. Dessutom 

framgår att man bytt ut vissa partier och kortat recitativ i den översatta svenska versionen 

(Edlund, Kungliga Biblioteket, Stockholm, 1731.) 

 

Ett annat sätt att närma sig översättningsarbetet av Brockespassionen till engelska kan utläsas 

av förordet till notutgåvan av Deutsche Händelgesellschaft från 1863, G F Händel´s Werke, 

Passion nach B H Brockes. Där uttrycker översättaren Russell Martineau sin ursäkt över att han 

tagit sig friheter mot källtexten i den engelska översättningen. Dels på grund av svårigheten att 

få en prosodisk naturlighet att fungera i översättning från tyskan till det engelska språket. Men 

också på grund av att innehållet i en mer källtrogen översättning skulle kommunicera på ett sätt 

som översättaren bedömde som mindre funktionellt för målkulturen och därmed missgynna det 

syfte det översatta verket förväntades fylla. 

 
The translator feels that some apology is due from him for the very feeble execution of his part of 

work. It might have benn expected that the translation would aim at reproducing the form as well as 

the matter of the original German work, which is a metrical and rhymed narrative of the Passion of 

the Christ, compiled from all the Gospels. But the frequency of the disyllabic rhyme, so easy in 

German and so difficult in English, would itself have rendered this task very arduous; and it was 

also considered to be in better taste to follow the exact words of the Gospels in narrative passages, 

and in the remaining recitatives to translate into a sort of blank verse without attempt at rhyme. In 

the airs and choruses the metrical form required to be more strictly preserved in the translation. The 
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translator has however allowed himself in these to diverge from the sense of the original, wherever 

the image presented appeared to him certain to shock or disgust the finer susceptibilities of the 

present age, as was the case in some of the airs having reference to the scourging, the spitting, and 

the crown of thorns. In these case a strict adherence to the sense of the original would have rendered 

the work incapable of performance, and thus have nullified the very use the translation was intended 

to serve. (Deutschen Händelgesellschaft, 1863) 

 

Av förordet att döma skulle vi kunna dra slutsatsen att förutom språkliga faktorer verkar de 

båda översättningarnas sociala kontext och måltextens syfte förändrats under de drygt hundra år 

som skiljer dem. De båda översättarna har gjort olika val utifrån sin samtid hur texten behövde 

kommuniceras för att tas väl emot och uppfylla sitt syfte. 

 

Sammanfattande slutsats av historisk och estetisk bakgrund  

En slutsats som kan dras av den här typen av vid historiskt och estetiskt beskriven bakgrund, är 

att ariorna som är föremål för studien vilar dels på barockens med retoriska kompositionsmedel 

för avsikt affektskapande musik som kännetecknar den italienska dacapoarian, dels på 

upplysningens litterära uppgörelse med det klassiska inflytandet till förmån för att uttrycka nya 

insikter om omvärlden och människans natur. Både musik och litterära medel har under 

barocken genomgått en utvecklingsprocess i konsten att uttrycka sitt innehåll och i vad som ska 

uttryckas. Dessa estetiska uttryck kan både analyseras utifrån estetiska ideal inom både poesi 

och musik, men också utifrån strukturer och de beståndsdelar de betecknas genom i skrift och 

notbild. Det bakgrunden berättar bidrar till att förstå verkens mening och innehåll, deras 

relation till sin kulturella kontext och hur vi kan förstå innehållet idag. 

 

 

  



44 

 

RESULTAT: PRESENTATION OCH ANALYS 

 

A. Källtexten; ur Irdisches vergnügen in Gott 

 

Bild A.1. Aria i Brockes kantat (1727) 

Süße Stille, sanfte Quelle  

ruhiger Gelassenheit  

Selbst die Seele wird erfreu’t, 

Wenn ich mir, nach dieſer Zeit 

Arbeitsamer Eitelkeit,  

Jene Ruh vor Augen stelle,  

Die uns ewig ist bereit. (Da Capo)  

(Brockes, 1727) 

 

Källtexterna ingår i en kantat, en stil inom 1700-tals diktning som antagit den italienska 

musiktermen cantata. (Kantater utvecklades också under barocken som en stil inom 
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kyrkomusiken med kör, orkester och soloaria). Dikterna var tänkta för musikaliskt bruk, och 

skrevs inspirerade av operaformen med berättande recitativ och den deklamerande dacapo 

arians känslomässiga eller moraliska innehåll. (Grout & Palisca 1988, s. 437-438). Innehållet 

och uppbyggnaden liknar också mycket en sonett, mer genom strofernas struktur, som vi snart 

återkommer till, än antal rader, som i en sonett är fjorton till antalet (Bergsten & Elleström 

2004, s. 199). 

Som Neumeister beskrev tidigare, består kantater av ett antal ganska korta strofer, eller verser. 

Ordet kommer från grekiskans strofé, vända, och användes i de grekiska dramernas körers 

rörelsemönster. En strof består av flera rader som bildar en likformig enhet i språkrytmen. 

(Bergsten & Elleström 1994, s. 178.)  

Texten till arian ”Süsse Stille, sanfte Quelle” är de av Händel utvalda avslutande versraderna i 

en av Brockes kantater. Texten är indelad i två strofer. Den första strofen är två rader lång. 

Strof ett beskriver en situationsbild; platsen vid källan som är ljuvt rofylld. Nästa strof, de 

följande fem raderna är en reflexion kring ett tema, i det här fallet kommunicerande det 

emotionella innehållet vid tanken på evighetens ro som är förberett för oss i evigheten. Rimmet 

på slutet ansluter till den första strofens avslutning. 

Rim och prosodi 

Så här skulle man kunna beskriva rimmönstret för dikten: 1) Ab 2) b2bbAb där stor bokstav står 

för rim i två stavelser, det vill säga kvinnligt rim och liten bokstav för enstavigt rim, som kallas 

manligt rim (Bergsten & Ellerström 1994, s. 195). 

 

1)Süße Stille, sanfte Quelle A  

ruhiger Gelassenheit  b  

2)Selbst die Seele wird erfreu’t, b2-variant 

Wenn ich mir, nach dieſer Zeit b  

Arbeitsamer  Eitelkeit,  b 

Jene Ruh vor Augen stelle,  A 

Die uns ewig ist bereit.  b 

(Da Capo) 

Varje ord i första raden slutar på bokstaven -e. Ändelsen -le har en framträdande plats. Brockes 

verkar också ha lekt med begynnelsebokstäverna i början, bokstaven S återkommer nästan 

rytmiskt. Ordens språkljudande likhet med varandra inger en harmonisk och lättflytande känsla. 

Stavelsen -heit på rad två är en del av rimmönstret i följande fyra rader. Ändelsen -t i ordet 

erfreut utgör en variant på rimmet även om inte vokalljuden är desamma. 

På rad sex återknyts rimmet från första raden. Slutligen återknyter rimmet med ändelsen -eit 

andra strofens avslut med första strofens avslut.  

Textens rytm upplevs när man läser den:  

Oo, Oo, Oo, Oo (SÜS-se, STIL-le, SANF-te QUEL-le).  

 

Dikten är skriven med versfoten troké, som består av en betonad stavelse som följs av en 

obetonad (Bergsten & Ellerström 1994, s. 180). När flera versfötter med detta 

betoningsmönster upprepas tillsammans, uppstår en speciell rytm i läsandet. 
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Likadant är det med arian ”Meine Seele hört im sehen”. Den rytmiska betoningen av orden 

gungar fram på betonad stavelse följt av en obetonad (Oo). Det är versfoten troké igen. Prova 

att läsa den högt. (Exempel rad tre: ALL-les JAUCH-zet AL-les LACHT (paus)).  

 

Bild A.2. Aria i Brockes kantat (1727) 

Meine Seele hör’t im Sehen, 

Wie, den Schöpfer zu erhöhen, 

Alles jauchzet, alles lacht. 

Höret nur! 

Des beblühmten Frühlings Pracht 

Ist die Sprache der Natur, 

Die sie deutlich durchs Gesicht 

Allenthalben mit uns spricht.  

 

Vi kan dela in arian i två delar. Den första anger situationen, den andre reflexionen. 
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1)Meine Seele hör’t im Sehen, a 

Wie, den Schöpfer zu erhöhen, a 

Alles jauchzet, alles lacht.  b 

2)Höret nur  !  c 

Des beblühmten Frühlings Pracht b 

Ist die Sprache der Natur,  c 

Die sie deutlich durchs Gesicht b2 variant  

Allenthalben mit uns spricht.  b2 variant 

Raderna är 8 till antalet. Rimmönstret ser här ut på ett annat sätt och kan beskrivas: 1) aab, 2) 

cbc, b2b2. 

Vi kan konstatera att rimmönstret i de båda ariorna Süsse Stille, sanfte Quelle och Meine Seele 

hört im sehen ser inbördes olika ut. Strukturen däremot är ganska lika. En situation presenteras 

i en första del, som följs av en reflektion i den andra delen. En annan likhet är att båda ariorna 

består av samma poetiska rytm beroende på sammansättningen av ord med versfötterna troké.  

Versfoten på troké ger arian en tryggt och stabilt deklamerande karaktär. Andra diktavsnitt i 

kantaten har en mer recitativisk form och för handlingen framåt. Dessa inledande versrader har 

en annan rytm i läsningen.  

Så här ser de recitativiskt inledande stroferna till kantatens aria-del Süsse Stille, sanfte Quelle 

ut: 

(se bild A.1.)  

So lieblich ſang er dieß, daß Feld und Wald erklang,  

Bis ihn ſein froher Mut zuletzt noch weiter brachte,  

Daß er in dieser Ruh’ auch an die künft’ge dachte,  

Und, inniglich dadurch gerührt, wie folget sang:    

 

Prova att läsa dem följande rytm:  

En obetonad stavelse, följd av en betonad stavelse, fortlöpande genom dikten.  

Det betonas då: so LIB-lich FANG er DIESS dass FELD (och så vidare).  

Rytmen blir: oO oO oO oO… 

En versfot bestående av en obetonad stavelse, följd av en betonad, kallas för jamb (Bergsten & 

Elleström 2004, s. 178). Rytmen i läsningen dikten igenom faller in i en jämn ström med en 

obetonad stavelse följd av en betonad. Det brukar kallas för en jambisk fyrtakt.  

Om man jämför med arian på samma siduppslag i Brockes kantat (se överst i bild A.1) 

upptäcker vi en annan rytm i orden (se bild A:2). Arian ingår också i Händels Neun Deutsche 

Arien som nummer 2 och heter ”Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen”. 

Första raden är: 

(Das) ZITT-ern-de GLÄNZ-en der SPIEL-en-den WEll-en.  

Prova nu att läsa stroferna med betoning i tretakt som följer mönstret (första stavelsen ”das” 

obetonad och ej inräknad):  

(o) Ooo, Ooo, Ooo, Oo.  

En versfot på tre stavelser som inleds med en betonad stavelse och följs av två obetonade kallas 

daktyl. (Bergsten & Elleström 2004, s. 182). Tre stycken daktyler efter varandra och en troké 

på versradens slut bildar detta mönster som ger dikten naturliga betoningar på orden. Det 

uppstår en rytm med tretaktskänsla fortlöpande genom dikten. 
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Man kan utifrån denna analys och med Neumanns citat i minne angående val av versfötter i för 

poesi i kantatform, dra slutsatsen att Brockes medvetet har varierat versfötter med olika 

betoning och rytm i kantatens delar efter önskad effekt. Betoningen skapar en rytm som ger en 

speciell karaktär och påverkan på berättandet. Arian med dess dacapo verkar Brockes vilja ge 

en uppbromsande, stadigare och deklamerande effekt med troké och daktyler, mot recitativens 

lite mer berättande och framåtdrivande jambiska fyrtakt. 

Har Händel varit medveten om versmåtten? Musiken i Süße Stille, sanfte Quelle går ju i tretakt, 

men källtexten presenterar texten i fyrtakt på troké? Det intressanta är att det inte verkar spela 

någon roll att musiken är i tretakt, och dikten i troké med två stavelser. Inte heller tvärsom, ifall 

texten är skriven på hexameter (daktyler) och musiken indelad på två eller fyra slag i takten. 

Jag hittar båda exemplen i källtexter och den musiklänkade texten av Händel i Neun Deutsche 

Arien. Betoningarna på ordens stavelser har Händel placerat på starka taktdelar och han har 

mjukat upp versfötters och stavelsers längd och rytm genom att anpassa dem efter musikens 

notvärden och rytmiska element.  

 

B. Det noterade musikverket Neun Deutsche Arien 

Som tidigare nämnts har notunderlaget Neun Deutsche Arien från Edition Breitkopf & Härtel, 

2003, använts i studien. Notutgåvan är bearbetad utifrån originalmanuskript från British 

Library till notutgåva av Donald Burrows för sopran, violin (flöjt/oboe), basso continuo 

stämma för cello och utskriven klaverstämma. Med utgåvan följer engelsk översättning av 

Anthony Hicks från 2002. 

Verket utgör alltså nio stycken arior i italiensk dacapoaria stil, som Händel komponerat någon 

gång mellan 1724–1726 till Brockes diktverk från 1721; Irdisches Vergnugen in Gott, 

bestehend in Physicalisch- und Moralischen Gedichten. Från Donald Burrows kommentarer i 

notutgåvan, kan vi utläsa att det är osäkert om Händel själv satt ariorna i den ordning de är 

numrerade i, eller om ordningen av dem kommit till i efterhand. Ariorna är i de 

originalmansuskript som finns bevarade enligt Burrows noterade på tre system; obligatstämma 

noterad i G-klav, melodistämma noterad i sopranklav och basstämma i F-klav med besiffring. I 

dessa originalmanuskript finns inga anvisningar av Händel till sångare eller musiker, annat än 

”da Capo” och segno-tecknen. I originalmanuskriptet finns också inskrivet ett fåtal bindebågar i 

sopranstämman och obligatstämman som noterats i notutgåvan. De vagare, streckade 

bindebågarna som finns i notutgåvan är Burrows förslag. Ariorna 3,4,5,6 och 7 har 

tempobeteckning från originalmanuskriptet medan andra som saknat tempobeteckning försetts 

med utgivarens förslag inom klammer. Händel har inte heller själv angivit instrumentationen av 

respektive aria, utan utgivaren ger även instrumentförslag inom klammer till samtliga arior.  

Form och stil 

Mattheson med flera har beskrivit den italienska dacapoarian som en komposition i två delar 

med stor förmåga att uttrycka en affekt. (Cyr 1992, s. 35).  

Süße Stille, sanfte Quelle (HWV 205) och Meine Seele hört im sehen (HWV 207) är 

tillsammans med nästan samtliga arior ur Neun Deutsche Arien (med untantag av nr 8 In den 

angenehmen Buschen, HWV 209) just sådana dacapoarior i två delar som framförs i formen 

ABA, det vill säga med ordningen A-del, B-del, A-del. Dacapoarian kan genom musikernas 

och sångarens framförande av det förenade budskapet av text och musik, förmedla den 

stämning och affekt som finns naturligt inbyggt i materialet. 
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Händel använder gärna upprepande ord och fraser för att understryka text. Märk hur koloratur 

används till affektpräglade ord eller bildmässiga begrepp. Dessa kolloraturer varierar med 

kontexten för respektive arias affekt. De kan bestå av figurer som exempelvis tirata, katabasis, 

circulatio och/eller förlängas i sekvenser. Dessutom verkar fugerade partier mellan 

sångstämman och instrumentalstämmorna.  

 

C. Musikalisk retorik i ”Süße Stille, sanfte Quelle” (HWV 205) 

Det är inte svårt att förstå att Brockes var förtjust över hur Händel bearbetat texten i hans 

diktverk. Med sin kompositionsteknik kunde Händel ytterligare uttrycka och förhöja de 

känslomässiga intryck man får av dikterna och ge dem liv. Följande analys vill påvisa hur 

Händel har förstärkt budskapet i dikterna genom tempi, tonart och musikaliskt retoriska figurer 

(Benestad 1994, s. 116-121; Bartel 1997, s. vi-xv) i komponerandet. 

Tonarten 

Arian är noterad i F-dur. Tonarten är förmodligen ett medvetet val av Händel. F-dur 

förekommer ofta i samband med pastoraler och naturskildringar från den här tiden, men även 

långt senare under romantiken för att beskriva rena idyller.  

Tonarten F-dur har Mattheson beskrivit som: “…capable of expressing the most beautiful 

sentiments in the world in a natural way and with incomparable facility, politeness and 

cleverness.”  (Cyr 1992, s. 32). 

I Das neu-öffnete Orchestre (1713) beskriver Matthesons karakterisering av tonarten F-dur som 

i Buelows engelska översättning motsvarar affekter som; most beautiful sentiments, generosity, 

constancy, love. 

Mattheson framhöll dock att kategoriseringarna av tonarternas karaktärer inte passar för alla: 

...for someone with a sanguine temperament a key may seem lively and merry, but for someone who 

is phlegmatic, it will seem complaining and troubled, etc. And therefore we shall not say more anout 

the subject, but give willingly to everyone the freedom that they choose for this or that key the 

characteristics that best correspeond to their own temperamental tendencies. (Buelow 1983, s. 402). 

Matthesons egen syn på tonarten i F, trots uppmaningen att var och en har friheten att välja 

efter eget ”huvud”, står dock väl i överensstämmelse med det textliga innehåll som arian ger 

uttryck för. I den här arian framträder affekten från sinnesstämningen vid denna rofyllda, stilla 

källa, som beskrivs ge själen evig sinnesro. ”Källan” är förmodligen det verkliga vattenflödet, 

men kan också symbolisera Livets Källa inom kristen tro.  

 

Tempo och taktart 

Tempot för Süße Stille, sanfte Quelle är Larghetto och troligtvis angivet av Händel själv. Det är 

en tempoangivelse som är rörligare än Largo, eller ”mindre brett”. Karaktären kan också vara 

mildare eller vekare. (Brodin, 1985). Tillsammans med tonartens innebörd, textens innebörd 

och taktarten ¾ i lugnt tempo, kan man ana medvetna val från kompositören.  

Hur kan då taktarten påverka affekten? Treindelningen i takt skulle kunna tänkas anknyta till 

symboliken med treenighet och därav Guds ande och väsen. Men trefjärdedels-karaktären kan 

också ha lite olika ursprung och innebörder som användes för att skapa en viss karaktär. Man 

skulle kunna härleda arians taktart till barockstilen musette (två eller tre slag i takten över 

basgång med långa noter). Under 1700-talet började danssatser förekomma i kyrkosonater och 

kammarmusik (Weman Ericsson 2008, s. 48). Det finns en italiensk dansstil från 1600-tal, 

corrent, som framförs i relativt långsam ¾ dels takt, med ett arpeggierande mönster över 
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uthållna bastoner, och mer rörliga notvärden i melodin. Slutligen användes redan från 1500-

talet stilen från en italiensk sångstil i 6/8 dels takt som kallas ”der Sicilianische canzonetta”. 

Den sicilianska canzonettan har ett rytmmönster med punkterade notvärden som jag tycker 

passar väldigt fint med en återkommande figur i arian som främst instrumentalstämman har 

men också sångstämman. Mattheson beskrev den sicilianska canzonettans karaktär som ”hat 

was zärtliches und eine edle Einfach an sich” (ungefär översatt; ”innehar en ljuv och ädel 

enkelhet över sig”). (Weman 2008, s. 81; Grout och Palisca 1988, s. 275). Det ljuva och ömma 

tilltalet i en canzonetta skulle kunna överensstämma med den affekt Händel verkar vilja 

förmedla med arian. 

Oavsett, så är dessa härledningar till taktartens karaktär värdefulla för tolkningen och säger oss 

en hel del om styckets affekt. Affekten kan uppnås genom ett stilla och jämt flytande, inte 

nödvändigtvis långsamt, utan mer ett lugnt framåt-flöde tempo. Arian får ett fint flyt genom att 

frasera ihop takterna 2 och 2.  

Musikaliskt textlänkat material 

Arians A-del består egentligen av en enda mening med upprepning:  

Süsse Stille, sanfte Quelle, ruhiger Gelassenheit!  

Sweet quitness, gentle source of calm serenity! (engelsk översättning av Anthony Hicks, 2002). 

Under A-delen kommenterar instrumentalstämman den idylliska bilden med korta fraser av 

cirkulerande figurer kring en ton. Det här temat för instrumentalstämman upprepar ett mönster 

under hela stycket. Melodin följer också ett mönster i form av en cirkelrörelse. I takt 1 och 9 

cirklar melodin runt ett fåtal toner. Denna cirkelfigur i melodin återfinns beskriven i 

musikteoretiska verk av flera barockkompositörerer där den kallas circulatio. (Se notexempel 

takt 6b 2, 1-9). Circulatio förekommer tidigt under barocken till exempel i Musurgia 

Universalis (1650) av Kircher (Bartel 1997, s. 108) och omskrivs även av Prinz, Vogt, Walther, 

Janovka, Mattheson och Meinrad Spiess (1683–1761), (Bartel 1997, s. 454). Kircher och 

Janovka använder figuren som en textligt musikaliskt-retoriskt tolkande figur, men ansågs av 

andra teoretiker under barocken som enbart utsmyckande manér omfattande si eller så många 

toner. (Bartel 1997, s. 216-217). Figuren kan betyda rinnande vatten, evighet och kretslopp, 

(Benestad 1994, s. 116-121) men symbolen står också för Guds oändlighet, vilket stämmer väl 

överens med texten. (Det kan också ha med orm att göra, men det kan vi ju utesluta här). Denna 

figur ger Händel ordentligt eftertryck då den stigande rörelsen återkommer i sekvenser något 

högre för varje gång. De stigande sekvenserna av denna figur symboliserar upphöjdhet och 

något som har med förhärligande av känslor eller högre makter att göra (Bartel 1997, s. 439), 

vilket skulle kunna definieras som anabasis, beskriven av Kircher, Janovka, Spiess, Vogt och 

Walther. (Bartel 1997, s. 454). Figuren återkommer diskret upprepade gånger genomgående 

genom stycket, och utvecklas till att vara längre och bli mer självständig. Vi återkommer till 

det. 

Det här sättet att presentera melodin verkar vara Händels sätt att med toner visualisera källan 

som ringlar fram, porlar, är ett evigt kretslopp som har förbindelse med något upphöjt. Orden är 

”süße Stille, sanfte Quelle, ruhiger Gelassenheit”.  

Med ovan nämnda mening, i notexempel takt 1-9, följer melodin en nedåtgående rörelse över 

en oktav, en figur som Janovka, Kircher, Vogt, Spiess och Walther har definierat som 

descensus eller katabasis. (Bartel (1997, s. 454). Betydelseinnehållet har med nedstigning och 

död att göra (Benestad 1994, s. 116-121). Ordet melodin strävar nedåt på är ”Gelassenheit”. 

Det finns inget motsvarande ord i svenskan, men ”fridfullhet” skulle kunna beskriva 

innebörden av det. Jag tolkar det att Händel vill visa på att något lägger sig till rätta. Det kan 

vara att inge känslan av att lägga sig ned och vila. Det kan vara ett sinnets avslappning. Kanske 
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till och med spända, uppdragna axlar som sänks. Det skulle också möjligen kunna ha med 

uppfattningen om ”självets död” att göra, som religionen talade om redan under medeltiden när 

det gällde ordet ”Gelassenheit”. Att ”ge upp sig själv” för att upplåta sina tankar och gärningar 

enbart åt Gud. (se kapitlet Översättningsarbetet av källtexten och den nya målspråkliga 

musiksammanlänkade texten). Detta stämmer också väl med de textliga betydelser Kircher, 

Janovka och Walther har använt figuren till i musikaliska verk. (Bartel 1997, s. 215). 

 

Bild C.1. Notexempel takt 1 – 9 

 

För varje gång samma textfras upprepas och börjar om i en ny sekvens, förlängs den 

kommenterande instrumentalfiguren. Även tonerna till ordet ”ruhiger” förlängs i notvärden 

och i antal toner. Hela ordet och tonerna ordet sträcks ut över får längre tid på sig att uppfattas 

och sjunka in i åhöraren.  

Vad gäller upprepningarna av ovan nämnda textavsnitt, ser Händel till att de inte blir tjatiga. Är 

man uppmärksam märker man att betoningarna skiftar fokus på orden, ena gången betonas 

”süße”, nästa ”sanfte”, därefter ”ruhiger” och slutligen ”Gelassenheit”. Tre adjektiv och ett 

substantiv. När meningen upprepats för fjärde gången och alla ord fått sin egen lilla 

uppmärksamhet, har innebörden hunnit sjunka in totalt och sammanfattas i att återigen upprepa 

och lyfta fram ”ruhiger Gelassenheit”. Märk att det är kommatecken mellan de två sista 

”ruhiger Gelassenheit”. De binds passande nog ihop i samma fras med hjälp av 

instrumentalstämman. 

Till orden ”ruhiger Gelassenheit”, med tendens till i takt 14-15, men tydligare i takt 22-23, takt 

26-27, infaller en rytmisk förändring i tretakten. Två stycken ¾ -takter slås ihop till en stor 

tretakt med tre stycken halvnoter, en så kallad hemiol. (Brodin 1985, s. 107). Det blir samma 

antal fjärdedelsslag, men en annan betoning av pulsen. Effekten ger upplevelsen av 

inbromsning. Kanske symboliserar den förändrade pulsen bilden av fridfullhet med en ”lugnare 

hjärtfrekvens”? 
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Bild C.2. Notexempel takt 14 – 15 
 

 

 

Bild C.3. Notexempel takt 22 – 23  

 

Bild C.4. Notexempel takt 26 – 27  

 

Upprepandet av eller att hålla ut ord och fraser i ambition att framhålla sångens innehåll, bidrar 

till uttrycket och är en del av den italienska da Capo aria-stilen. Det var praxis för 

barocksångaren att visa upp en virtuos sångteknik och uttrycka sångens känsla så åhörarna 

kunde uppfatta den. Idag skulle vi kanske tycka det skulle bli ”tjatigt” eller komiskt att upprepa 

ord på det här sättet. Men om vi jämför med hur dagens artister, kanske främst inom pop och 

soul, wailar på vissa vokaler eller upprepar ord och meningar, så får vi en ganska bra 

jämförelse. Syftet i en poplåt med wailningen kanske inte alltid är att framhålla en affekt kring 

ett särskilt ord och dess betydelse, då det oftare handlar om ett utrop mellan orden som ”yeah” 

eller ”oh”. Men många kan nog skriva under på att sångaren uttrycker känslomässig inlevelse 

och kanske även visar upp sångskicklighet och vokal skönhet som har betydelse för hur 

sången/låten uppfattas.  
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När sångaren avslutat sista frasen ”ruhiger Gelassenheit” följer ett mellanspel av basso 

continuo stämmorna och instrumentalstämman. A-delen avslutas så i spelstämmorna, återigen 

med stor tretakt, en hemiol. Stortakten bromsar upp instrumentalstämmans cirkulerande figurer 

och lägger melodin tillrätta för ett avslut. Det ökar också kontrastverkan till ingången i B-delen. 

Genom pulsens omrytmisering luras örat att tro att det blir en temposkillnad till en ny karaktär, 

när fjärdedelspulsen tickar vidare. Jag har också hört på en del inspelningar att en del tolkar 

fortsättningen med att just ta ett nytt tempo till B-delen, lite snabbare än A-delen.  

B-delen fortsätter: 

Selbst die Seele wird erfreut, wenn ich mir, nach dieser Zeit arbeitsamer 

Eitelkeit, Jene Ruh vor Augenstelle. Die uns ewig ist bereit. 

Engelsk översättning av Anthony Hicks: 

Such quitness will delight my soul when I, after this time of laborious 

futility, gaze on that peace which awaits us in eternity. 

 

Affekten och känslostämningen förtätas verkligen i denna B-del. I B-delen möter vi diktens 

reflektion och en djupare symbolik. Arians harmoniska växlingar ökar. Det harmoniska 

materialet rör sig från d-moll via ackord i kvintfall och växlingar mellan E-dur och a-moll, för 

att sedan återgå till F-dur i efterspelet. Instrumentalstämman imiterar sångstämmans eko-

effekter med oktavsprång under efterspelet i samma figurativa cirkulerande tema som vi mött 

tidigare. I takt 70-72 infaller igen en stor tretakt som leder in till A-delens omtag. (se 

notexempel bild C.8). 

De harmoniska växlingarna i B-delen bryter melodins tidigare så stillsamma cirkulerande i 

sekvenser till att bli djärvare i tonssprången. De djärvare tonstegen tillsammans med textens 

fortsatta utveckling påverkar det psykologiska förloppet i ytterligare grad. I takt 36 kan vi tolka 

in en melodisk figur som beskrivits enbart i Christoph Bernards (1628–1692) Tractatus 

compositionis augmentatus. Bernard kallade figuren saltus durisculus, ett tonsprång med 

dissonans, ofta en förminskad septim. I arian förekommer den dock som ett förminskat 

kvartintervallsprång. Bernard (ca 1670?) beskrev i Ausfürlicher Bericht vom Bebrauche der 

Con- und Dissonantien, s. 144) hur till exempel den förminskade septimen var känd som ett 

”förbjudet” tonsprång, men ansåg att det med fördel skulle användas recitativiskt: ”Eine andere 

Beschaffenheit hätte es in Stylo Recitativo, wo sie vielleicht etlicher affecten zu gefallen 

zugelaßen werden.” (Bartel 1997, s. 381). 

Stilen kallad stylus theatralis där stylus recitativus är en del, ansågs bäst uttrycka och avbilda 

textligt innehåll. (Bartel 1997, s. 22-23). Musikstilen var utvecklad vid den italienska teatern, 

för att i toner förstärka vad som utspelade sig i dramat, och passade väl in i tiden när det kristna 

budskapet skulle spridas med både ord och ton. 

Figuren är släkt med passus duriusculus, som är en nedåtgående kromatisk figur, ungefär 

översatt skarp passage. Dessa båda anses höra till kategorin pathopoeia, en passage som 

försöker frambringa en affekt genom kromatik eller liknande. Joachim Burmeister (1564–

1629), den förste av en lång rad tyska teoretiker som behandlade musikaliskt material i 

förhållande till retoriskt uttryck, skrev i sin Musica Poetica från 1606 om pathopoeia:  

The pathopoeia is an apt figure to create affections. It occurs when semitones are inserted into a 

composition which neither belong to its modus or genus but are introduced into a composition´s 

modus from antoher order. It occurs when semitones are frequently added to the modus of a 

composition in an extraordinary fashion. (Bartel 1997, s. 359–361). 
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Figuren med det dissonerade tonsprånget kommer i Händels aria sammankopplat med orden 

”selbst die Seele”. Instrumentalstämmorna imiterar också figuren i tur och ordning. Betydelsen 

av saltus durisculus har med ”smärta”, ”klagan”, ”lidelse” och ”sorg” att göra, och exempelvis 

om vi väljer att tolka figuren som smärta, kan Händel ha låtit den melodiska figuren på ordet 

”Seele” symbolisera en själ som bär på smärta. Till ordet ”erfreut” (glädja sig) introduceras A-

dur och tonen innan kan även inbjuda till en liten drill. Jag tolkar det så att innebörden blir att 

själen (den klagande) får glädja sig i enlighet med vad som kommer efter i texten.  

Bild C.5. Notex takt 36 – 40  
Saltus duriusculus, ett förminskat intervallsprång, inträffar på tonerna av orden ”selbst die Seele”. Därefter 

upprepas intervallet i instrumentalstämmorna. På ordet ”erfreut” låter Händel harmoniken gå över i ett A-

durackord. 

  

 

En fin effekt följer härefter i retoriskt använda pauser, ofta benämnd suspiratio 

(betydelseinnehåll är suckar, plåga, utmattning, ålder etc). Textförloppet avbryts och delas upp 

av pauser i takt 42-55. ”Wenn ich mir – nach dieser Zeit – arbeitsamer Eitelkeit –”. (ung. ”när 

jag - efter denna tid - arbetsam fåfänglighet – ”).  Melodin delas upp i fragment mellan pauser, 

upprepas i sekvenser i fallande respektive stigande tonhöjd och förstärker känslan av 

utmattning. Här förstärks intrycket av att befinna sig i så att säga, livets uppförsbacke, med 

flera avbrott utmed vägen.  
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Bild C.6. Notexempel t 41-51  
Figuren Suspiratio. Pauser i musiken som berättar om textens innebörd av suckar och utmattning. Ordet ”ruh” i 

takt 51 gestaltas av E- dur ackordet. 

 

På orden ”jene Ruh, jene Ruh für Augenstelle” (endast frid, endast frid för ögonen”) i takt 49 

och 50 ger tonsprång i sexter ett mer desperat intryck som för att vilja nå någonting inom 

räckhåll. Det oväntade E-durackordet på ordet ”Ruh” inger plötsligt ett hopp om en väntande 

ljusning.  

Kommande långa linjer gör kontrastverkan mot nyss mer klagande melodik effektfull när den 

utjämnar spänningen på ordet ”ewig” (evig). Där och då, i takt 55-56 infaller en ny stortakt 

som saktar ner den regelbundna pulsen. I takt 57 och 59 får för första gången basso continuo 

delta i cirkulatio figuren utan att markera en puls eller en basstämma. Plötsligt är grunden med 

den regelbundna pulsen bortryckt som en matta under fötterna!  
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Bild C.7. Notexempel takt 58-69  
Alla stämmor får vara ett eko till varandra i den punkterade åttondelsfiguren. Figuren avslutas med en hemiol i takt 

64 och 65.

 

I denna del av arian har Händel låtit melodi med omgivande harmoni uttrycka ordet ”ewig” 

som sträcks ut från takt 58 i en lång figur med sekvensliknande upprepningar i oktavsprång 

som strävar uppåt. Sekvenserna leder till a-mollackordet i takt 66. Händel använder hela 5 

takter för att detta enda ord ”ewig” ska få sjunka in. Instrumentalstämman gör samma 

cirkulerande figur en ters under sångstämman, samma figur som varit i bakgrunden i 

instrumentalstämman som ett tema under hela A-delen. Det blir en vacker duettverkan, särskilt 

när de efter ett par stämkorsningar plötsligt sammanfaller och blandas med varandra på en och 

samma ton på mollackordet i takt 66, under upprepning av meningen ”die uns ewig ist bereit” 

(som för evigt är oss berett). 

Det är nästan som om själen under dessa takter 57 till och med efterspelet i takt 72 får svinga 

sig in i evigheten, och det kommer bokstavligen ett eko någonstans ”långt ifrån”, som en 

återklang från en annan värld, då melodin ”svarar” i lågt läge vilket ger naturligt en mer 

dämpad nyans. Detta tillför en mycket speciell karaktär. Nästan sorgsen skulle man vilja säga. 

Händel verkar ha velat förmedla förnimmelse av evigheten som väntar. Kanske väckte tanken 

på den samma förundran då som nu. Betydelsen blir mångbottnad som innebörden av ordet 

”ewig”. Ordet hålls ut och används över tre oktavsprång, då tonfigurerna upprepas mellan det 

höga och det låga. En tolkning kan vara att de låga tonerna skulle kunna spegla djupet i döden 

och de ljusa det himmelska, som från död till liv. Figuren skulle kunna tydas som figurlärans 

climax men alldeles säkert också en variant av Händels egen mästerliga texttolkning av att ge 

ett enda ord eftertryck med musik.  

Kircher nämner i Musurgia Universalis, s. 145 figuren climax på ett sätt som gör att vi förstår 

att musiken vid den här tiden benämndes uttrycka affektivt innehåll: “Vocatur Climax sive 

gradiato, estque periodus harmonica gradatim ascendens adhiberique solet, in affectibus amoris 

divini & desideriis patriae coelestis, ut illud Orlandi. (Quemadmodum desiderat cervus ad 

fontes aquarum).” 
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Och vidare: “The climax or gradiato is a musical passage which ascends by step, and is 

often used in affections of divine love and yearning for the heavenly kingdom, as in 

Orlando´s (Like as the hart desireth the waterbrooks, so longeth my soul after Thee, O 

Lord).” (Bartel 1997, s. 220-223).  

Johann Gottried Walther (1684–1748) skrev i sin Musikalisches Lexikon från åren mellan 1726 

och 1738 definitionen om climax såhär: 

The climax or gradiatio is: (1) a word figure, for example when the words are set as follows, rejoice 

and sing, sing and glorify, gloridy and praise; (2) a musical figure which occurs when two voices 

progress upwards and downwards step by step in parallell thirds; (3) when a passage with or without 

a cadence is immediately repeated several times at progressively higher pitches; (4) this term can 

also be given as a four-part canon in which, as the first two voices re-enter, the other two voices 

remain in the previous key and yet still harmonize.  

Johann Nikolaus Forkel (1749–1818) skrev om climax på ett mer utvidgat sätt i sin Allgemeine 

Geschichte der Musik (Leipzig, 1788 – 1801) drygt trettio år senare:  

Eine der schönsten und wirksamsten Figuren ist der Gradiation (Steigerung). Man steigt gleichsam 

stuffenweise von schwächern Sätzen zu stärkern fort, und drückt dadurch eine immer zunehmende 

Leidenschaft aus. Die gewöhnliche Art, sie in der Tonsprache auszudrücken, geschieht durch das 

crescendo, womit man einen Satz vom gelindesten Piano an, bis zu dem stärksten Fortissimo 

fortführt. Eine bessere Art ist es, wenn diese Steigerung durch beständigen allmählichen Zuwachs an 

neuen Gedanken und Modulationen bewerkstelligt, und dann mit der ersten Art verbunden wird.  

(One of the most delightful and effective figures is the gradiatio (intensification). This is a stepwhise 

progression from weaker passage to stronger ones, thereby expressing an always increasingly 

powerful affection. The conventional musical expression of this figure employs the crescendo, 

progressing from the quietest piano to the strongest fortissimo. A superior form of the gradiato is 

achieved when this intensification combines a crescendo with a gradual and continuous growth in 

new ideas and modulations.) (Bartel 1997, s. 158, 224). 

Bild C.8. Notexempel takt 64 - 73 
Efterspelet fortsätter med den punkterade figuren som använts för ordet ”ewig” och leder tillbaka till F-dur och A-

delens omtag. 

Att lyssna till arian är som att under en ytterst kort stund få en dos av ett budskap. På mindre än 

en minut lyckas Händel förmedlas att själen är tyngd och trött av arbete, men bokstavligen lyfts 

av tanken på friden i evigheten. Ordet ”ewig” har sträcks ut i fem takter vilket tar några få 

sekunder. Under denna tid finns så mycket innehåll förenat i både musik och ord i samarbete 

med varandra. En medveten tonsättarhandling? Svar ja. Av en mästare i konsten att framhålla 

och symbolisera ordet genom musikalisk retorik. En 1700-tals kompositör som kunde omsätta 

musiken att framhålla textligt innehåll och uttrycka känslor med.  

Efter B-delen följer så A-delen på nytt och minnet av denna blir ytterligare befäst. Notutgåvan 

har förslag på drillar och ornament i både sång- och instrumentalstämman. Enligt utgivaren har 

Händel själv inte satt ut några drillar i sångstämman, däremot på två ställen i 

instrumentalstämman. Dels har instrumentalstämman en drill i takt 15 (se bild C.2) på taktens 
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andra slag som också har ett förlängt notvärde i form av en punkterad fjärdedel i båda 

stämmorna samtidigt. Dessutom i takt 71 (se bild C.8). Notutgivaren har föreslagit några fler 

drillar på liknande ”punkterade” ställen tillsammans med sångstämman och i 

instrumentalstämman även på tredje slaget i takt 72 (utelämnats i bild C.8). Det är intressant att 

undersöka vilken effekt drillarna har i sammanhanget de står noterade. Drillarna kan ibland 

fungera som en accent. Ibland kan de mjuka upp ett skarpt intervall. Intressant är också att 

prova att göra som utgivaren menar framgår i originalmanuskriptets notskrift, utan drillar i 

sångstämman. Exempelvis kan vissa detaljer i notbilden som punkterade noter med 

efterföljande kortare notvärden upplevas som en ornamentering, eller ett visst intervall utan 

drill framhäva en känsla.  

Möjligheter i tolkningen 

Mary Cyr (1992, s 35) skriver att Charles de Brosses (1709–1777) nämner tre typer av arior 

han mött under sina resor i Italien 1739 och 1740. En ariatyp är den som är skriven för sångare 

vars kraftfulla röster ornamenterande drillar och kadenser och vars temperament och känsla kan 

ge rätt affekt åt textens dramatiska innehåll. Den ackompanjeras oftare av blåsinstrument som 

oboe, trumpet och horn. Den andra ariatypen, enligt Brosses, passar lätta, flexibla röster för att 

uttrycka pastorala bilder, fåglars sång och porlande bäckar i menuettliknande kompositioner. 

Tredje typen är den passionerade arian, öm och rörande, som uttrycker hjärtats känsla. Den här 

typen av aria bör framföras enkelt men uttrycksfullt, med sparsmakad ornamentation, föreslår 

han. 

Innebörden i Süße Stille, sanfte Quelle skulle harmoniera fint med de två sista varianterna av 

ariatyper. Sången skulle med fördel kunna tonbildas lätt, luftigt, enkelt, med så lite vibrato som 

möjligt, som vid en förnöjd och lättad utandning. Ett inte alltför långsamt tempo hjälper till att 

forma bilden av det rinnande vattnet i källan och den naturnära upplevelsen. Sångaren får också 

med ett lite rörligare tempo hjälp att bibehålla lättsam tonbildning, framhäva nyanser och klang 

över de uthållna tonerna, forma linjerna lite enklare och artikulera betoningarna i text och 

melodi.  

Sångaren har möjlighet att ornamentera melodin och sätta sin personliga prägel på 

sångstämman, men ornamentationen kan också med fördel göras sparsamt i hela denna aria. Att 

vissa ord i sången upprepas i en aria eller att en vokal hålls ut över flera toner, gör att ordet, 

klangen och känslan kan framhållas på ett varierat sätt i arian.  

Det föreslagna instrumentet i notutgåvan är violin. Vi får komma ihåg att barockviolinen med 

sina sensträngar klingade tonsvagare och lite mer sprött än dagens tonbildning på den 

”moderna” violin vi använt de senaste hundra åren. Violin, traversflöjt alternativt blockflöjt kan 

ha föredragits till dessa aria-stilar som är lite mer lyriska eller sentimentala till sin natur och 

oboen kan ha sparats till de mer dramatiska, triumferande eller jublande sångerna.  

 

D. Musikalisk retorik i ”Meine Seele hört im Sehen” (HWV 207) 

 

Meine Seele, hör´t im Sehen, wie den Schöpfer zu erhöhen, alles jauchzet,  

alles lacht. Höret nur! 

Des beblühmten Frühlings Pracht Ist die Sprache der Natur, Die sie deutlich,  

durchs Gesicht, Allenthalben mit uns spricht. 
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Texten i engelsk översättning av Anthony Hicks (2002): 

In seeing, my soul hears how all things rejoice and laugh to exalt the Creator. 

Just listen! The blossoming splendor of the spring is the language of the Nature, 

who, through sight, speaks clearly to us everywhere. 

Någonting händer med Brockes diktning i Händels tonsättning av arian. Det är som om den 

väcks till liv och sprudlar i sin klingande form. Dikten får tillsammans med musiken hjälp att 

framhålla innehållet till ännu en dimension. Den musikaliska retoriken Händel använt sig av 

består framför allt i en idé av ett melodiskt tema, upprepande av drillande tonfigurer och 

upprepning av melodiskt och textligt innehåll i melodi- och obligatstämma för att ge eftertryck 

och avbildning åt textens budskap och arians affekt. 

Instrumentation för arian är basso continuo, men det är alltså inte anvisat av Händel vilket 

instrument som är avsett att spela obligatstämman. På inspelningar hör man förutom violin ofta 

även oboe. I det framförande jag och mina medmusikanter gjorde, gick det utmärkt med 

blockflöjt och orgel. 

Tonart 

Tonarten är Bb-dur. Tonarten är beskriven av en av Frankrikes mästare på kantat-

komponerande i italiensk stil, Marc-Antoine Charpentier (1634–1704), som ”magnificient and 

joyful” (Cyr 1992, s. 32). Mattheson (1713, s.  231–253) beskriver karaktären på tonarten B-

dur som förtjusande, roande och magnifik. 

Tempo 

Det är en utmaning att hitta rätt tempo för den här arian, ett tempo som passar alla musikerna. 

Tempot är satt som Andante, vilket betyder gående och egentligen anger ett medeltempo, 

varken långsamt eller hastigt. (Brodin, 1985.) 

Musikaliskt textlänkat material 

A-delen presenterar ett tema i förspelet med instrumentalstämmorna. Detta tema tar 

sångstämman vid i sin insats och sång- och instrumentalstämman växlar detta mellan sig. 

Temat börjar med en uppåtgående sext, ett motiv som påträffats beskriven av exempelvis 

Scheibe, Vogt, Mattheson och Walther under termen ekphonesis/exclamatio. (Bartel 1997; 

266). (Betydelseinnehåll har med utrop som ger eftertryck åt en affekt, exempelvis ”Sommo - 

Dio!” (ungefär ”högste Gud!”). (Benestad 1994, s. 116-121). 

Utrop av olika slag kan vara ett av de tidigast retoriskt uttolkande uttrycken som gjorts inom 

musikhistorien och omskrevs inom retoriken så tidigt som av Quintilian. Det kan vara 

mänskliga utrop genom bön, av smärta, vånda eller fröjd. 

Redan Michael Praetorius, som inte själv kategoriserade figurer, diskuterade framförande av 

exclamatio och inte minst utifrån sångtekniska aspekter. I hans Syntagma Musicum III, (1619,  

s. 231) sägs det: ”The exclamatio is the proper method of moving the affections and is achieved 

through raising the voice. It can be employed in descending passages of dotted minimae or 

seminimae, thereby, causing the following faster note to to be more passionate.”  

Därtill understryker han förtjänsterna av sångarens andningsteknik, tonomfång och 

klangfullhet i rösten för att göra figuren effektiv i sitt uttryck. (Bartel 1997, s. 266-267; 

1985, s. 169-170). 
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Bild D.1. Notexempel takt 1 - 8 

Temat introduceras med figuren exclamatio i förspel och sångens början.

 

Temat upprepas tre gånger, den sista inleds på ett annat taktslag och från ett c-durackord som 

leder arian in i F dur där koloraturslingor i sekvenser stöttade av kvintfallsharmonik så 

småningom leder tillbaka till temats avslutande kadens och B. Tonmaterialet i sångstämman rör 

sig snabbt i sextondelar och imiteras i obligatstämman från olika tonhöjder.  

Imitiationerna mellan stämmorna har i beskrivningarna kallats fuga och har omskrivits av 

exempelvis Burmeister, Nucius, Kircher, Thuringus, Kircher, Janovka, Walther och Mattheson. 

Även fuga förekommer tidigt inom den retoriska disciplinen. Redan under 1500-tal finns 

omnämningar om fuga som en form av kanon. Namnet kommer från latinets fugare som 

betyder flykt eller jakt, föreställande hur stämmorna imiterar varandra. Burmeister introducerar 

termen fuga realis (kanon) och fuga imaginaria (den polyfoniskt komponerade där stämmorna 

imiterar melodin) och utvecklar teoretiskt hur stämmorna agerar i förhållande till varandra i 

respektive grupp. Nucius benämner fuga med fler definitioner och Kircher diskuterar fugans 

retoriska relation till text genom att efterlikna flykt eller jakt. Mattheson ser på fugan som en 

central konstfärdighet inom komposition, och det är också så figuren vid barockens slut verkar 

förstås, som en harmonisk figur eller ett ornament. (Bartel 1985, s. 172-182 och 1997, s. 277-

289). 

Det är ändå inte utan att det är tänkbart att tolka in den gamla uppfattningen om fugans 

retoriska innehåll, då man gott kan tänka sig fåglarna nästan prata i munnen på varandra eller 

snabbt svinga sig genom luften när man hör stämmorna. 

I arian låter Händel textavsnittet ”alles jauchzet, alles lacht” upprepas flera gånger. 

Upprepandet av ord eller ordgrupper förekommer rikligt i barockarior. Bruket av sådana 

understrykande textupprepningar bär namn från den grekiska termen epizeuxis (även subiecto 

eller adiecto). I den retoriska avhandlingen Epitome av Johannes Susenbrotus (1484 /1485–

1542/1543) definierades de som intensiv förstärkning av innebörden. Ahle gav ett tydligt 

exempel hur retoriken kunde utformas i sångtext i Sommer-gespräche ca 1697 (s. 16,17);  

”Dän setzet er: Jauchzet/jauchzet/jauchzet dem Herren alle Welt; so ist eine epizeuxis”.  
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Johann Christoph Gottsched (1700 – 1766), tysk retoriker under senbarocken, menade att 

upprepningen kommer i början av frasen och avslutas sedan med hela meningen. Händel 

däremot har förlängt frasen med kolloratur och avslutar den med upprepningarna. 

Duettlinjerna är fantastiskt roliga att göra tillsammans; instrumentalstämman utgör en fin duett 

till sångstämman på olika tonavstånd, ters, decima eller sext. Båda stämmorna har fått 

tonmaterial som verkar imitera fågelkvitter. De utsträckta orden i texten med kolloratur är 

”hört” (”hör”), ”lacht” (”skrattar”) och ”jauchzet”(”jublar”), vilket framgår tydligt i 

musikens sextondelsfigurer. (Se bild D.2). Jag skulle vilja tolka affekten i den här arian med 

orden ”jubel från naturen”. 

Bild D.2. Notexempel takt 26-33  

Ordet jauchzet sträcks ut och upprepas i sekvenser i sång- och melodistämma.

 
B-delen byter tonart. För att understryka textens uppmaning att vi borde spetsa öronen och 

lyssna till vad naturen vill säga till oss (”Höret nur!”), går musiken ner i nyans och melodin 

upprepas i sekvenser varvid harmoniken moduleras med tydliga kvintfall i harmonierna g-moll 

till ackord i G-dur, C-dur, F-dur, Bb-dur till ett e-moll som löses upp till A-dur. (Se bild D.3). 

Denna genom kvintcirkelns nästan symboliska vandring, som hur naturen upprepar sig i cykler, 

fortskrider till meningen ”Des beblühmten Frühlingspracht ist die Sprache der Natur, die sie 

deutlich durchs Gesicht” (ungefär översatt ” den blommande vårens prakt är naturens språk, 

om vilken hon vittnar tydligt”).  

Bild D.3. Notexempel takt 48 – 52 

 

Kvintfallen skrider vidare genom kvintcirkeln, som om vi då tänker oss årstidernas växlingar, 

under meningen ”allenthalben mit uns spricht” (ungefär ”talar med oss i allt”) som för att 

understryka hur naturen upprepar sig, i olika former, lågmält utan att tränga sig på, men ändå 

klart hörbart; ”deutlich” (tydligt) som källtexten beskriver tonläget på budskapet. Först i ett 

lägre tonläge och svagare nyans men sedan stiger tonhöjden; naturen har något att säga, den till 

och med ropar ut sitt budskap! Som så många gånger tidigare möter vi här motivupprepning av 

ett ord eller grupp av ord. Alltså återigen epizeuxis, ”an immediate and emphatic repetition of a 

word, note, motif, or phrase” (Bartel 1997; 441). Därtill bör nämnas att epizeuxis kan vara den 

mest vanligt förekommande av alla retoriska figurer, åtminstone enligt Johann Georg Ahle 

(1651–1706). Ahle säger om figuren: ”…But just as salt is the most common seasoning, so too 

is the epizeuxis the most common figure, since it is used by composers in virtually all 

passages.”(Ahle, Sommergespräche s. 16-17), (Bartel 1997, s. 123). Effekten fungerar, orden 
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får verkligen eftertryck. (Se bild D.4). Efter modulation från ackordet i A-dur går harmoniken 

tillbaka till Bess-dur igen och arians A-del kommer tillbaka.  

Bild D.4. Notexempel takt 52 – 57 
Upprepande av ord, fras eller motiv kallar Ahle epizeuxis och är kanske den mest använda figuren av alla. 

När temat kommer tillbaka för andra gången i da capot förstärks upplevelsen av arians affekt. 

Det blir så tydligt hur sång- och instrumentalstämman härmar naturens jubel om våren, som 

fåglar lovsjungandes Skaparen. 

Möjligheter i tolkningen 

Jag och mina medmusikanter tyckte det var inspirerande att uppleva hur instrumentalstämman 

och sångstämman får passager av duett med varandra. Med lite kreativitet kunde vi försöka 

skapa tydligare ekoeffekter av varandras stämmor, härma varandra i exempelvis att 

dubbelpunktera vissa avsnitt och kanske till och med hinna fylla ut något tonsteg här och där 

och lägga in drillar. Klaverstämmans högerhand kan ibland behöva anpassas och frigöra sig 

från den noterade klaverstämman i notugåvan. Den stadiga baslinjen där 

klaverspelarens/cellons uppgift att stötta tempot, artikulera, ta fram betoningarna, och 

harmonierna, framhäva rytm, ekoeffekter, starka partier eller partier i svag nyans spelar en 

viktig roll. Det är värt att undersöka hur basstämman och harmonierna fungerar till melodi och 

obligatstämman. Continuostämmorna har riktigt mycket att tillföra med sitt spelsätt, som inte 

syns direkt vid åsynen av noterna, utan formas av utföraren. Händel har ju inte skrivit några 

anvisningar till musikerna, därför behövs reflektionen och den personliga tolkningen som 

kommer att påverka framförandet. Att hitta rätt tempo är en liten utmaning i den här arian. Vi 

upplevde nämligen att ett för långsamt tempo kan göra det svårt att behålla den vitala och 

jublande affekten under hela arian, som är ganska lång att framföra. Det har känts viktigt att 

affekten och tolkningen av tempo är införstådd och inarbetad i hela ensemblen. Vilket tempot 

som ska väljas behöver prövas inte bara utifrån arians musikaliska aspekter utan också utifrån 

praktiska saker som vilket instrumentarium som används, lokalens beskaffenhet som efterklang 

och närhet inom ensemblen och individierna i ensemblen.  

Intentionen i vårt framförande av arian var att hitta ett tempo där åttondelarna tickar på så pass 

rörligt att fjärdedelarna är de gående ”fötterna” i ett behagligt, muntert tempo. Åttondelarna ska 

inte behöva kännas stressiga, och inte heller för uppbromsande.  

 

E. Översättningsarbetet av källtexten och den nya målspråkliga musiklänkade 

texten  
Utgångspunkter för översättningsprocessen 

För att arbeta med översättandet av källtexten, kan det vara klokt att som Peter Low 

förespråkar, ha skopos, syftet, med översättningen bestämt. Det handlar i praktiken om att 

prioritera vissa val i översättandet för att uppnå målet som är översättningens syfte. Målet med 

översättandet av dessa två Händelarior var just att hitta en tolkning på målspråket som fungerar 

att sjunga i 2000-talet i en målsituation där lyssnarna förmodligen inte hört dem förut. Hur 
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skulle översättningen av en aria från 1700-talet till sångbar svenska gå till, trogen musikens och 

källtextens innebörd och dessutom gångbar i modernt språkbruk och för en annan social 

kontext? 

Det som känts viktigt för uppgiften att formulera som syftet med de gjorda översättningarna är 

utan inbördes rangordning 1) att den målspråkliga texten fungerar som budbärare för 

källtextens budskap. 2) Texten ska kännas naturlig i vår tid att använda i önskvärda 

sammanhang och förstås. 3) Måltexten ska gå att sjunga med originalmusiken och dess 

inbyggda retorik, med eller utan förutsättningar för ett mer historiskt informerat framförande. 

Med utgångspunkt från syftet är det flera aspekter som sätter en del ramar för textvalet. Det jag 

har att förhålla mej till i översättandet är att beakta att föremålet för översättningen är en 

komposition i form av en dacapoaria skriven i en social kontext på 1700-talet utefter den tidens 

formlära och funktion. Texten behöver synkronisera med ett med innehållet överensstämmande 

retoriskt musikaliskt budskap utan ord som i sin tur är länkat till källtext. Orden måste med 

andra ord falla in till rätt musikalisk figur. Innehållet ska vidare vara anpassat till social kontext 

för de målsituationer som finns i åtanke; exempelvis under en gudstjänst. Texten ska gå att 

sjungas i sopranläge med uthållna ord i koloratur. Måltexten ska fungera bra att sjunga i det 

tonläget, den ska också kännas meningsfull, vacker och inspirerande för sångaren att gestalta i 

ett framförande. Framförandet ska förhoppningsvis förmedla arians mening användbar i dagens 

sociala kontext.  

För att få ett hållbart resultat av det översatta verket som fungerar på målspråket, krävs det 

praktisk prövning av densamma, anpassning och kritisk granskning. Det kräver reflektion över 

vad som menas med ”fungerar”. I vilka avseenden rättfärdigar det här valet handlingen? Som 

svar på det resonerar jag kring att det estetiska ideal som fungerar i originalverket och som 

eventuellt går förlorat kanske får ett annat uttryck som accepteras i målsituationen, och det 

tillsammans med sångbarhet och hur det fungerar gestaltningsmässigt avgör om det fungerar 

eller inte. En annan utförare kommer att tolka och ta ställning utifrån sin personlighet och sina 

erfarenheter hur det fungerar för denne. 

Så mina åsikter om vad som fungerar är egentligen subjektiva utifrån min personliga 

erfarenhetsbank. Hur ska jag pröva och vara kritisk till översättningarna och gestaltandet i en 

objektiv mening? Då jag själv är sångare som vill använda dessa sånger, vill jag ju också i 

studien själv pröva olika målspråkliga lösningar och hur det är att gestalta arian på svenska mot 

att gestalta den på tyska.  

Att jag själv är den som är den kritiskt granskande av min egen översättning är inte helt 

oproblematiskt för resultatets kvalitet. Det kanske däremot är förståeligt på det här stadiet i 

processen, innan det riktigt går att lämna ifrån sig en bearbetad översättning till en annan 

sångare att pröva kritiskt. Därför har jag inte riktigt svar på idag, hur de kommer att tas emot av 

andra sångare/medmusiker eller åhörare heller för den delen. Den delen innehåller inte den här 

studien. Mitt enda svar är att det finns ett resultat utifrån vissa vedertagna kriterier och 

förhållningssätt som tillför viss objektivitet till min egen subjektiva tolkning. Jag kan bara 

beskriva det resultat i översättandet och den tolkning den här undersökningen har fört mig till, 

och processen dit.  

I det här kapitlet ska jag försöka beskriva de val jag ställts inför i översättandet av dessa arior, 

och hur resultatet av den nya målspråkliga texten till slut blev. 
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Harai Golomb talar om music-linked text, MLT (se kapitlet Tidigare forskning). Händel, 

kompositören, står inte bara för musiken i verket utan också för musiklänkandet av den 

befintliga källtexten av Brockes. Händels egen tolkning av texten har styrt val av toner och 

harmonier och andra musikaliska komponenter. 

Aria nummer 4; Süße Stille, sanfte Quelle. Exempel på musiklänkad översättning. 

Här kommer återigen Brockes källtext: 

Süsse Stille, sanfte Quelle, ruhiger Gelassenheit!  

Selbst die Seele wird erfreut, 

wenn ich mir, nach dieser Zeit arbeitsamer Eitelkeit jene Ruh vor Augenstelle,  

die uns ewig ist bereit. 

Och så Händels musiklänkade ariatext: 

Süsse Stille, sanfte Quelle, ruhiger Gelassenheit! (denna fras upprepas tre gånger)  

Ruhiger Gelassenheit! 

Selbst die Seele, selbst die Seele wird erfreut,  

wenn ich mir, nach dieser Zeit arbeitsamer Eitelkeit jene Ruh, jene Ruh vor Augenstelle,  

die uns ewig ist bereit. Die uns ewig, die uns ewig ist bereit. 

Skillnaderna mellan Brockes källtext och Händels musiklänkade text av ariorna kan summeras 

till upprepningarna för textligt eftertryck. Hur har Händel förhållit sig till källtexten? Händel 

har använt sig av dessa upprepningar av textavsnitt för att utveckla det musikaliska förloppet 

och med det understryka det känslomässiga intrycket. De två stroferna har fått en musikalisk 

indelning i A-del och B-del. Den musiklänkade texten har fått en lite annan form än 

originaldikten, den lämpar sig inte på samma sätt för högläsning, på grund av alla 

upprepningar.  

Det är inte lika självklart heller att den musiklänkade texten är idealisk att läsa som en dikt. 

Textmaterialet är naturligtvis läsbart också, men det kommer mest till sin rätt när det invävs 

med musiken, som en estetisk komponent som tillför texten ytterligare en dimension. Den är 

mer beroende av musiken för att få liv och med den kommer den till sin rätt. 

Här återges den engelska översättningen, hämtad ur notutgåvan av Editions Breitkopf förlag 

2003, av Anthony Hicks. Den är tänkt som en icke musiklänkad översättning, passande för 

programblad och presentation.  

Sweet quietness, gentle source of calm serenity!  

Such quietness will delight my soul when I, after this time of laborious futility,  

gaze on that peace which awaits us in eternity. 

 

Arbetstext 

För att få dikten lite mer hanterbar och överskådlig gjordes först en någorlunda direkt svensk 

översättning att utgå ifrån. Den är inte sångbar. Den är inte anpassad till musiken. Den 

uppfyller inte de tänkta syftena, exempelvis som att ge ett tilltal på svenska idag. Ett sätt är att 

tänka på den som en ”råöversättning” (Carbin Åhlund 2012, s. 11). 

Råöversättningen, eller det som jag kallar arbetstexten blev så här: 
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”Ljuva stillhet, milda källa. Lugna fridfullhet. Själen gläder sig, när jag efter denna 

tid av arbetsam fåfänglighet, skönjer den ro som är beredd för oss för evigt.” 

Den här arbetstexten måste nu vändas och vridas på för att länkas samman och anpassas till den 

befintliga musiken. Vilka ord skulle kunna bytas ut mot synonymer eller andra motsvarigheter 

som fungerar i vår tid, i vår kultur, för att hitta motsvarande mening och känsla och/eller det 

budskap i källtexten som ska förmedlas i översättningen, och hur dessa fungerar i 

musiklänkningen. Det kräver en analys av musiken och orden i detalj. Först då går det att göra 

val och avgöra. Kommer de målspråkliga orden att förmedla samma mening och känsla, eller 

uppstår en annan mening och känsla med dessa andra ord? 

Helheten av arians text och musik framhåller en affekt i originalversionen. Jag försökte sätta 

fingret på den affekt som motsvaras på svenska språket. Affekten skulle jag i arian vilja 

definiera som känslan som ordet ro inger.  

I källtexten har Händel med musikens hjälp och upprepningar centrerat affekten av orden 

”ruhiger Gelassenheit” som framhålls lite extra. Betydelsen har med fridfullhet och ro att göra. 

Ordet ”Gelassenheit” har däremot ingen direkt motsvarighet i svenskan. 

Detta ord ”Gelassenheit” upprepas flest gånger av alla ord i arian. Det borde innebära att 

Händel höll detta ord som speciellt viktigt. Vad innebär detta ord? Det översätts i språklexikon 

som ”fridfullhet” eller ”lugn”. På engelska ”releasement” eller ”letting go”. I Anthony Hicks 

översättning används ordet ”serenity”, ”stillhet”. Ordet ”Gelassenheit” och dess ursprung har 

en djupare innebörd i tyskan än dess motsvarigheter i svenska språket. 

Ordet ”Gelassenheit” kommer från ett tyskt begrepp från medeltidens religiösa mysticism, som 

har med självets död att göra. Att ge avkall på sin personliga vilja och överlämna sig åt högre 

makters vilja och foga sig, resignera, var något som både kristenhet och den romerska kyrkan 

värderade under medeltiden. Med tiden har ordet nytolkats av rörelser inom kristendomen 

(anabaptister, pietister och kväkare) samt filosofer som Eckhart (1500-tal) och Heidegger i vår 

tid (Heidegger 1966a, s. 54, fotnot 4).  

Ordet har mer och mer kommit att handla om, från välsignelsen av att lida, eller ge upp sitt eget 

liv för Gud, till att pausa i sin strävan för ett tag, träda in i ett sinnets tomrum, skapa ett 

sinnestillstånd för att öppna en kanal mot svaren, reflektera, lyfta blicken mot horisonten och se 

bortom hindren. En sorts själsfrid, eller ett meditativt sätt att tänka om att hantera tillvaron. 

Ordagrant kanske det skulle bli en kombination av orden ”låta-vara-förnöjsamhet”. Denna 

osmidiga ordkombination är nog det närmaste jag kan komma en ursprunglig mening med 

ordet. 

Jag sökte på internet olika forum för ordet ”Gelassenheit”, och hittade en bön skriven av 

Reinhold Niebuhr 1926; 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

Denna bönetext har blivit spridd och översatt i flertalet länder. Den används ibland inom 

Svenska Kyrkan och kallas då sinnesro-bönen. Den lyder så här: 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,   

 mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. 
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Ordet Gelassenheit i bönen har översatts till sinnesro på svenska.  

Här är den engelska översättningen: 

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,  

courage to change the things I can 

 and wisdom to know the difference. 

Ordet serenity är här engelskans lösning på ordet Gelassenheit. Precis som i Anthony Hicks 

översättning av Händels Süsse Stille, sanfte Quelle: 

Ruhiger Gelassenheit - gentle source of calm serenity 

Ordet sinnesro skulle kunna fungera som svensk motsvarighet till tyskans Gelassenheit även i 

Händels aria. Ordet har också fått en betydelse i vår tid under 2000-talet inom tjänster och 

rörelser för hälsa och välbefinnande och till exempel tack vare att Svenska Kyrkan använder 

det.  

Synonymer 

Att ordet sinnesro skulle kunna användas i arian som motsvarighet till ordet Gelassenheit var 

något jag kände att jag ville prioritera. För att fortsätta sätta ihop förslag på sångbara 

översättningar skrev jag ner de ord i källtexten som jag tyckte var helt avgörande för att 

kommunicera diktens mening och skrev ner deras motsvarighet på svenska, dess synonymer 

eller ord med liknande betydelser. Eftersom jag gärna ville hålla språket mer modernt, fick jag 

försöka värdera hur aktuella och naturliga de kändes för svenska idag.  

Och så började jag sjunga för att prova deras sångbarhet, vilka vokaler och stavelser som 

fungerade på höga toner eller andra särskilda ställen i arian. Orden måste passa eller anpassas i 

antal stavelser till det melodiska materialet. Betoningarna och betydelserna måste hamna på rätt 

ton eller harmoni mot det med figurläran bearbetade melodiska materialet och för den språkliga 

naturlighetens skull.  

Vid försök att sjunga direktöversättningen till exempel, blir det tydligt hur fel betoningen 

hamnar varefter fraserna upprepas. Det gällde att hitta en oförändrad mening som skulle 

fungera i upprepningarna. 

Det blev många val och det krävdes flera försök och ändringar. 

De tyska ordens omkodifiering på svenska jag fastnade för blev:  

Süße: söt, rar, ljuv  

Stille: stillhet (substantiv), stilla (adjektiv)  

Sanfte: milda, sköna  

Quelle: källa  

Ruhiger: fridfull, lugn  

Gelassenheit; fridfullhet, vilostad, sinnesro. 

Välja ut  

Nu fanns några synonymer att välja av till varje ords översättning. Anthony Hicks översättning 

till engelska använder ordet ”source” som ersättningsord för det tyska ”Quelle”,”källa”. På 

engelska liksom svenska är ju ”källa” synonymt med flera betydelser, dels källa som har med 

rinnande vatten att göra, på engelska ”head fountain” eller ”wellspring”, men också med 

betydelser som härrör till ursprung av olika slag. På svenska finns synonymer som: ”Vattenhål, 
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källsprång, källåder, källflöde, källdrag, springflöde, brunn, tänkt, ursprung, början, 

utgångspunkt, upphov, upprinnelse, orsak, källskrift, urkund, grundtext, uppgiftslämnare, 

sagesman, informant, informatör, tjallare.”  

Inga av dessa synonymer kan i det här fallet bättre ersätta ordet ”källa”, så det är odiskutabelt 

det mest användbara i denna aria, då det också har en symbol inom kristendomen, Livets Källa. 

Viktigt är att ordet kan skapa den bild åhöraren gör inom sig, av platsen intill källan som 

Brockes beskriver och att ordet hamnar rätt i omplantering till målspråket i den nya kulturen 

som gagnar åhöraren.  

Jag tyckte det var viktigt att ställa frågan: Vilken förförståelse finns i översättningens 

målkultur? Frågan hjälpte mig att bestämma mig för att målkulturen också skulle finnas utanför 

kyrkorummet, och att tilltalet inte skulle använda för ”inbitna” kyrkliga termer och ordval. 

Inte bara målkulturen satte ramarna utan letandet efter sångbara substantiv på ett visst antal 

stavelser, som kunde uttrycka den valda affekten sinnesro, och hur dessa samtidigt skulle 

fungera som spegling av källtexten. Till arians första mening behövdes tre substantiv och till 

dem tre beskrivande adjektiv. Substantiven är tyskans ”Stille” som låg nära till svenskans 

”stillhet”. Det andra substantivet är ”Quelle”/”källa”.  Det tredje substantivet är sinnesro. 

Detta tredje substantiv har i källtexten också ett adjektiv framför sig; ruhiger, som betyder 

fridfull, lugn. 

Jag funderade också på vilka svenska ord som vore omistliga eller som jag värderade högst för 

att få fram andemeningen i texten. 

De blev i A-delen:  

Ljuva / stillhet / lugna / källa / sinnesro 

Till slut hade jag fastnat för att bilda denna mening: Ljuva stillhet, lugna källa, som ger vila 

och sinnesro. 

De utvalda orden har versfötter, stavelseantal och stavelsebetoningar som liknar arians källtext. 

Rimmet som finns i källtexten med ändelsen –e på varje ord, susse, Stille, sanfte, Quelle, valde 

jag bort då det var svårt att få det naturligt och två-stavigt, för naturlig målspråklighet och för 

att orden andades de ord jag gärna ville ha som atmosfärgivare. I stället drar vokalernas slutljud 

åt -a. Ljuv-a, lugn-a käll-a. Vil-a. De är fyra stycken sådana vokalnära ”rim” med -a som 

ändelse. Därför tyckte jag att jag kunde få använda ordet ”Stille” till att motsvaras av svenska 

substantivet ”stillhet”. Det fanns stunder då jag funderade på att översätta tyskans ”Stille” till 

adjektivet ”stilla” och då få ett fjärde rim med -a. Källtexten har ju fyra stycken ”rim” med e-

ändelse. Det kändes dock som om det skulle blivit för många adjektiv med ändelse -a. Enbart 

”källa” som objekt. Det hade blivit: 

Ljuva, stilla, lugna källa, som ger vila och sinnesro. 

Risken finns att ändelsen -a kan bli lite för dominant i sammanhanget. Den kan också bli lite 

för framträdande i sång. Att mjuka upp andra stavelsen i orden så den inte blir för betonad när 

man sjunger får man tänka på mycket nog. Jag tyckte också att detta alternativ tog upplevelsen 

ett stycke ifrån källtextens betydelse. I källtexten är det två substantiv med varsitt beskrivande 

adjektiv som inleder meningen. En stillhet och en källa. Stillheten fick i den målspråkliga 

versionen bli ljuv och källan lugn och inte tvärsom. Det är förstås en smaksak. Jag resonerade 

att ”ljuva stillhet” gav en bra inledning till sången och fungerade bra att sjunga, om man inte 

råkar betona ändelsen -a för mycket över åttondelsfiguren. Sångaren får däremot vara 

observant på att rikta frasen framåt mot nästa takts slag ett i takten, där den första stavelsen på 

stillhet infaller, som bör vara den som betonas.  



68 

 

Jag letade också efter en slags assonans, närliggande ord med samma begynnelsebokstäver, 

som man kan se i källtextens begynnelsebokstäver, konsonant- och vokalljud. Dessa hittade jag 

något så när i L-ljuden, som återkommer i fem ord av åtta i första raden i första strofen.  

L-ljud:  

sti-ll-het  

l-ugna kä-ll-a 

vi-l-a…  

Vokalerna u och i:  

lj-u-va  

l-u-gna källa  

st-i-llhet  

v-i-la,  

s-i-nnesro 

Dessa ord på svenska, ihopparade två och två, rimmar inte med varandra som källtexten gör 

med ändelsen -e (süße Stille, sanfte Quelle). De har i stället fått språkljud som är aningen 

närliggande med varandra. Orden och vokalerna kändes i frasen bekväma sångtekniskt. 

Betoningarna hamnar på ställen som fungerar och som liknar källtextens betoningar och antal 

stavelser som helhet. Den nedåtgående rörelsen i melodin i slutet av frasen, den musikaliskt 

retoriska figuren katabasis, passade också innebörden av ”vila och sinnesro”. 

Meningen upprepas tre gånger. Orden betonas lite olika varje gång meningen upprepas. För 

varje fras flyttas fokus på nästa ord i meningen med ett nytt harmoniskt skimmer och 

upprepningen av orden gör att innebörden sjunker in.  

Ordvalet ”Som ger vila” i stället för tyskans ”ruhiger” är att ta sig lite friheter, men känns inte 

så högtidligt utan slår an en ton av vardagligt språk idag.  

Att välja bort och baka om, stavelser och rim 

Att vara trogen källtexten eller att välja bort är verkligen en balansgång. Min intention var att 

vara trogen källtexten, men det visade sig att jag skulle bli tvungen att också avvika från den 

och som Johan Franzon talar om, att välja bort. En ordagrann översättning skulle i vissa avsnitt 

bli mycket märklig att sjunga, onaturlig och ganska komisk. Som exempel på att jag valde bort 

har jag i B-delen valt att använda mig av följande lösningar istället för ordagrann översättning.  

Tyskans ”selbst die Seele wird erfreut” (ungefär; även själen gläder sig) vars fras på orden 

”selbst die Seele” inleds i den musiklänkade originalversionen i en figur av ett nedåtgående 

tonintervall, vilket i figurläran symboliserar klagan, smärta. Genom att välja bort ordagrann 

översättning och i stället välja orden ”här får själen” på samma toner som musikens 

tritonusintervall kan man utnyttja det förminskade intervallets retoriska betydelse av klagan och 

smärta och med samma antal stavelser.  

Frasens fortsättning är inte så självklar. ”Selbst die Seele wird erfreut.” (Här får själen glädja 

sig) Istället för att sjunga:”här får själen glädja sig” tyckte jag det var mer sångbart och det lät 

språkligt bättre att använda ”här får själen sin ro”. Innebörden av källtextens ”glädja sig” bör 

få vara med i arian för att uppfylla trogenheten mot källtexten, men det fungerar inte naturligt 

att sjunga det i motsvarande melodiska fras. Orden blir för otympliga i det musikaliska flödet. 

Innebörden ”glädje” valde jag därför att spara till slutet av arian. Istället bakade jag om 

ordföljden en aning för ordet ”ro” som egentligen ska komma längre fram i texten. ”Ro” 

smälter in bättre tack vare sin enda stavelse och tack vare att melodin stannar upp lite där och 

harmonierar med innebörden. Det känns också naturligare att sjunga i sammanhanget.  
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Härpå följer ett par fraser i källtexten som rimmar tydligt. ”Wenn ich mir, nach dieser Zeit, 

arbetsamer Eitelkeit”. På svenska ungefär; ”När jag, efter denna tid, av arbetsam fåfänglighet”. 

Något som känns aningen tvetydigt i tolkandet av källtexten är om frasen ovan syftar på livets 

slutskede, eller enbart anger en viss tidsperiod, arbetsam och utan mening (fåfänglig)? I min 

version fick det bli: ”När jag efter allt, får vila ut, efter arbetsdagens slut”.  

Att översätta sammanhanget till ”arbetsdag” är att ta sig en viss frihet med källtexten, men 

ordalydelsen kan också dubbeltolkas i svensk språkkultur. ”Arbetsdagen” kan med lite fantasi 

symbolisera ett människoliv, en livsgärning, precis som källtexten kan dubbeltolkas i sin 

språkkultur. Det fick bli det avgörande för detta val. 

Rimmen i översättningen av föregående mening kan tyckas riktigt simpla. Ut – slut. 

I sin enkelhet får de ändå ge lite stadga åt meningarna och ge en känsla av att sången ändå har 

en rimmande sångtext! I detta avvägande var det avgörande att de uppfyllde sökandet efter att 

använda svenska i vår samtid, och att ett visst mått av förutsägbarhet kunde vara positivt.  

Texten fortsätter: ”Jene Ruh vor Augenstelle, die uns ewig ist bereit”. (Ungefär; Endast ro inför 

min blick, vilken berett för oss för evigt).  

Ordalydelsen ”vor Augenstelle”; ”för ögonen” eller ”i blick” är inom tysk språkkultur ett 

uttryck, ett substantiv, som kan vara svårt att hitta motsvarigheter till i svenskan. Kanske ett 

gammal svenskt ord, ett verb skulle kunna användas; nämligen ”skönjer”.  Exempelvis 

”Enbart ro skönjes, som för oss evigt är berett” som i min första direktöversättning till 

arbetstext. Att skönja - tycka sig se skulle kunna fungera som motsvarighet till ”vor 

Augenstelle”.  Anthony Hicks har valt verbet “gaze” i den engelska översättningen; “Such 

quietness will delight my soul when I, after this time of laborious futility, gaze on that peace 

which awaits us in eternity.” 

Men ordet ”skönjer” uppfyller inte riktigt mitt skopos, mitt mål att använda språkbruk i vår tid. 

Det känns lite för gammalt. Jag letade länge och väl efter ord som fungerade att sjunga på 

svenska i sammanhanget. Utmaningen är att det är ett fåtal ord till en kort passage av givet 

tonmaterial som ska beskriva och fånga det kärnklara innehållet i källtexten; ”Jene Ruh vor 

Augenstelle, die uns ewig ist bereit”. 

Dessutom ska de första orden i frasen sjungas på de relativt höga tonerna E2 och F2 och kräver 

en vokal som kan tonbildas naturligt på den tonhöjden.  

I arians takt 49 och 50 låter Händel upprepa ”jene Ruh, jene Ruh” (”endast ro, endast ro”) i ett 

par upprepningar av nedåtgående sextintervall men i stigande sekvenser och som löses upp med 

ett kromatiskt tonsteg i dur på ordet ”Ruh”. (Se bild E. 1). Enligt figurläran kan 

sekvensupprepning tolkas som eftertryck åt orden. Motivupprepning i sekvenser, med start på 

högre tonläge för varje upprepning är en retorik som kallas climax/gradiato. Och 

motivupprepning av ett ord eller grupp av ord upprepas i sekvenser kallas för epizeuxis. För att 

fungera till tonmaterialets retorik behöver jag alltså välja ord som ger ordentligt eftertryck åt 

det som ska sägas. 
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Bild E.1. Notexempel takt 49-51 

 

Orden ”genom allt, genom allt…” skulle kunna passa att inleda frasen med till de lite mer 

dramatiska tonsprången i musikavsnittet. ”Genom” har dessutom lite av ordet ”jene” i 

språkljuden, och fungerar sångbart i sammanhanget med sina tre stavelser.  Det är också ord 

som det kan fungera att ge eftertryck åt. Nu kommer det problematiska uttrycket ”vor 

Augenstelle” tillbaka, och fick helt enkelt väljas bort för att ge plats åt synonymer till ”ruh” 

som ska bakas in någonstans i meningen. Ordet ”frid” kan placeras som motsvarighet i denna 

fras, då ”ro” nyss figurerat för två meningar sedan och därmed ”förbrukats”. Det efter de 

dramatiska tonsprången efterföljande durackordet kan nu med rätta tolkas med ordet ”frid” 

som kommer efter att ha burits genom allt, så att säga. Genom att börja med att lirka lite med 

slutet av meningen, löste sig inledningen av den också till slut. Ombakning pågår. Frasen på 

målspråket blev till sist: ”genom allt, genom allt, en frid ska bära mig”. (Läs ”mej”). 

Metoden att välja bort och baka om ordningsföljd blev oundviklig för att få till en sångbar text. 

Och det fortsätter på den vägen. Fortsättningen med orden ”die uns ewig ist bereit”; 

ungefärligt översatt ”som är förberett för oss i evighet” valde jag efter mycket vånda faktiskt 

också att baka om på ett annat sätt!  

Vånda därför att orden associerar till den centrala frågan; av vem är det berett? Det är ju ändå 

en andlig sång rotad i kristen tradition, med ett underliggande budskap. Här anas mellan 

raderna att det är en gudomlig kraft som har förberett för vila i evigheten. Det borde ju på något 

vis framgå i svensk version också. Det är en tanke i källtexten med innebörden av tyskans ”ist 

bereit”, ”ewig” och ett vittnesbörd om en tro. Att få in någon motsvarighet till ”berett för oss” 

blev svårt och fungerade inte till musiken.  

I de sista raderna av arian blir som vi sett den andliga aspekten av vittnesbörd, att tro på en 

fortsättning efter döden, tydlig, utan att egentligen nämna gudstron och Guds väsen. Genom att 

välja ordalydelserna ”genom allt, genom allt, en frid ska böra mej”, och ”för evigt” hoppas jag 

att den känslan ändå anslås i den svenska måltexten från källtextens ”die uns ewig ist bereit”. 

”Något” bär och detta ”något” har berett en väntande evighet. På så vis tror jag att 

andemeningen från källtexten går fram; vissheten om en gudomlighet som väntar i vilan efter 

arbetsdagen.  

Hela meningen fick bli: ”Genom allt, genom allt, en frid ska bära mej och för evigt glädja 

mig”. 

Med två stycken”mig” i frasen blir det ett par ”rim” igen, som egentligen inte är rim.”Mig” får 

ett ”nödrim” med ”mig”.  Underligt nog kan det ändå fungera medan musiken flödar och de 

snabbt glöms av i helheten.  

Innehållet ”glädja” (erfreut) som hängt med från B-delens start, men som inte fungerade då, 

fick i strofens sista rad också äntligen sin plats. Ekvationen gick ihop på slutet efter att ha bakat 
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om ordalydelser och staplat några på kölista! Det blev förluster på vägen, men något liknande 

tillförde något annat på målspråket. 

Att välja personligt pronomen”mig” är också egentligen att ta sig friheten att välja bort tyskans 

”uns” (oss) ur källtexten till ett mer individuellt intryck än källtextens. Jag tyckte ”oss” skulle 

bli lite förvirrande i helheten av att uppsöka lugn och ro vid källan; hur många personer är vi 

där egentligen? Det kändes rätt att använda det jag-baserade tilltalet konsekvent genom 

översättningen. Dessutom tror jag ”mig” här vinner på att uttalas ”mej”. 

Som jag nämnt rimmar inte heller B-delens avslutande ord”mig” (läs ”mej”) ett enda dugg med 

A-delens avslutande ord ”sinnesro”, som det kanske borde ha gjort för att motsvara källtextens 

prosodiska mönster. (Rimmönster på ändelsen -eit, Gelassenheit-ist bereit). Det hade varit flott 

om det lyckats. Men jag valde bort detta rimmönster för stroferna, då jag inte kunde hitta någon 

lösning som inte lät för mycket nödrim, långsökt eller låg tillräckligt nära källtexten. 

Jag resonerade att den underliggande innebörden av texten, nu ändå fått en motsvarighet i 

översättningen. Det var också det närmaste källtexten jag kunde komma, som fungerade att få 

ihop till musiken och att sjunga. Det finns skillnader mot källtexten, men helhetsintrycket 

består; att min själ får vila ut i frid och ro och som bär genom allt och bringar evig glädje. 

Så till sist en kommentar angående de sista takterna i sista strofen; i originalversionen sträcks 

ordet ”ewig” ut och man upprepar ”die uns e-wig ist bereit”.  

I den målspråkliga versionen sträcks det motsvarande ordet ”e-vigt” ut. I den avslutande frasen 

”och för evigt, evigt glädja mig” har jag låtit ordet ”evigt” upprepas en extra gång, till motsats 

från källtexten. Efter en hel del funderande tyckte jag att en upprepning av ”evigt, evigt” sista 

gången, till och med kändes motiverat. Dels musikaliskt då man känna en stor tretakt där orden 

infaller i takt 64 – 65, och varje halvot i hemiolen på så vis betonas och understryker pulsen. 

(Se bild E.2). Dels för att det inte är helt ovanligt i målkulturen att understryka ett innehåll 

genom att upprepa något man verkligen, verkligen menar. I praktiken fick jag själv använda en 

retorisk figur från den gamla talekonsten i översättningen, nämligen upprepningen, epizeuxis. 

Bild E.2. Notexempel takt 63-66 

 

Så här blev arians musiklänkade text till slut: 

Ljuva stillhet, lugna källa, som ger vila och sinnesro. (upprepas)  

Här får själen, här får själen sin ro. 

När jag efter allt, får vila ut, efter arbetsdagens slut. 

Genom allt, genom allt, en frid ska bära mig  

och för evigt glädja mig.  

Och för e-vigt, och för evigt, evigt glädja mig. 
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Så här blev rimmönstret och versfötterna i den målspråkliga versionen. Märk att mig uttalas 

mej. 

Strof ett: 

Ljuva stillhet, lugna källa, som ger vila och sinnesro.  a: -ro  

Oo Oo  Oo Oo  Oo Ooo Ooo    

(Versfötter är fem på troké och två daktyler) 

 

Strof två: 

Här får själen, här får själen sin ro.   a:  -ro  

Oo Oo Oo Ooo O (paus) 

När jag efter allt, får vila ut,    b: -ut  

Oo Oo Oo Oo O (paus) 

efter arbetsdagens slut. 

Oo Oo Oo O (paus)    b: -ut 

Genom allt, genom allt, en frid ska bära mig  c: mej  

Oo O (paus) Oo Oo Oo Oo O (paus) 

och för evigt glädja mig.    c: mej 

Oo Oo Oo O (paus) 

Och för e-vigt, och för evigt, evigt glädja mig.  c: mej 

Oo Oo Oo Oo Oo Oo O (paus) 

 

I uppställningen ovan ser vi att det finns ett rimmönster, som kan beskrivas 1) aab 2) bccc. Vi 

kan konstatera att måltextens rimmönster gör avsteg från källtextens rimmönster.  

Den svenska måltexten består som tyskans källtext av troké och inslag av daktyler om man gör 

en indelning i versfötter. Översättningen krävde fler ord för att omplacera betydelsen av 

innehållet, och det skapade fler stavelser mot källtexten. 

Det har egentligen ingen betydelse för den musikaliska sammanlänkningen att identifiera 

versfötter i den lästa texten. Den kommer ändå inte att fungera likadant när den sjungs, som när 

den läses. Det är som att musiken upphäver litteraturens tyngdlagar och får orden att sväva på 

ett annat sätt. Det märks dock när ordens betoningar hamnar onaturligt till musikens betoningar 

och puls och indelning av versfötter och tänkt versmått vara en hjälp att spåra författarens 

mening med betoningsrytmen i källtexten. 

Det är också intressant att se att en sångtext kan analyseras på olika sätt ”med olika glasögon” 

för olika syften och i olika språk och att både poesi i sin kodifierade form och poesi i sin 

musiklänkade form innehåller element och byggstenar från varandras karaktärer och kan 

använda liknande grepp för att symbolisera mening. 

 



73 

 

Aria nr 6 Meine Seele hört im Sehen. Exempel på analys och översättning  

Händels musiklänkade text är: 

Meine Seele hört im sehen,  

Meine Seele hört im sehen 

wie den Schöpfer zu erhöhen, alles jauchzet, alles lacht, alles jauchzet. 

Wie den Schöpfer zu erhöhen, alles jauchzet, alles jauchzet, alles lacht,  

alles jauchzet, alles lacht, alles lacht.  

Meine Seele hört im sehen 

wie den Schöpfer zu erhöhen, alles jauchzet, alles jauchzet, alles lacht,  

alles jauchzet, alles jauchzet, alles jauchzet, alles lacht. 

Wie den Schöpfer zu erhöhen  

/: alles jauchzet, alles jauchzet, alles lacht :/ 

 

Höret nur! 

Des beblühmten Frühlings Pracht ist die Sprache der Natur,  

die sie deutlich, durchs Gesicht  

allenthalben, allenthalbent, allenthalben mit uns spricht. 

Allenthalben mit uns spricht. 

 

Första meningen målas med det melodiska motivet för A-delen. Från ”Höret nur!” inträder B-

delen. 

 

Anthony Hicks icke musiklänkade översättning är: 

In seeing, my soul hears how all things rejoice and laugh. Just listen! 

The blossoming splendor of the spring is the language of the nature 

Who through sight, speaks clearly to us everywhere. 

 

En arbetstext på svenska skulle kunna vara:  

När jag ser (mig omkring) hör min själ alla tings lovsång (till Skaparen) och jubel. Bara hör! 

Den blommande vårens prakt är naturens språk, som, tydligt i det synliga, talar till oss 

överallt. 

De inledande tyska orden; ”meine Seele hört im sehen” är inte helt lätt att hitta en bra 

motsvarighet till på svenska. Det är som en ordlek med att höra genom att se. På svenska skulle 

arians text kunna beskrivas som ”Det jag ser återklingar i min själ (eller) ”Min själ hör när jag 

ser”. Arian beskriver upplevelsen av hur fåglarna jublar. Våren med allt vackert som grönskar 
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talar tydligt till oss på naturens eget språk. Men det gäller att lyssna! Det gäller kanske att 

öppna ögonen också.  

Det här är mina tankar kring vad den här arian förmedlar. Att faktiskt stanna upp, öppna 

ögonen och öronen och lyssna till vad naturen talar till min själ om. Affekten den här arian vill 

förmedla skulle kunna vara varseblivandet av vårens jubel i naturen. 

Utmaningen med den här arian är att hitta ord i målspråket som motsvarar och harmonierar 

med källtextens innehåll, fungerar i det höga sopranläget och i koloratur-avsnitten, i uthållna 

ord och med så rikligt tilltagna upprepningar som ändå ska kännas naturliga att sjunga och 

höra. 

Tyskans inledande fras innehåller fem ord. På svenska blir det lätt för många ord och 

översättningen måste förändra hela meningsbyggnaden. En inledande fras som: ”Mi-in sjä-äl 

hö-ör när jag se-r” fungerar inte alls bra. Inte heller ”Sjä-len hö-ör när jag se-r”. Det blir lite 

konstigt, onaturligt rentav tokigt att sjunga. Jag insåg att jag måste plocka ut meningsbärande 

ord i källtexten och med mer eller mindre omvänd ordning och lite tillägg och avdrag i texten 

få med det viktigaste. Få ord med maximalt innehåll. 

Orden jag tyckte var omistliga blev i A-delen: 

hör, se, själ, Skaparen/skapelsen, lovsång, jubel. 

I B-delen blev huvudorden:  

Lyssna, våren, blomma/grönska, naturens språk, talar. 

Redan första meningen ”meine Seele hört im sehen” gav ju en del huvudbry. Bland annat 

funderade jag på en översättning som; ”Känn natur-en ju-bla i själen” då jag tyckte att 

förnimmelsen, känslan av naturens våryra är det viktiga, att känslans varseblivning var det 

centrala och inte så mycket syn- eller hörselsinnet. Formuleringen skulle kunna fungera 

sångbart. Däremot tyckte jag att innehållet skulle hamna lite för långt ifrån källtextens budskap, 

och jag ville försöka vara den så trogen det någonsin gick. 

Till slut blev valet att börja med orden ”se och hör min själ, hö-r naturen”. S-ljudet gör det lätt 

att uppfatta frasens början, ordet ”och” kommer på tonsprånget till G2 som behöver en 

tacksam vokal, och ordet ”hör” blir utdraget, liksom originaltextens ”hört”. ”Hör” sträcks ut i 

en uppåtgående något cirkulerande tonfigur. Sedan fattas ett ord på resten av tonerna. Till 

exempel ett objekt? Min själ ser och hör – vad? Jag provade många ord; jubel, lovsång, våren 

och till sist ”naturen”. Det ordet pekar liksom lite framåt till B-delens senare budskap där 

texten upplyser om att naturen talar till oss genom allt. 

 

Bild E.3. Notexempel tyska/svenska takt 7-9 
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Fortsättningen blir lite klurig då ordagrann översättning inte fungerar med musiken alls.  

”Wie den Schöpfer zu erhöhen alles jauchzet alles lacht” (ungefär - allt jublar och skrattar för 

att upphöja Skaparen) är en mening som ska upprepas två gånger, med i sin tur fyra och en halv 

återupprepning av ”alles jauchzet, alles lacht”.  

Vilka ord på målspråket skulle kunna bilda ett bra mönster för så många upprepningar av det 

här slaget på det här tonmaterialet?  

I översättandet av ovanstående mening fanns gott om utmaningar och snäva ramar. Det visade 

sig efter många återvändsgränder att det fanns anledning att ta sig en del friheter med källtexten 

och göra en del avsteg. Jag provade med: .”hur allt skapat fylls av jubelsång och fröjd, så-ng 

(lång kolloratur), och av fröjd, ja av så-ng, och av frö-jd, ja av så-ng och fröjd att vara till”.  

Bild E.4. Notexempel takt 12-14 

 

Orden ”att vara till” i meningen ”hur allt skapat fylls av jubelsång och fröjd att vara till” är 

exempelvis att lyfta in något som inte existerar i originalet. Ordalydelsen ska försöka 

omplantera  

”Wie den Schöpfer zu erhöhen alles jauchzet, alles lacht” 

En annan lösning kunde ha varit ”hur allt skapat fylls av jubelsång och fröjd till Skaparen, 

Skaparen”. Ordvalet är mindre lyckat dock, då ändelsen -en i ”skapar-en” infaller på stark 

taktdel. Betoningen på ändelsen blir ju både språkligt onaturlig och inte så musikaliskt 

tilltalande.  

Ordet ”fröjd” är ett något för gammalt ordval för mitt skopos egentligen, vilket även ordet 

”jubelsång” kanske egentligen också är. Jag funderade om det gick att ersätta dem med 

enklare, vardagligare ord som ”glädje”, ”glädjesång” eller ”liv” och ”lust”? När jag provade 

att sjunga dessa ord och skapa upprepningar i koloraturerna av dem, kände jag dock och det 

fick lov att förbli orden ”fröjd”, ”sång” och ”jubelsång”. Jag ville inte ha för blandade 

vokalljud i de ord som skulle upprepas, det kändes spretigt att sjunga i koloratur. De 

sistnämnda orden lyckades jag också lättare få in på olika sätt i koloraturerna och helheten av 

textupprepningarna i A-delen gick att göra mer logisk och konsekvent i strukturen. Det skulle i 

sin tur underlätta sångbarheten resonerade jag. I Takt 15 på sångstämmans ansats på F2 frångår 

jag att källtextens konsekventa upprepningsmodell genom att placera ”all naturen” istället för 

”hur allt skapat”. Vokalen med det öppna a-ljudet är mer sångvänlig och vokalljudets klang 

passar in i den ljusa stämningen i arian. Det upprepas också senare. Händel använder en enda 

mening som upprepas. Den består konsekvent. I min svenska version blir det däremot två olika 

meningar, men som säger och betonar samma sak på två olika sätt.  

I takterna 12 – 22 har Händel har låtit verben ”erhöhen”, ”jauchzet”, och ”lacht” framhållas 

och stå för koloraturerna. Det är ord med innebörd ”upphöja”, ”lovsjunga” och ”jubla/skratta”. 
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Tonmaterialet består av sextondelar som nästan drillar och efterliknar fågelkvitter tillsammans 

med instrumentalstämman. Orden ska få rätt betoning och vokalerna ska fungera att sjunga i 

koloratur i sopranläge. Här låg ett snickeriarbete av att anpassa lämpliga ord till musiken och 

att prova, stryka, börja om. De framhållna ordens ordagranna översättning fungerar inte till 

musiken och de motsvarigheter som var sångbara i koloraturerna blev till slut ”sång”, ”fröjd” 

och ”jubelsång”.  

Frasen blir i översättningen i takt 12 till 22:  

”hur allt skapat fylls av jubelsång och fröjd att vara till, vara till. All naturen fylls av 

så-ng, och av frö-jd, ja av så-ng och av frö-jd, all naturen fylls av sång, jubelsång”.  

Tillägg av små mellan-ord som ”all naturen”, ”och av” eller ”ja av” fick bli lösningar för att 

få till extra stavelser till tonantalet och för att placera lämpliga vokaler på de högre tonerna.  

 

Bild E.5. Notexempel takt 15-19 

I 

takt 26 får koloraturslingan börja två stavelser tidigare än originalversionen på slag fyra i takten 

med ordet ”så-ng” som sträcks ut.  

 

Bild E.6. Notexempel takt 25-29 

 

Händel arbetar vidare med textavsnittet  

”wie, den Schöpfer zu erhöhen, alles jauchzet, al-les jauch-zet, alles lacht.  

Alles jauch-zet, alles jauch-zet, alles jauch-zet alles lacht” 

Två upprepningar av “alles jauchzet” första gången. Andra gången följer tre upprepningar av 

“alles jauchzet”. Budskapet befästs ytterligare med att från takt 35-41 upprepa meningen från 

” wie den Schöpfer...” och upprepar så igen ”alles jauchzet, alles jauchzet, alles lacht.” 

Jag försökte som redan sagts vara så konsekvent jag kunde med orden ”jubel-”, ”sång” och 

”fröjd”. Men anpassningen till musiken gjorde att mönstret av hur orden upprepades inte gick 

att hålla konsekvent. Det går åt tilläggsord här och där för att passa till antal toner och 

betoningar. Ena gången ” att vara till”, måste nästa gång ändras till ”att få vara till”. Det blir 

en viss utmaning för sångaren att komma ihåg hur texten förändras lite i förhållande till 

koloraturen och betoningarna. 
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I takt 33 måste jag för att använda översättningen någorlunda konsekvent, placera tre enstaviga 

ord till de sista tonerna i koloraturslingans sextondelar som i original sjungs på ett enda 

utsträckt ord, ”jauch- zet”. för att få målspråkets upprepningar att gå ihop på tonstavelserna: 

”så-ng och frö-jd a-tt …”. På ettan i nästkommande takt 34 placeras orden ”va-ra till” med 

möjlighet till ornament på första stavelsen.  

Bild E.7. Notexempel takt 34-38  

Upprepningar är ju som sagt en stor del av det musiklänkade textliga innehållet i en barockaria. 

Det kändes viktigt att vara så konsekvent som möjligt med det textmönster som skulle 

upprepas. Dels för att efterlikna Händels konsekventa användande av textavsnittet, upprepning 

är ju ändå upprepning. Men också dels för att följa någon slags logik, att underlätta 

memoreringen av texten och framförandet i den snabba koloraturen. Konsekvens i 

upprepningar och koloratur var nog det svåraste utmaningen i översättningen av ariorna. Som 

exempel på det kan nämnas ett problem som uppstod i takt 40. Det melodiska materialet av en 

kadens, ett slutfall, börjar på ett tvåstruket F. Skulle texten användas konsekvent skulle 

meningen bli i kadensen; ”fylls av sång och fröjd att vara till”. Det skulle rent teoretiskt gå, 

men inte vara riktigt bra sångmässigt. Upprepningen började också för den fjärde och halva 

gången kännas lite tråkig och fantasilös. Här kändes det som om meningen behövde skakas om 

lite. Valet blev att återta iden med ”ja” som ett förstärkande tillrop av texten men också med 

tacksamt öppen vokal på tonansatsen på den höga tonen. Därtill välja att upprepa det sista ordet 

”fröjd” men att göra om det till ett verb; ”fröjdas”. ”ja, allt fröjdas...” Risken fanns dock att 

om jag använde meningsbyggnaden ”fröjdas att vara till”, skulle ändelsen -das i ordet 

”fröjdas” av misstag kunna halka till de två sista åttondelarna på taktslag 4. (Jag märkte detta 

när jag prövade att sjunga frasen, att den kunde få en missgynnsam betoning, med ett mer 

framträdande”-das”, än ”fröjd-”vilket kan uppfattas som en viss skillnad). Det skulle kunna 

avhjälpas med att gruppera ”fröjd-”på takt 40:s tredje slag på åttondelen och stavelsen ”-das” 

på de två efterföljande sextondelarna. ”Att få” skulle kunna placeras på varsin åttondel på 

fjärde slaget i denna takt. Tonerna artikuleras lite kortare, men inte betonade. Detta ger också 

möjlighet till att artikulera åttondelsnoterna efter de sammanbundna tonernas båge i enlighet 

med instrumentalstämmans artikulation. Då skulle i likhet med takt 34 efterföljande första 

stavelsen i ”va-ra” infalla på slag ett och hållas ut över efterföljande punkterade åttondel i takt 

41, med möjlighet till ornamentering.  

Den lösningen kändes musikaliskt gångbar i barockstilen, och det motiverade placerandet av 

”fröjdas att få… ” på tredje slagets tonfigur och det fjärde slagets sammanbunda åttondelar, för 

att minska fokus på ändelsen i ”fröj-das” och tillföra artikulation i frasen.  

Problemet uppstår däremot inte i takt 38. Där hamnar ”att” på sista åttondelen i takt 37 och får 

samma funktion i musiken som tillägget av ”få” får i takt 40. Den erfarenheten talade för att 

det inte alltid går att vara helt konsekvent med orden i frasen i översättningen. Ibland måste de 

anpassas efter musiken och kan få lov att formas olika då det kan bli aktuellt att stoppa in 

mellanord alltefter situationen i musiken. Jag liknade det lite vid att den som spelar 

klaverstämman anpassar sin spelstil genom att på vissa platser bryta vissa ackord eller 
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ornamenterar för att artikulera musiken eller variera den. Helhetsupplevelsen kan också bli 

bättre musikaliskt och mer levande. 

Så sammanfattningsvis, upprepningen från takt 34-41 blev till slut;  

”..all naturen fylls av jubelsång och frö-jd, ja av sång och fröjd att vara till. 

Se och hör. Ja allt fröjdas att få vara till.” 

Sångaren får alltså vara lite observant på att placera ordet ”vara” på nästa takts betonade etta, 

vilket motiverar att också drilla på efterföljande åttondel.  Ordet ”att” bör inte hamna på ettan, 

då har man placerat textningen fel. Det händer om man till exempel råkar sträcka ut ordet ”fröj-

das” över hela både tredje och fjärde slaget i takt 40. Sträcks ”fröj-das” ut så framhävs som i 

nyss nämnda fall också ändelsen ”-das” tydligare, vilket är mindre bra. Därför gäller det att 

noga lära in texten rätt och analysera hur orden bör placeras, fraseras och artikuleras. Ändelsen 

i ”fröjdas” kan naturligtvis bli för betonad även om den hamnar på rätt åttondel om sångaren 

omedvetet gör tonen för tung. Frasering, artikulation och betoning är ju alltid något en sångare 

får se upp med och tänka igenom, inte minst i en barockaria. 

Bild E.8. Notexempel takt 37-41 

Takterna 48-57 utgör den B-del Händel skapat utifrån källtextens andra strof. Som beskrivits 

tidigare går musiken naturligt ner i nyans, melodiken faller i nedåtgående sekvenser med 

harmonik i kvintfall, vilket är en del av den musikaliska retoriken. Händel har också här passat 

in texten med upprepande och understrykande av vissa ord: ”Höret nur! Des beblühmten 

Frühlings Pracht ist die Sprache der Natur, die sie deutlich durchs Gesicht allenthalben, 

allenthalben, allenthalben mit uns spricht, allenthalben mit uns spricht.”  

Direkt översatt kan vi utgå från den här formuleringen: ”Hör bara! Den blommande vårens 

prakt är naturens språk, som, tydligt i det synliga, talar till oss överallt”. 

”Allenthalben” är ett tyskt ord som i svenskan kan översättas till allt, överallt, överhuvudtaget 

eller allomfattande. Ordet består i tyskan av fyra stavelser, och det upprepas flera gånger. Inget 

av de svenska orden fungerar musikaliskt i sammanhanget som motsvarighet till ordet 

”allenthalben” i arian. Det måste ersättas med en annan lösning, som också tål att upprepas. 

Så här blev det målspråkliga musiklänkade resultatet till sist: ”Lyssna nu! Vårens grönska 

viskar varsamt sitt budskap till oss på naturens eget språk. Viskar varsamt. Viskar varsamt på 

naturens eget språk. Talar till oss på naturens språk.” 

I ovanstående musiklänkade text gjorde jag ett medvetet avsteg från källtexten. Uppmaningen 

att ”lyssna nu” är lite vackrare och mer spännande att sjunga till en publik än att omvandla 

”höret nur” till ”bara hör” eller ”hör nu på”. Orden blir tydligt framträdande då sångstämman 

är helt ensam och de andra instrumenten har paus. Min erfarenhet är att åhörarna verkligen 

spetsar öronen när detta sjungs. På grund av den lite mer lågmälda melodiföringen, tyckte jag 

att naturen kunde få börja med att viska (”varsamt” till och med, för att leka lite med 
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begynnelsebokstäver och upprepning) och alltefter tonhöjden stegras blir det lättare att höra att 

den ”talar” till oss, kanske till och med ge intrycket av att budskapet hörs riktigt bra. Att 

källtextens innebörd är att vårens grönska talar ”tydligt”, förloras. Också ”överallt”, förloras i 

översättningen. Men jag resonerade att huvudbudskapet åtminstone kommer fram; vårens 

grönska – ett naturens språk som talar till oss, om vi lyssnar.  

Bild E.9. Notexempel takt 48-52 

Ett enda avsteg av den befintliga musiken har gjorts. Det är i första slaget i takt 51. I 

översättningen får man lov att göra om den punkterade åttondelen med efterföljande sextondel 

till en fjärdedel, på första stavelsen i ordet bud-skap. Sekvensupprepningen av tonmaterialet 

blir då inte helt rytmiskt identiskt.  

Det finns andra val som kunnat göras och kanske fungera med framgång. Men just dessa val 

blev efter många ändringar min slutliga version i översättningsprocessen av arian. 

Här följer arians musiklänkade översättning till målspråk i min version, med upprepningar och 

allt: 

 

Se och hör min själ, hö-r naturen, 

Se och hör min själ, hö-r naturen 

hur allt skapat fylls av jubelsång och fröjd att vara till, vara till. 

All naturen fylls av så-ng, och av frö-jd, ja av så-ng, och av frö-jd, 

all naturen fylls av sång, jubelsång. 

Se och hör min själ, hö-r naturen, 

hur allt skapat fylls av jubelsång och frö-jd, så-ng, och av fröjd, 

Ja av så-ng, och av frö-jd, ja av så-ng och frö-jd att vara till. 

All naturen fylls av jubelsång och frö-jd, ja av sång och fröjd att vara till. 

Se och hör. Ja allt fröjdas att få vara till. (Fine) 

Lyssna nu! Vårens grönska viskar varsamt sitt budskap till oss på naturens eget språk. 

Viskar varsamt. Viskar varsamt på naturens eget språk. 

Talar till oss på naturens språk. (dacapo) 

 

När man ställer upp ariatexten så här med alla dess upprepningar är det som att rimmönstret 

löses upp. Texten känns lite förvirrande och fungerar inte så bra som en läst dikt. Det fungerar 

däremot lite annorlunda när den framförs i sång.  Då hjälper framförandet med musiken och det 
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musikaliska gestaltandet till att göra helheten så mycket mer förståelig. Avsaknaden av 

egentliga rim i översättningen flyter ganska obemärkt förbi. Det är de upprepade orden som 

befästs mest.  

Sångtexten i formatet ovan är mindre lyckad att använda för högläsning. Men vill man läsa upp 

texten kan man komprimera den (skala bort upprepningar och musiklänkade småord) för att 

den ska göra sig förståelig som läst. Det kan göras såhär: 

Se och hör min själ, hör naturen! 

Hur allt skapat fylls av jubelsång och fröjd att vara till. 

Lyssna nu! 

Vårens grönska viskar varsamt sitt budskap till oss 

på naturens eget språk. 

Talar till oss på naturens språk. 
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DISKUSSION 

 
Genomförandet av översättningarna och tolkningen av text och musik inför uppgiften har 

inspirerats och stärkts av den tidigare forskning som använts i studien. De teoretiska 

resonemangen har också använts för att pröva och kritiskt granska översättningarna. 

Översättandet av ariorna har inneburit en process där flertalet versioner prövats, förkastats eller 

behållts. Frågan har ständigt varit närvarande om vad som varit översättningarnas bärkraft 

generellt och specifikt, inte minst utifrån aspekten sångbarhet. 

I det här kapitlet diskuteras slutsatser av studiens iakttagelser som svar på de specifika och 

generella frågeställningar som uttalades i kapitlet ”Syfte, frågeställningar och avgränsningar”. 

Dessa kategoriseras som relaterade till form och estetik, teoretisk underbyggnad för utförandet 

och sångöversättnings mening och möjligheter. Är det möjligt att översätta barockariorna från 

tyska till svenska utan att inkräkta på estetiskt verkningsfulla kvalitéer? Hur kan 

sångöversättning definieras och utföras och vilka perspektiv kan beaktas? Vad gör enligt olika 

synsätt sångöversättningen meningsfull, vilka är dess mål och möjligheter? 

För det första kräver översättningarna en viss efterforskning och kunskap i tyska språket för att 

hitta rätt motsvarigheter i målspråket och för att försöka förstå vad som sägs även i de 

associationer som själva orden relaterar till. Förståelse för det sistnämnda är inte så enkel att 

skaffa sig, då dikten historiskt sett relaterar till en livsvärld i en särskild social kontext, som inte 

går att ta del av. Däremot finns det relaterande associationer som delas med livsvärlden i den 

sociala målkontexten idag och som lätt kan förstås.  

För det andra är musik och textligt innehåll tätt sammanvävda med varandra i sitt uttryck i 

dessa 1700-tals dacapoarior av Händel. Dessa båda konstarter samverkar i sitt innehåll i det 

budskap som ska berättas, det finns både i musik och text möjligheter att uttolka retoriska idéer 

och figurer. Om vi ser musiken som semiotisk, ett kodifierat icke-verbalt budskap, påverkar det 

hur orden i översättningen behöver placeras i förhållande till musiken, så retoriken stämmer 

överens i både text och musik. Därför gäller det att veta vad källtexten säger och innebär, och 

vad musiken uttrycker. En analys är nödvändig både av källtext och musik. Själva 

översättningen får lov att bli en slags interpretatorisk handling för att hantera vilken form den 

ska anta. 

Båda ariorna krävde var och en sin egen lösning på översättning. För att skapa en fungerande 

sångöversättning fanns framförandet och målsituationen i åtanke redan från 

översättningsarbetets början. I översättandet var det ständiga avväganden av helheten för 

textliga och sångbarhetsrelaterade frågor tillsammans med det musikaliska innehållet. Det blev 

en balansgång mellan dessa delar. 

I översättningsarbetet uppstod till att börja med en fråga om motstridiga lojaliteter. Originalets 

autenticitet och social konvention i hur det kan ges en historiskt informerad gestaltning, ställdes 

mot ett nytt uttryck i en ny kontext. Är det möjligt att översätta barockariorna från tyska till 

svenska utan att inkräkta på estetiskt verkningsfulla kvalitéer? Frågan är en av de inledande 

frågeställningarna i uppsatsen och är både komplex och mångtydig.  

Med en översättning förändras arians textliga innehåll och musikaliska gestaltning. På vägen in 

i en ny kontext har den förlorat en originalkomponent, även om helheten av innehållet lever 

vidare på ett nytt språk. Det svar jag har kommit fram till är; nej tyvärr, det går inte att 

översätta utan att inkräkta på originalets estetiskt verkningsfulla kvalitéer. Att skapa ett annat 
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uttryck är ju det som är meningen med en översättning, och källtexten är det första som offras 

som Golomb säger (Gorlée 2005, s. 122). Resultatet, översättningen, är ett avsteg från det 

originalverk det ursprungligen varit. Orsaken till att göra ett sådant offer som att välja bort 

originaltexten av dessa arior, handlar i det här fallet om ett identifierat behov av anpassning till 

en målkultur. I målsituationen finns en funktion, ett behov av en kognitiv samtidighet i 

förståelsen av sången i dess sammanhang, där man vill motverka en distans i förståelsen på 

grund av en språkbarriär. Förhoppningen i det här fallet är att framförandet av respektive aria 

på målspråket ska utgöra en möjlighet för åhöraren att ta till sig innebörden/inge känslan av 

delaktighet eller mening i ett visst sammanhang, i en yttre kontext. 

I förlorandet av originalkomponenten tyskan, kan det förhoppningsvis uppstå nya, önskade 

estetiska möjligheter i framförandet som fungerar väl med originalmusiken och översättningens 

mål. Om översättningen uppfyller sitt syfte, så kan man nog säga att översättningen i alla fall 

har lyckats och arian har fått en ny funktion. En funktion som kanhända inte var avsett från 

början, men som tar sången vidare till ett annat sammanhang.  

Detta nya sammanhang vidgar perspektivet nu och då. Den kulturella bakgrunden just nu och 

då spelar in, och det vi vet om den. 

 

Autenticitet 

Barocksång och musicerande av barockmusik väcker ofta diskussion om utförande och 

utmärkande stildrag. Musikers val av interpretation och förhållningssätt till stilen och den 

tidens instrument, kan frambringa en ljudklang och framförandepraxis med ambition att vara 

tidstrogen eller autentisk för barocken. Det krävs förutom den musikaliska erfarenheten alltså 

en viss kunskap om verkets historiska och sociala kontext inför ett så kallat tidstroget 

framträdande. Graden av autenticitet skiftar beroende på förstås musikernas förhållningssätt 

och medvetenhet samt av val i interpretation, intonation och stämning samt instrumentation.  

Det skulle onekligen vara intressant att musicera dessa arior också tillsammans med tidstrogna 

instrument och uppleva den klangbild det skapar, tillsammans med den svenska översättningen. 

Idag finns dock inte alltid förutsättningar att framföra verket med den klangbild som 

kompositören hade i åtanke när han komponerade och som naturligt fanns att tillgå då. Det är 

en konsekvens av vår samtids kontext och står i relation till utveckling och förändring av vårt 

samhälle, innovationer, ideal, teknik med mera. Med samhällets förändring och utveckling och 

inte minst genom konstnärlig nyfikenhet och praktik kommer vi kanhända att tolka verk via 

andra medel och via andra sätt för att överhuvudtaget få tillgång till dem i en framtid. Det 

innebär både möjligheter att vinna nya insikter och risker att förlora redan gjorda. Jag frågar 

mig hur vanligt det kommer att vara i framtiden att musicera barockmusik och på vilka sätt? 

Roland Jackson säger:  

What, then, of the future? What might be looked for in musical performance? Two things in 

particular. 1) that the historical performer become more aware of and draw more freely upon the 

kinds of expressive above, since they have historical sanction; and 2) that the mainstream performer 

become more attentive to whatever can be found out about historical performance, which (in light of 

expressive features such as above) need not detract from individuality of expression. The hope is 

that the two kinds of performer (historical and mainstream) will thereby be able to draw closer 

together and eventually perhaps even merge into one practice (Jackson 1997, s. 10). 

För eftervärlden och för att lära oss av genren barockmusik, behöver vi bevara och föra vidare 

kunskap i framförandepraxis och om musikontologisk kontextuellt innehåll, för att låna 
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Wemans ord (Weman 2008, s. 13). Till det kan läggas interpretens betydelse för det 

medskapande och kreativa i utförandet. Denne kan förutom att ge kompositionen liv också 

tillvarata estetiska kvalitéer och uttryck som kan uttolkas även i andra sammanhang, kanske 

med en annan klangstruktur eller andra parametrar utifrån dagens sociala kontext. Ser man till 

Jacksons resonemang, finns en önskan att den sociala kontexten i framtiden skulle kunna, om 

än inte explicit närma synsätten mellan horisonterna historiskt informerad till mainstream 

(Jacksons uttryck), så kanske ändå skapa djupare förståelse och möjliggöra sammanbindande 

punkter dem emellan.  

Inom musikinstitutionerna kan studenten förkovra sig i flertalet genrer, och fördjupa sitt 

kunnande och uttolkande inom respektive genre genom sina lärares försorg. För pedagogiska 

syften är det viktigt att det finns en pedagogisk expertis som förmedlar ett kunnande om 

framförandepraxis inom respektive genre, men också att det finns en förståelse för lärande och 

kreativitet på vägen till målet. En förståelse för elevens utveckling och sökande efter kunskap 

om musiktolkning och framförande. Jag tror att alla pedagoger gläds över sina elevers försök i 

den riktningen. Däri ligger också ett närmande mellan två horisonter i synen på det idealiska 

framförandet utifrån respektive samtids socio-kulturella kontext, som är viktig för båda parters 

intressen; vidareförandet av musikontologisk kunskap och tillägnandet av interpretatoriska 

verktyg att utöva och tolka/utforska med.  

 

Affekt och retorik 

Undersökandet av ariornas musikaliska retorik utifrån de figurläror som ”figurerade” under 

barocken blev ett verktyg att tolka den tyska och faktiskt min egna svenska text också. Under 

studiens gång märkte jag att den svenska texten också var i behov av en viss retorik i den 

meningen att måltexten behövde väljas med omsorg, både musikaliskt sett och kontextuellt för 

att – vadå? För att vid framförande skapa en möjlig affekt? Betyda något som jag tror 

harmonierar med en viss känsla, eller kan skapa en viss mening. Begreppen retorik och affekt, 

tillför de något idag? 

Missförstånd kan skapa kaos. Ogenomtänkta eller negativt laddade ord kan göra illa. Ett vänligt 

tilltal kan ge tröst. En sång eller musik kan liva upp, ge trygghet, vagga till sömns, inge hopp 

eller väcka minnen. Ibland måste koder, uttryck, begrepp definieras för att förstås eller kunna 

inge betraktaren/åhöraren en viss avsedd känsla eller association. Retoriken har ett syfte, att 

uttrycka, begripliggöra, förmedla mening som kan förstås och därmed verka på människans 

varseblivning och reaktioner. Mattheson skrev: ”…alles was ohne lüblische Affecten 

geschiehet heißt nichts, thut nichts, gilt nichts” (1739, s. 146). (Ungefär översatt; ”det som äger 

rum utan lovvärd affekt, heter intet, gör intet och betyder intet.”) 

Det är möjligt att Matthesons ord i praktiken innebär att känslorna någon upplever inför något 

är ett kvitto på att denne har varseblivit någonting och/eller anser något skapa mening och 

betydelse. Utan medvetenhet, affekt, känsla eller upplevelse inför ting har vi ingen referens för 

dess mening och vad de betyder för oss. Det renässans- och barockkompositörerna långt före 

Mattheson försökte göra, var att göra ett rationellt identifierande av vad som skapar förståelse 

och identifikation, och definitionen kunde då hjälpa till att förklara en funktion och sättas 

samman med mening, innebörd och känslor. Redan de gamla grekerna, som man brukar säga, 

och deras retoriska efterföljare och pionjärerna inom musiken, förstod vikten av själslig respons 

på det talade ordet, på det som står i skrifterna, och på musikens inverkan. Sökandet efter 

affekten och retorikens plats inom musik, vilka ord eller musikaliska medel som skulle avbilda 

eller efterlikna fenomenet, tog än mer fart under barocken än under renässansen, och har 

egentligen aldrig avstannat utan tar sig uttryck än idag, även om sätten att formulera och sätta 
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ord på affekt ser annorlunda ut idag. Det kan förklara varför musikvetenskapen har varit lite för 

snabb att sätta en etikett på det musikaliskt-retoriska förhållningssättet under barocken som 

”affektlära”, med Matthesons formuleringar som grund. Affekt som begrepp kontra det stora 

antalet retoriska figurer, som diskuterades under barocken, innebär så mycket mer än att 

sammanfattas till en doktrin eller en lära för komposition.  

 

Specifika frågor och problem i samband med översättningen  

Översättningsarbete kan sägas vara ett retoriskt-musikaliskt företag i sig. Följande specifika 

frågor i översättningsarbetet ägnades särskild eftertanke: 

- Källtextens innebörd i ljuset av dess samtids sociala kontextuella påverkan. Vad betyder 

innehållet i grunden, och vilka synonymer kan användas i måltexten som bäst fångar 

betydelsen?  

 

- Syftet, målsituationen med översättningen. Kanske måste ord och uttryck omplanteras 

på ett annat sätt för att vara förståeligt/effektivt i målkulturens sociala kontext?  

 

- Hur kan innebörden användas på ett finurligt sätt i måltexten för att antal stavelser ska 

passa till musiken? Går det att baka om meningarna eller ordningsföljden på innehållet 

så de passar bättre musikaliskt?  

  

- Musikalisk retorik till källtextens innebörd. Vilken information ger musikalisk analys 

och en musikontologisk medvetenhet om originalverket som kan gagna en översättning? 

Går det att återuppväcka kompositörens känsla för texten? 

 

- Förhållningssätt till källtextens prosodiska rytm, dess versmått, stil och rim eller 

inneboende stämning. Betonas ord och stavelser på de taktdelar i musiken som är mest 

lämpade för det? Finns behov att ändra antal stavelser eller ordval så betoningarna blir 

naturligare? Det var intressant att analysera textens versfötter för att få en överblick av 

ordens stavelser och hur de behövde betonas i sång i måltexten. Olika former av småord 

och omskrivningar av meningen krävdes för att få rätt rytm och naturlig sångbarhet till 

den befintliga musiken. Ibland behövdes avsteg från källtexten för att göra 

översättningens helhet bättre.  

 

- Rim. De skapar i sig en musikalisk komponent, med att tillföra en språklig effekt i en 

rytmisk återkommande upprepning. Rimmen krävde speciallösningar och en del avsteg 

från källtexten i respektive aria. En slutsats är att i det musikaliska flödet medan sången 

pågår, försvinner fokuset på rimmet mer än när det läses, vilket kan vara lite förlåtande 

för användningen av mindre fantasifulla rim. Liknande språkljud, som liknande vokaler, 

ändelser eller begynnelsebokstäver kan också tillföra ett mönster av språkljud med 

rytmisk effekt. 

 

- Sångbarheten och den musikaliska kvalitén. Vilken typ av vokal fungerar på just de här 

tonerna? Hur fungerar dessa ord att sjungas i den här nyansen? Hur passar vokalljuden 

ihop med varandra inom meningen? Hur går orden att sjunga i rätt tempo till den 
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befintliga melodin? Känns texten meningsfull/sångtekniskt inbjudande att sjunga, 

inbjuder texten till personligt uttryck för sångaren?  

 

- Upprepningar av ord och koloratur över ett ord är vanligt i barocksång. Vilka ord är 

avsedda att förlängas med koloratur och avses en särskild känsla till dessa avsnitt? Blir 

upprepningarna för stereotypa eller icke sångbara över vissa melodiska figurer? Kan de 

behöva tilläggsord i måltexten för att fungera naturligt med musiken? Ett sätt kan vara 

att meningen förändras något litet för varje gång den upprepas. Kompositionen i sig 

själv följer ju en progression med förändringar. Kanhända går det att hitta ett mönster i 

ordens upprepande med viss förändring som blir logisk att utföra i koloratur? Därtill 

kommer också sångarens egna ornament som ska anpassas. 

Det är många frågor och detaljer som behöver prövas för att göra en riktigt lyckad översättning. 

Till hjälp användes som uteslutningsmetod för vilka ord som skulle väljas, Lows inbördes 

femkamp, där man prövar orden alltefter kriterierna: singability, sense, naturalness, rythm, 

rhyme (Gorlée 2005, s. 192). Något/någon av dessa kriterier får stå tillbaka ibland, och ger 

helheten ”lite lägre poäng” i just det avseendet, eller i respektive olympiska gren så att säga. 

Lows femkamps-metod gör att fokus på helhetens bästa får avgöra översättarens val. Mitt 

kriterium för helheten i översättningsprocessen var att sångbarheten och det musikaliska 

uttrycket inte skulle bli lidande på bekostnad av texten. 

 

Specifika iakttagelser i samband med studiens interpretation och framföranden 

Studiens sista moment; framförandet av ariorna anknyter till Matthesons redogörelse för 

executio/utförandet (Mattheson 1739, s. 127). Utförandet eller framförandet utgör den sista 

byggstenen till kompositörens och textförfattarens skapelse, det som i sista hand är av 

avgörande betydelse för uttrycket i musiken, och så även för dessa översättningar. 

Musikern/sångaren blir medskapare till verkets realiserande. Interpreten ger det musikaliskt 

länkade budskapet liv. Här lämnas ett tomrum att fyllas ut av utföraren, och att upplevas och 

fyllas i av åhöraren.  

Själva framförandet av de två ariorna på svenska var en av målsättningarna med 

översättningsarbetets möjligheter. Framförandet är avgränsat från att undersökas i studien, men 

kan ändå förtjäna en beskrivning, då det var en del av översättningarnas målsituation.  

Det intressanta är att oavsett svenskan, var det de musikaliska och praktiska lösningarna för 

utförandet som, vid varje annan konsert, krävde vår uppmärksamhet. Inte huruvida 

musicerandet innefattade svenska eller tyska språket. För utvärderingen känns det faktumet 

positivt. De översatta ariorna som nu kunde tituleras med svenska sångtitlar: ”Ljuva stillhet, 

lugna källa” och ”Se och hör min själ” framfördes under 2016 vid två olika tillfällen i två 

olika konstellationer. Framförandena har bestått av musicerande på vår samtids instrument med 

endera orgel och altblockflöjt eller piano och violin. Tempereringen har varit 440 Hz. 

(Tempereringen på 1700-talet då ariorna skrevs var som jämförelse 415 Hz och aningen 

oliksvävande).   

Att använda oss av ett historiskt informerat framförande i avseenden som exempelvis 

instrumentarium och klangbild, stod inte i fokus för den avsedda målsituationen. Däremot var 

vårt förhållningssätt att använda oss av de erfarenheter och kunskaper vi förvärvat genom våra 

musikutbildningar och yrkesverksamheter för att uttrycka den utförande-praxis vi gemensamt 

behärskar och känner till inom barockmusik. 
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Eftersom jag arbetade särskilt mycket med verket genom översättningarna, har jag lagt ned en 

del arbete på att undersöka kommentarerna om originalmanuskriptet av Händel i jämförelse 

med notutgåvan. De bifogade noterna i bilagan längst bak, är utifrån beskrivningen i 

notutgåvan över det som gick att utläsa från Händels originalmanuskript. Jag tyckte det kändes 

viktigt att försöka sätta mig in i hur notationen var gjord i originalverket för att få en 

uppfattning om vilken information som ges i notkällan, likaväl som källtexten. Det framgår 

endast lite information till utövande i Händels manuskript som underlag för notutgåvan. Allt 

annat som går att uttrycka musikaliskt måste notförlaget/jag/vi som interpret/-er själva komma 

till insikt i och utföra. Till exempel kan nämnas arrangemanget av klaverstämmans högerhand. 

(Vid framförandet användes dock notutgåvans klaverarrangemang). Nyanstecken är ett annat 

exempel. Händel har noterat ett enda nyanstecken, vid obligatstämmans insats i takt 2! 

(Notutgåvan har förslag på fler.) Obligatstämman har endast en drill noterad, sopranstämman 

har – ingen! Vad gäller bindebågar är endast ett fåtal i original, till skillnad mot notutgåvans 

förslag, dock respektfullt noterade med streckade bågar. I originalmanuskriptet fanns enligt 

utgivaren överstrukna anteckningar av Händel, som tyder på revision i manuskriptet. Frågan är 

om ariorna hann bli riktigt färdigställda av Händel, eller om fler versioner gjorts efter dessa 

som inte finns bevarade. 

Att få vetskap om originalmanuskriptets sparsamma innehåll och utformning förstärkte känslan 

av att upptäcka musiken på nytt. Det var otroligt inspirerande att prova sig fram i tolkningen av 

musiken för att försöka uttrycka den som vi upplevde att den ”ville” uttryckas. Vi studerade 

varandras stämmor och försöka sammusicera dem med medvetenhet (passager mellan 

obligatstämma och sopran till exempel). Vi ville ge framförandet liv, vara kreativa och 

medvetna i tolkandet av musiken. Vi provade dubbelpunkteringar, artikulation och nyanser, 

provade olika tempi, registreringar (orgel) och försökte hitta det emotionella uttrycket i 

respektive aria.   

Några praktiska frågor på plats i lokalen påverkade vissa val i framförandet. Fokus låg som sagt 

inte på att bygga en klangstruktur som på barockens tid. Instrumenteringen var redan klar och 

fungerade väl i sammanhanget. Instrumentens temperering påverkade hur blockflöjten behövde 

intonera vid respektive tillfälle. Akustiken påverkade vissa val vad gällde nyans, tempi och hur 

texten behövde artikuleras. Respektive orgels klang och registrering som användes vid 

framförandet påverkade andra faktorer i framförandet. Så även avstånd/placering i förhållande 

till varandra och åhörare vilket gör en viss skillnad. Vid ett framförande befann vi oss uppe på 

en läktare där vi inte kunde ses, och där vi inte heller kunde se åhörarnas ansiktsuttryck eller 

uppleva kommunikationen på samma sätt som när man är ansikte mot ansikte. 

Några kommentarer från åhörare på det faktum att ariorna framfördes på svenska istället för 

tyska har jag inte mött. Däremot upplever jag att ariorna fick en naturligare plats i 

sammanhanget de framfördes i, än om de framförts på tyska och att det uppskattades att de 

sjöngs på svenska. 

Ariorna fungerar att framföras i följd, gärna med nummer 4 först och nummer 6 efteråt. 

Längden på sångerna kan däremot göra att det är lämpligare att framföras vid olika tidpunkter i 

exempelvis en gudstjänst. Aria nummer 6 tar nästan sju minuter med sitt da Capo att framföra. 

Av tidsskäl valde vi därför att avsluta denna aria efter förspelets da Capo, innan sångens insats.  

 

Mening och möjligheter med sångöversättning 

Vi kan alltså se översättningarna som en handling omformulerandes kommunikation och 

budskap. Materialet består av verbal men också icke-verbal musikalisk kommunikation för 
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förståelse och invävande i en ny kultur eller social kontext. Till det kommer allt vad det innebär 

av anpassning och tydliggöranden av den musiklänkade texten såväl som dess funktion i 

framförande av ariorna i målsituationen. 

 

Varför översätta sånger?  

Överföring mellan språk av folksånger, hymner, psalmer, libretton och opera, annan vokal 

konstmusik, pop och rock, musikaler, undertexter till vokala framföranden vid scen och via 

olika media, är översättarhandlingar ur sångtraditionens historia och har blivit en del av vår 

kulturkonsumtion idag. En översättning via programblad, presentation eller undertext är ofta en 

del av dagens kulturupplevelse. Ibland består upplevelsen av att de översatta ordens och 

musikens sammanvävda budskap omplanterats till direkt förståelighet. Ibland står musiken, 

artisten, soundet, idealet eller funktionen i centrum och orden står under mindre fokus. Men 

oavsett syfte, genre eller budskap är det en symbios av det sammankopplade budskapet ord och 

ton, som har en förmåga att beröra och påverka människor på nytt varje gång det gestaltas. Det 

som driver kan vara viljan eller behovet att dela musikaliskt och verbalt kodifierat budskap till 

åhörare, att fördjupa egen förståelse, förhindra en sång att glömmas bort eller omplantera 

sången till en annan målkultur och anpassa den efter dess koder, samt ett särskilt intresse i att 

göra det. Men är det någon som bryr sig egentligen och finns det ett behov? 

När jag började med problematiserandet av studien, skrev jag i min problembeskrivning att jag 

såg det som ett problem att det inte gick att framföra de tyska ariorna på svenska. ”Än sen då, 

varför skulle det vara ett problem?”, frågade min kursledare med glimten i ögat. Den frågan har 

triggat mej att ställa kritiska frågor under arbetets gång och om översättningarnas bärkraft. 

Professionella sångare framför oftast originalverken på sitt originalspråk, och efterfrågar 

kanske inte översättningar i första hand. Likaså interpreter som prioriterar att framföra 

originalet så historiskt informerat/autentiskt som möjligt. 

Finns då ens behovet av att översätta sådana tidstypiska arior? Harai Golomb ställer frågan 

mycket rakt; “who the hell needs it?”. Han frågar sig om det bara är översättaren själv som ser 

värdet av att översätta en viss sång. Det är säkert många gånger så. Men att sångöversättning 

har en stor funktion i kulturlivet och för litteratur, tyder ändå på ett socialt behov av MLT, 

music linked text, musiklänkad text (Gorlée 2005, s. 137-142).  

Det är möjligt att behovet finns i de målsituationer där en kognitiv samtidighet i förståelsen av 

ett innehåll kan vara önskvärd, som i ett programblad till sång på ett främmande språk eller en 

dramatiserad händelse som ska nå ut till en publik, i ett visst sammanhang. Det översatta 

textinnehållet kan också framföras direkt via sången på en till den befintliga musiken 

musiklänkad måltext. I opera och film kan text dubbas. Behovet finns hos de som vill utöva en 

sång musikaliskt på ett särskilt målspråk eller till en särskild målkultur.  

I min mening är detta en av de största orsakerna till att den vokala översättningen 

överhuvudtaget kom till; ett särskilt intresse för sången, en önskan att ge sången vingar som bär 

den vidare för att beröra och uttrycka något som gör intryck. 

Fenomenen som hänger ihop med översättande går att resonera kring ur flera aspekter, inte 

minst de kognitiva och sociala. Därför har sångöversättning ett värde i vidare betydelse än sin 

översatta text. 
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Vad kan sångtexter tolkas som? 

I det vi räknar till litteratur finns det många gånger inbyggda musikaliska element som 

exempelvis rytm via ordens ljud, stavelser, längd och betoning. I poesi och lyrik återges uttryck 

av känsla och stämning med strofer och rim som ger en prosaisk rytm, särskild lämpad för 

högläsning. I antikens ode och epos är den högstämda hyllningsdiktningen på det rytmgivande 

versmåttet hexameter. Hymn och psalm är tonsatt diktning för kyrkligt bruk, eller bibliska 

textavsnitt ur exempelvis Psaltaren. Den grekiska tragedin är dramat som bygger på körens 

sång och skådespelarnas dialog och agerande. 

De är alla exempel på litteratur som haft sin plats i mänsklig historia tillsammans i sin stil och 

sin genre. De har alla musikaliska kontaktpunkter men kan studeras inom litteraturvetenskapen. 

Ett annat exempel är Bob Dylans sångtexter, som Svenska Akademin 2016 gav Nobelpris i 

litteratur. Kanske skapade svenska akademin en diskussion om vad sångtext egentligen kan 

tolkas som, när de uppmärksammande sångtexterna som litteratur. Det finns röster som 

protesterat och menar att Bob Dylans sångtexter bör sorteras under musikområdet. Kan vi se 

sångtext som litteratur eller är sångtext ”bara” musik? Bob Dylan tackade Svenska Akademin 

för att ha besvarat frågan på ett så underbart sätt. (Dylan, 2016, se länkar). 

Sångtext kan av översättaren betraktas utifrån ett musikvetenskapligt semiotiskt perspektiv 

(Gorlée 2005, s. 7), där sånglyrik förenas av lyrik och musik i en och samma form. Dessa båda 

former kan alltså kodifieras och tolkas var för sig samtidigt som de utgör en och samma 

konstform i sig. Hur sångtext upplevs däremot är en annan fråga. 

Den hermeneulogiska fenomenologin undersöker hur människan kompletterar och tolkar sina 

erfarenheter. Den tyske filosofen Edmund Husserl menade att människan kompletterar sina 

upplevelser utifrån projiceringar av en riktad intentionalitet (Hartmann 2004, s. 194). Den 

fenomenologi som undersöker lyssnarens upplevelse av sångtexten är ett område som kräver 

andra metoder, något som den här studien inte kommer att behandla. Semiotiken och det 

intersemiotiska översättandet berör ändå uttolkarens egen del i förståelsen av koden och vad 

den relaterar till utifrån dennes kontext, och blir medskapare till kodens verkan och betydelse. 

Upplevelsen av sången och dess mening är någonting personligt och som är sammanhängande 

med en social kontext. Lyssnaren blir ständigt medskapare till sångens betydelse.  

Ytterligare en teori understryker åhörarens del i tolkningen av verket. Leonard B Meyer (1918–

2007), professor i musikvetenskap vid universitetet i Pennsylvania, menar att musik har en 

hypotetisk mening som springer ur förväntningen på framförandet av musiken och texten. 

Efteråt sjunker meningen in och finns i minnet av det åhöraren upplevt. (Meyer; 1970, s. 30.) 

Meyer anser att musikens mening beror på åhörarens känsla som aktiverar dennes subjektiva 

varseblivning eller förklaring av världen, alternativt icke-varseblivning. 

Det texten i en sång betyder är något som är centralt i vokal översättning. Översättaren har sett 

ett speciellt värde i sången/sångtexten och vill låta den nå ut till fler. Därför är det viktigt vid 

översättning, om man har som syfte att hålla sig nära källtexten och tolka den, samt i 

sånganalys, instudering och interpretation av verket, att försöka ta reda på så mycket som 

möjligt av omständigheterna runt författaren/kompositören och samtiden runt källtextens 

tillblivelse för att förstå innehållet och vilka tankar och idéer som ligger bakom. Likaså har den 

målspråkliga kontexten betydelse i ett socialt och kognitivt perspektiv, något som kan variera 

mellan olika kulturer, måhända med samma målspråk, men i skilda sammanhang. Därför 

behöver översättaren känna till den målkultur som översättningen ska fungera i, eller 

åtminstone ha ett syfte klart för sig, ett skopos.  
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Vilket är då viktigast? Musiken eller orden? Eller kanske affekten av dem båda (för att 

återknyta till en viktig fråga för barockkompositören Mattheson eller de tidiga retorikerna)? 

Eller är det kanske framförandet som ger ”feeling”? 

Vad som är viktigast för varje individ eller målkultur; texten, musiken, framförandet, varierar 

från person till person, mellan olika sociala kulturer och säkert också från sång till sång. I olika 

musikaliska kulturer kommuniceras något som skiljer dem från andra genrer och musikkulturer. 

Det kan vara avgörande för om det associeras med eller uppfyller en genrers eller tidsepoks 

utmärkande drag, såsom vi känner till dem idag. Dessa stildrag, eller koder, kan kodifieras. 

Översättaren är intresserad av att överföra budskapet av en språklig kod till en annan. Likaså 

kan den icke-verbala koden, musiken, överföras mellan olika musikkulturers koder och anta 

skepnader i andra kontexter. 

 

Vad kan uppnås med sångöversättning? 

Naturligtvis kan översättningar göra skäl för att väljas bort eller missa sin verkan. De kan också 

väcka intresse och generera ny utveckling. 

Som en förlängning kan en ny måltext i ett framförande av en översatt sång utifrån en 

ändamålsenlig, på flera sätt väl fungerande musiklänkad översättning, återberätta ett budskap 

till intryck för utförare och åhörare i den socio-kulturella kontext dessa befinner sig i. 

Sångöversättningen kan bli en länk till kompositörens/textförfattarens ursprungliga intention 

sprunget ur det samhälle och den kontext som sången kommit till inom, och ge ett intryck av 

den intentionen. Vissa estetiska kvalitéer kan förloras i avsteget från originalet som är 

önskvärda i vissa sammanhang, men en önskvärd social kontext kan uppnås i andra. Sedan kan 

man också tänka sig sångöversättningens roll i spridandet av redan tonsatt lyrik.  

Sångöversättning är hermeneutisk i sin karaktär, vilket uppmuntrar att se på verkets innehåll 

likadant. På det viset är sångöversättning informativt i många bemärkelser; sångöversättning 

berör sociala, kulturella, kognitiva, språkliga, historiska, musikaliska, litteraturvetenskapliga, 

semiotiska, filosofiska och andra parametrar som går att finna. Att man kan betrakta 

sångöversättningen ur flera perspektiv, och samtidigt se hur de sammanlänkas, belyser dess 

värde som forskningsområde. 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
 

Översättning av ariornas sångtexter innebär ett komplext problem för att få dem konstnärligt 

verkningsfulla. Studiens syfte är att belysa dessa problem för att tillföra kunskap om 

sångöversättning inom musikvetenskapen; vad en översättare för vokalmusik kan behöva känna 

till. Den vill också lyfta diskussion om sångöversättningens mening och diskurs. 

Frågeställningarna om vad sångöversättning egentligen är, tolkningen av text och musik, 

överföring av sång till ett annat språk i sammanlänkning med befintlig musik, motstridiga 

lojaliteter, form och estetik i ljuset av bakgrund och målkultur, mening och möjligheter med 

översättning är nyckelfrågor för problemställningen. Avgränsningarna i studien är avsedda att 

enbart förhålla sig till de specifika och generella problem som anknyter till översättningsarbetet 

med ariorna.  

I studiens kapitel Tidigare forskning, talas det om bakgrund, artiklar och litteratur till 

sångöversättning fram till 2016. De vetenskapliga metoder och förhållningssätt till 

sångöversättning som presenterats har delvis varit vägvisande för studiens översättningar. Här 

kan också nämnas Gorlée (2005), Minors (2013), Franzon (2010, 2011). En slutsats av den 

forskning som finns är att text och musik i sångöversättning är sammanlänkade konstarter och 

tolkas utifrån sina skilda områden. Det har varit intressant att undersöka de sammanlänkade 

beröringspunkterna mellan sånglyrik och musik, och hur dessa båda konstformer utvecklats 

tillsammans. Det verkar som om litteraturvetenskapen talar mer om lyrikens släktskap med 

musiken, än motsvarande inom musikvetenskapen. Fenomenet kan beskrivas som 

sångöversättningens dubbelnatur av lyrik och musik. Då förhållandevis lite forskning om 

sångöversättning tagit hjälp från lyrikstudium, verkar det som att det finns luckor att fylla inom 

musikvetenskapen. lyriken är en del av sångtraditionens grund och vice versa. 

Hermeneutiken har antagits som teoretisk grund för studien, då del och helhet samverkar i flera 

aspekter och flera perspektiv är nyttiga för att tolka ariorna och skapa förståelse som behövs för 

att göra en översättning av dem verkningsfull. Detta talar kapitel Teori och Metod om. De olika 

synsätt och fält som berörs i sångöversättning är både historiska, sociala, kulturella, 

lingvistiska, musikvetenskapliga och kognitiva. Det teoretiska ramverk som studien stöttat sig 

på är den utvidgning av Jakobsons begrepp 1959 om intersemiotisk översättning, vilket 

språkvetare, litteraturkritiker och översättare utvidgat, tillämpat och diskuterat ur olika 

perspektiv. I ett översättningsarbete innebär medvetenhet om dessa delar en fördjupad kunskap 

om sångens textligt och musikaliskt sammanlänkade innehåll, men är inte alltid självklar i en 

mer allmän översättning.  

De metoder som använts för studien har bestått av interpretation och analys, historisk 

tillbakablick på ariornas bakgrund, ett översättningsarbete och en musikalisk praktik (från att 

prova olika versioner av måltext till att framföra slutgiltig version). Till grund för 

översättningsarbetet har litteratur- och språkvetenskapens grundläggande teorier om tolkning 

och översättning varit samt aktiva översättares och forskares bidrag om sånglyrik, 

sångöversättning i litteratur och artiklar. 

Det har varit ofrånkomligt att göra ett historiskt nedslag i barockens epok, som en bakgrund till 

det samhälle, den syn på musik och text som existerade då. Ett försök att belysa den estetiska 

kontext som finns runt ariorna har fått ett eget kapitel i kapitlet Historisk och estetisk bakgrund. 

Med en historisk tillbakablick kan man göra sig en uppfattning om ariornas mening, funktion 

och framförande i sin samtid. Det är tydligt att Brockes och Händels båda dacapoariors textliga 

innehåll får sin förklaring i upplysningens naturtillvända tankar om omvärlden och människans 

själsliv, snarare än i klassicismens manieristiska uttryck. Texttolkande, vokala och 



91 

 

instrumentala möjligheter kan upptäckas i notbilden som visar sig ha estetiskt-praktisk 

bakgrund kombinerat med innehåll, mening och funktion. De teorier som förekom under 

barocken för att förstärka affektivt och retoriskt innehåll i musiken diskuterades av särskilt 

tyska musikteoretiker och kompositörer mellan sent 1500-tal till slutet av 1700-talet i så kallade 

figurläror (vilka i mångt och mycket var inspirerade av Luthers retorikvänliga liturgi). Dessa 

figurläror är intressanta i både tolknings- och utförandeperspektiv. Se särskilt Bartel (1985 och 

1987) och Buelow (1983). Sångdramers utveckling från talsång till virtuos sång i operaarior i 

kombination med sångbar/reflekterande deklamation av text (Grout & Palisca 1988, s. 351-

371) ger också en bild av hur man tänkte kring utförande och tolkning av arior under barocken. 

Det finns däremot inte mycket referenslitteratur att hitta som resonerar om specifika problem 

kopplade till översättning av barocksång med de typiska upprepningarna, melodifigurerna och 

koloraturerna. Där har dock tyska källor för barockens musik-retoriska figurer, och Seedorff 

(2013) varit till god hjälp för att vidga förståelsen av dacapoariornas framförande, struktur och 

innehåll.  

En stor del av studien utgjörs av analysen av ariornas textliga (lyriktolkade) och musikaliska 

beståndsdelar i kapitlet Resultat: presentation och analys. Källtexternas innebörd tolkas för sig, 

dess meter eller stavelsernas rytm i förhållande till musiken och rimflätningen. För studien har 

huvudkällan Burrows (2003) notugåva använts, och utifrån den diskuteras vissa musikaliskt-

retoriska figurer, koloraturer och musikens harmoniska progression och form. Efter att ha 

konstaterat att det i ariorna går att identifiera strukturer och figurer som kategoriserats av 

flertalet musikteoretiker under barocken, kan slutsatsen dras att Händel var väl förtrogen med 

musikens texttolkande medel, och fantasifullt och kreativt använt flertalet av dem i ariornas 

komposition. Det som tolkats som musikaliskt-retoriskt innehåll var väl sammanlänkat och 

harmonierande med orden i källtexten. Särskild hänsyn har i den här studien tagits för att 

försöka sammanlänka texten i svensk översättning med de musikaliskt-retoriska figurerna på 

motsvarande sätt. Den svåra balansgången har varit att producera översättningar av ariorna som 

är sångbara, språkligt naturliga i vår tid och fungerande med originalmusiken, där vissa delar i 

text och musikaliskt innehåll har behövt särskild uppmärksamhet.  

I kapitlet Diskussion, belyses specifika och generella problem i ariornas översättningsarbete. 

Översättning handlar om offrandet av en källtext och att välja bort vissa estetiska kvalitéer för 

andra. I detta komplexa problem kan det uppstå motstridiga lojaliteter. Dessa iakttas i samband 

med översättningarnas form och estetik och diskuteras utifrån olika aspekter, till exempel 

utifrån förhållningssätt till historiskt informerade framförande, det vill säga framförande av 

1700-tals arior med autenticitet och tidstrogenhet gentemot det vi känner till om den tidens 

musicerande. Den nya sociala kontexten innehåller förändringar för originalverket i utförande 

och för hur det mottages. Det är ett gap mellan åtminstone två kulturers kontext; 1700-tals 

ariorna i sin historiska kontext kontra 2000-talets förutsättningar. Denna kulturbakgrund 

tillsammans med förhållningssätt påverkar hur interpreten ser på tolkning och framförande, 

men påverkar också översättningarnas resultat och upplevelsen, eller ”affekten” (en del av idén 

med dacapoarian under senbarocken) av dem. Slutsatsen är att målkulturens upplevelse delvis 

kan påverkas av översättaren och dennes val, men upplevelsen är högst individuell efter 

situation och även beroende av mottagarens egen sociala kontext och förhållningssätt.  

Begreppet affektläran må vara lite konstruerat inom musikvetenskapen, enligt Buelow av 

misstag sammankopplat med Mattheson och barockens retoriska komponerande, men i grund 

och botten sprungen ur antika teorier om själens rörelse; affectus. Affekten i en aria, "feeling" 

eller helt enkelt upplevelse av sången och därmed det som handlar om sångers tilltal, väcker 

frågor som är förknippade med sångöversättningens mening och bärkraft.  
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I kapitlet diskuterades också sångöversättnings mål och möjligheter, för att belysa meningen 

med sångöversättning generellt. 

 

Studiens slutsats 

Måltexterna kan definieras som översättningar genom att de uppfyller vissa kriterier: 

Översättningarna utgår från ariornas förlagor som är en musiklänkade texter (Franzon 2010, s. 

52). Källtexterna är anpassade av Händel själv, sammanlänkade med musik komponerad att 

passa till. Måltexterna i sin översättning är inte helt trogna källtexten. Det beror till stor del på 

det syfte översättningen haft; svenska passande i vår tid i 2000-talet. De ”gamla” orden ur ett 

1700-tals språkbruk behövde nyare ord som jag tyckte skulle ha mer slagkraft i en målkultur 

idag. Översättningarna har därför balanserat mot en creative transposition (Jakobson, 1959, s. 

238) det vill säga en kreativ eller medskapande handling till originalverket. Översättningarna 

kan sägas ha adekvathet (texten är lik källtexten) och acceptabilitet (texten är enligt 

målspråkets normer) vilka Toury anser båda ska finnas hos en översättning (Toury1995, s. 33-

35). 

Är översättningarna lyckade? Om vi använder poängsättningen i femkamp i översättning enligt 

Lows metod (Gorlée 2005, s. 185-211) och grenarna är sångbarhet, känsla, naturlighet, rytm 

och rim, skulle nog sångbarhet, känsla, rytm och naturlighet få godkänt resultat. Måltextens rim 

prioriterade jag minst, och de är inte heller arians eller stilens mest framträdande beståndsdel, 

som de kan vara i en humoristisk kuplettsång eller i en visa med många strofer till exempel.  

Ariorna fungerade nöjaktigt för målsituationen. Den svenska texten kan behöva anpassas om 

man vill ornamentera melodin rikligare, betoningar kan annars hamna fel. Ett förslag jag fått på 

förbättring av måltexten i aria nummer 6; Meine Seele hört im Sehen, kunde till exempel vara 

att bokstavligt översätta ordet "lacht", skrattar, för att motsvara koloraturens skratt-liknande 

figurer utsträckta över just detta ord. Det hade varit intressant att få kritiska åsikter på 

översättningarna från fler sångare, och det kunde också varit värdefullt för resultatet. Det ska 

sägas att det är välkommet med synpunkter i efterhand. Den intresserade kan också själv ändra 

i texten så det passar var och en.  

Utforskandet av ariorna behöver inte vara slut. Kanske tål de att transponeras för att passa 

andra röstlägen eller klinga på ett önskat sätt? Att transkribera dem kan skapa nya uttryck och 

klangbilder. Kanske kan de omplanteras i vår samtid och framtid på fler sätt än med 

översättning? Tiden får utvisa om översättningarna blir liggande. Förhoppningen är att de kan 

bli uppskattade och använda. 

Översättningarna kom till för att det skulle gå att sjunga ariorna på svenska i utvalda 

situationer. Resultatet och redovisandet av studien kring översättningarna hoppas jag ska bidra 

till att öka intresset för dessa arior och att de ska framföras mer.  

Förhoppningen med översättningarna är att de ska resultera i ett användningsvänligt gestaltande 

innehåll som ska harmoniera med originalet i musicerande av dem. Eventuellt kan studien tjäna 

praktiken också för andra och ge fler sångare, textöversättare och andra intresserade ett vidare 

perspektiv på textöversättning av dessa under senbarocken skrivna Händelarior. Att översätta 

dessa arior har inneburit att jag fördjupat och utmanat mitt eget utövande av inte bara 

översättning, men också funnit fler möjligheter i musicerandet av ariorna. Det står klart att det 

finns samband mellan översättning av sånger och deras historiska kontext, kommunikativa, 

sociala och möjliga pedagogiska betydelse. Sångöversättning skulle kunna, som jag ser det, 

växa fram genom interpretation, musikteori och konstnärlig praktik, och även prövas genom 
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dessa. Det vore intressant om det prövade som då skulle diskuteras gav nya infallsvinklar åt 

detta hantverk, som sångöversättning är. Detta hantverk som är orsaken till att sånger överlevt 

och spridits under århundraden i och mellan olika kulturer. 

Det finns en tendens vid översättning och inom musikvetenskapen att inte tala om värdet och 

vinsten av översättning (Franzon, 2010). Jag hoppas att studien förutom att belysa vissa 

komplexa problem med översättningarna också belyst vikten av medvetenhet om sångtext och 

sångöversättning som två förenade konstformer av prosa och musik i en och samma form, hur 

de båda tydliga hänger ihop i dessa barockarior. Översättningen av dessa barockarior balanserar 

på källtextens och originalmusikens samtidiga berättande.  

Teorin har stärkts under arbetets gång att ariorna i översättning behöver ta hänsyn till 

källtextens lyriska stilistik och anta en strofisk form som fungerar till den musik och den 

kontext de är tänkta för, där det skrivna ordet i sammanlänkningen med ytterligare en konstart, 

musiken, tillsammans utgör en kod. Ett argument som talar för denna dubbelnatur kan vara att 

sånger går att analysera och beskriva eller för den delen översätta, dels utifrån sin poetiska och 

litterära form, dels utifrån sin musikaliska form, men också utifrån den symbios av själsligt 

intryck dessa båda former bildar tillsammans och i vilken kontext de samverkar. 

Naturligtvis är det många faktorer som bidrar till upplevelsen av en sång. Förståelsen ligger på 

fler plan och förståelse av text behöver inte ha prioritet. Den enskilde åhöraren och/eller 

interpretens upplevelse och känsla av eller förhållningssätt till en sång är avgörande för vilket 

intrycket/uttrycket blir. Denne enskilde är också en del av en social kontext som format dennes 

förhållningssätt till omvärlden och dennes reaktioner. Sammanhanget, framförandet och 

sammansättningen av ord och musik är olika beståndsdelar som påverkar hur sången framförs 

eller tas emot i den sociala kontext utförare/åhörare befinner sig i. Därför kan samma sång bli 

så olika i olika framföranden och uppfattas så olika, i mötet med olika individer, kulturer, 

förutsättningar och tolkningar. Den skapas på nytt med nya intryck för varje gång den upplevs. 

Hade människan inte burit på behov av att dela dessa upplevelser, varför inte använda ordet 

”affekter”, skulle sång och sångöversättning förmodligen inte tagit den plats i vår historia och i 

vårt samhälle som de gjort och gör än idag.  

Till sist angående sångöversättnings mening, den kan ha en närmast hjärtstartande effekt på 

gamla låtar och bortglömda små och stora mästerverk. Det finns oändliga exempel på 

sångöversättningar som gjort att gamla sånger på väg att glömmas bort, räddats till nytt liv.  

Varför inte låta studiens inledningscitat med orden från den franske författaren och 

litteraturfilosofen Maurice Blanchot (1907–2003) avsluta och sammanfatta det fina med 

sångöversättning; ”Even classical masterpieces live only in translation” (Blanchot 1990, s. 84; 

Venuti 1995, s. 308.) 
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Altonaer Malers. 

http://www.museen-sh.de/Objekt/DE-MUS-076017/lido/14 [hämtat 2017-08-06] 

Brockespassion översatt till svenska, Carl Eklund (1731) Kungliga Biblioteket, Stockholm. 

Tillgänglig på internet: 17weburn.kb.se/eod/4020/NLS12A004020.pdf  

[hämtat 2017-02-16] 

Semiotik:  

Dinda Lee Gorlée, hemsida: http://www.dindagorlee.com/ [hämtat 2017-10-05] 

Bob Dylans bankettal vid Nobelfesten 2016 (genom ambassadör Azita Raji): 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2016/dylan-speech_en.html 

[hämtat 2017-04-05] 
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http://www.allmusic.com/album/release/handel-neun-deutsche-arien-mr0003633454
http://www.allmusic.com/album/release/handel-neun-deutsche-arien-mr0003633454
https://www.youtube.com/watch?v=JXmPh2dHFiU
http://www.museen-sh.de/Objekt/DE-MUS-076017/lido/14
http://www.museen-sh.de/Objekt/DE-MUS-076017/lido/14
http://www.dindagorlee.com/
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2016/dylan-speech_en.html
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2016/dylan-speech_en.html
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10. BILAGOR  
 

Bilaga 1. - Süße Stille, sanfte Quelle – HWV205 
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Bilaga 2. – Meine Seele hört im Sehen – HWV 207 
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