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Om tidiga  svenska klassikeröversättares  syn på sin  roll  i  det  svenska litterära 

systemet
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Att  översättning  har  varit  en väsentlig  del  av den svenska litteraturen  från äldsta  tider  är 

välkänt. Eufemiavisorna är ett tidigt exempel; Gustav Vasas Bibels betydelse för svenskans 

utveckling  kan  nog inte  överskattas.  Översättningar  av  antik  litteratur,  d.v.s.  grekisk  och 

latinsk litteratur från Homeros till c. 500 e.Kr., är i sammanhanget en försvinnande liten, och 

proportionellt allt mindre del av det svenska litterära fältet. Men inte desto mindre utgör de en 

konstant  i  den  svenska  bokfloran  till  dags  dato  allt  sedan  1590-talet  då  den  första 

översättningen till svenska av en klassiker trycktes i Rostock. Det var Israel Petri Dalekarlus 

översättning av (en tysk översättning av en latinsk översättning av) Xenofons berättelse om 

Herakles vid skiljevägen. Genom århundradena har översättningar av varierande kvalitet och 

inrikning producerats i Sverige, av översättare som än är anonyma, än i övrigt okänd, än mer 

eller mindre professionella som översättare och eller litteratörer, än författare som varvar sin 

författarverksamhet med översättningsdito.

Inom  ramen  för  IASS  konferensens  övergripande  tema  ”Översättning”,  ämnar  jag 

framlägga  ett  paper  som  fokuserar  på  den  sistnämnda  gruppen  svenska  antiköversättare. 

Vanligen arbetar dessa översättare/författare med litterära texter. Från kring 1700-talets mitt 

till 1820-talet var översättare av klassiker – främst arbetade de med latinska epiker och i en 

mindre omfattning med grekisk poesi – delaktiga i samtida debatter kring poetik och metrik, i 

vilken omfattning innovationer och/eller främmande influenser skall tillåtas eller undvikas. 

Mot  bakgrund av samtida  och  tidigare  översättares  praxis,  undersöker  jag  i  detta  paper  i 

vilken omfattning och på vilket sätt översättarna utnyttjar det forum som deras översättningars 

paratexter erbjuder till att försvara sina poetiska och metriska val och till att positionera sig i 

förhållande till samtida och tidigare generationers översättningar, både svenska och utländska.


