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här inte delar Ellen Keys utvecklingstro, och den uppfattning som Ellen Key och Rilke 
hyser att människorna själva skapar Gud är »en tanke utan motstycke i Lagerkvists 
livstro» (a. a., s. 68; jfr dock s. 128 f., not 60). De dokument som Linnér sysslar med 
är vid sidan av Kaos och Det eviga leendet prosastycket Morgonen och Den lyckliges 
väg. Tar man vara på slutorden i betraktelsen Morgonen ter sig Lagerkvists gudsföre
ställning inte fjärranliggande från Rilkes och Ellen Keys. Så slutar Lagerkvist sitt prosa
stycke:

»Här är jorden. Här bor människorna. Och över oss råder mänskornas Gud, vårt 
hemlighetsfulla verk.»

Mitt syfte med detta inlägg är sålunda å ena sidan att visa hur Ellen Key, livstrons 
förkunnerska, bevisligen uppskattat den unge Lagerkvists appeller. Å andra sidan vill 
jag göra gällande att man kan läsa in litet mer av evolutionism hos Lagerkvist omkring 
1920 än vad Linnér är beredd till. (Hur framtidsdrömmen skymtar i Det eviga leendet 
berör dock Linnér i a. a., s. 135 ff.).

Slutligen skall jag också i korthet beröra en gammal tvistefråga med Linnér (jfr 
min rec. av Linnérs doktorsavh., Livsförsoning och idyll, i Samlaren 1954, s. 227 f.). 
Linnér förklarar i den nya bokens slutkapitel (s. 306 f.) om den mänskliga gemenskapen 
i Det eviga leendet: »Medkänsla synes den inte rymma, att döma av berättelsen om 
puckelryggarna; människorna är förtvivlade eller resignerade, men de visar ingen vilja 
till identifikation med de lidande. Naturligtvis är Dostojevskijs framställning här ojäm
förligt rikare.» Jag hävdar att om man i stället fäster sig vid själva författarattityden 
så kan man iaktta en tydlig bitterhet i Lagerkvists skildring på Det eviga leendets slut
sidor av hur människorna först hängav sig åt den djupaste förtvivlan och sedan —  
förtvivlade även över att det för den skull inte föddes fler puckelryggar än förut — 
resignerade och vart lyckliga.

Linnér har både i sin avhandling och sin nya bok fina iakttagelser om Lagerkvists 
förhållande till Nietzsche. »Nietzsche erövrar livet, Lagerkvist tar emot det», säger Lin
nér (avh., s. 54). Jag anser att puckelryggepisoden visar hur svårt Lagerkvist har att 
acceptera livet. Det ligger en makaber ironi i hans —  eller rättare en av hans diktade 
gestalters —  tal om släktets »behov att till dels vara puckelryggigt». Jag håller för 
sannolikt att det är en reminiscens från Nietzsches Also sprach Zarathustra, som kom
mit Lagerkvist att göra accepterandet av puckelryggigheten till ett kriterium på livsför
soning. I avsnittet om återlösningen, Von der Erlösung, säger en puckelryggig till 
Zarathustra, att han måste övertyga också krymplingarna. Men Zarathustra talar på ett 
sätt till den puckelryggige och hans skara och på ett annat sätt till sina lärjungar. 
»Med puckelryggar får man lov att tala puckelryggigt», förklarar Zarathustra (Albert 
Ericssons övers., 2:a uppl. 1905, s. 166 ff.). Är Lagerkvists livstro naiv eller cynisk, 
frågar sig Linnér. »Särskilt berättelserna om frihetsmartyren och puckelryggarna ligger 
ju cynismen nära» (Pär Lagerkvists livstro, s. 142). Vad som kan te sig som ett cyniskt 
accepterande av mänskligt lidande bör kanske rättare betraktas som en förtvivlans revolt.

Ulf Wittrock.

Lenngrensdikten Källan tonsatt av Pehr Frigel
Kompositörerna till de många sånger och visor som infördes i Olof Åhlströms musik
tidskrift Musikaliskt Tidsfördrif på 1790-talet namnges vanligen, men däremot inte 
textförfattarna. Några gånger förekommer det att tonsättaren betecknas med signaturen 
musikälskare. I ett par fall är det möjligt att visa att det är fråga om Pehr Frigel, 
och av särskilt intresse är att det bland annat gäller en tonsättning av Anna Maria 
Lenngrens dikt Källan.

Dikten, som börjar med det mjuka anslaget »Genom Dalens stilla famn Denna källa 
tyst sig bryter; Bortskymd hennes bölja flyter, Obemärkt och utan namn», och har 
sentensen uttalad i bönen om ett lugnt liv som ger lyckan att »Lefva glömd och göra 
godt», brukar gärna uppfattas som ett uttryck för en personlig livsvärdering. Därvid 
har man följt Franzén. När denne i sitt minnestal över Anna Maria Lenngren, hållet
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vid Svenska akademiens högtidssammankomst 20 december 1818, bland hennes dikter 
söker några som mer än andra synes ge en inblick i hennes innersta livsstämning 
dröjer han särskilt vid Källan och citerar tre av de fyra stroferna (Svenska akademiens 
handlingar ifrån år 1796, 8, 1821, s. 357 f.). Till dikten anknyter han dessutom en 
tolkning av reversbilden på akademiens, av gravören G. A. Enegren utförda minnes
penning över skaldinnan. Han säger: »Då jag på närvarande skådepenning ser henne 
föreställd såsom en sångmö i en enslig ängd, tänker jag mig der denna källa», och 
i sången till lyran tycker han sig höra samma önskan uttryckt som dikten ger ord åt. 
Med Källan sammanställer Franzén även den i tonen närbesläktade dikten Lycklig den, 
och han nämner att båda »äro allmänt kända och sjungna».

Två tonsättningar av Lycklig den förekommer i Åhlströms publikationer, den ena i 
Skaldestycken satte i Musik, del 4, 1795, nr 9, av J. F. Palm, den andra i Musikaliskt 
Tidsfördrif 1796, nr 8, av C. E. Gleisman. I båda fallen namnges kompositören. Även 
Källan finns tonsatt två gånger. Dikten stod först tryckt i Stockholms Posten 16.9.1795. 
Samma år ingår den tonsatt av Thomas Byström i Musikaliskt Tidsfördrif redan i häfte 
nr 16, som 31.10 i Stockholms Posten annonserades utkommet. Kompositörens namn 
var här utsatt. Andra gången förekom dikten i Musikaliskt Tidsfördrif 1799, nr 17, 
med rubriken »Andte Grazioso af en Musik-älskare». Båda musiktrycken noteras bland 
uppgifterna i kommentaren till dikten i Svenska vitterhetssamfundets upplaga av de 
samlade skrifterna, utgiven av Theodor Hjelmqvist och Karl Warburg, men några upp
lysningar om signaturen musikälskare lämnas inte (SS 3, 1926, s. 499). I Svensk tid
skrift för musikforskning 1926 har Tobias Norlind i uppsatsen Olof Åhlström och 
sällskapsvisan på Anna Maria Lenngrens tid sammanställt förteckningar över visbidragen 
både i Musikaliskt Tidsfördrif och Skaldestycken satte i Musik. Tonsättningarna av Käl
lan upptages även här, men inte heller Norlind har identifierat signaturen musikälskare. 
I samlingarna i Musikaliska akademiens bibliotek föreligger emellertid kompositionen i 
autograf av Pehr Frigel, registrerad i bibliotekets autografsamling. Manuskriptet bär 
dessutom Frigeis egenhändiga påskrift »Composée par Fxx en 1799». Signaturen »Fxx» 
är den som han i regel använder, och den möter ofta i anteckningar han gjort på 
sina verk i handskrift. Medan Byströms tonsättning är genomkomponerad tillämpar 
Frigel den enklare formen med upprepning av strofmelodin.

Norlinds förteckning upptar signaturen musikälskare även i ett par andra fall utan 
att den identifieras. En sopranaria som är känd som ett verk av Frigel ingår i Musika
liskt Tidsfördrif 1796, häfte nr 5—7, med rubriken »Aria af en Musik-älskare upförd 
i Jacobi Kyrka Påskdagen 1794». Texten börjar: »O död! O död! hvar är din udd?» 
Partituret föreligger i Musikaliska akademiens bibliotek i Frigeis manuskript, betecknat 
I 1905. Det har dessutom hans egenhändiga påskrift: »Fxx 1793 —  in Martio.» Trycket 
är ett klaverutdrag. Arian karakteriseras av Carl-Allan Moberg i Kyrkomusikens historia 
som utförd i en överrikt smyckad koloraturstil (a. a., s. 458).

Signaturen musikälskare förekommer i Musikaliskt Tidsfördrif 1791 både för en 
melodi till Anna Maria Lenngrens kända dryckesvisa »Bröder se Bålen» i häfte nr 17 
och för en visa »Öde, om du vill mig gifva» i häfte nr 18, men ingendera återfinnes 
bland Frigeis notmanuskript i akademibiblioteket. Däremot kan det beläggas att han 
är kompositören till en visa med »Mel. af en Musik-kännare» i årgång 1793, nr 25. 
Visan börjar: »Naturen mig lärde hvad Vishet ej fann, At älska och drika så länge 
jag kan.» Den föreligger bland Frigeis kompositioner, under signum I 520. Liksom 
Källan har denna visa blivit tonsatt både av Frigel och Byström. Med den senare 
nämnd som kompositör står den införd i Musikaliskt Tidsfördrif 1794, nr 6. Visan 
trycktes i Extra Posten 3.4.1793, nr 74, med rubriken »Visa. Från Danskan». J. Viktor 
Johansson behandlar den i sin monografi över Extra Posten i den bibliografiska för
teckningen, nr 334, och påpekar här att det är en visa av Johan Vibe, tryckt redan 
1777 och bland annat upptagen i en Samling af Klub-Sange, utgiven i en andra upp
laga 1792. Vibe är känd som ivrig medlem i Det norske Selskab i Köpenhamn. Det 
kan även vara av intresse att notera att bland Frigeis manuskript under signum I 520 
föreligger en tonsättning av Leopolds översättning av Schillers An die Freude, vilken 
stod införd i Extra Posten 10.5.1793, nr 104. Med musik av Åhlström ingår Leopolds 
text i Skaldestycken satte i Musik, del 1, 1794, nr 4 ·
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När Norlind i sin uppsats sammanfattande räknar upp de skalder och kompositörer 
som är företrädda i Åhlströms musiktidskrifter saknas Frigeis namn. Han är inte heller 
upptagen bland de tonsättare som Nils Afzelius nämner i katalogen över den minnes
utställning över Anna Maria Lenngren som Kungliga biblioteket anordnade år 1954 
och där en särskild avdelning ägnats musiken till hennes dikter. Kanske kan notiserna 
om att signaturerna musikälskare och musikkännare i ett par fall betecknar Frigel tjäna 
som en påminnelse om att han inte helt skall glömmas bort som en av kompositörerna 
i den lenngrenska kretsen och som bidragsgivare till Åhlströms musiktidskrift.

Thelma Hanson.


