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till tjänsten, torde inte vara möjligt. I varje fall skulle de sakkunniga kunna anklagas 
för tjänstefel, om argument och preferenser av antydd art skulle kollidera med universi- 
tetsstadgans § 109. Där sägs som bekant, att vid tillsättning av professur inga andra 
grunder må åberopas än graden av ådagalagd vetenskaplig skicklighet (underförstått: 
inom det område tjänsten avser).

Uppsala den 10 oktober 1968
Gunnar T  ideström

Franzén, fru Lenngren, C. G. B. Peschek och Horatius
Franzéns dikt T il en ung Flicka publicerades ursprungligen i Stockholms posten den 
26 augusti 1793. I denna sin första tryckta gestalt lydde stycket på följande sätt:

1. Unga Flicka! 1 din wår 
bind dig myrtenkransen. 

Dansa, medan du det får: 
Snart är du ur dansen.

5. Snart en Herre återstår 
af den slaf, der smilar. 

Barnet gråter, waggan går 
och claveret hwilar.

2. Innan morgonen sin kos
smyga sig behagen: 

då en annan yngre ros 
tränger dig ur dagen.

3. Spegla dig, så länge än
spegeln dig berömmer; 

denna oförstälda wän 
nog en dag du glömmer.

4. Medan du ikring dig ser
ynglingar i låga:

Flicka! sjung wid dit claver, 
skämta wid din båga.

6. Suckar, eder och beröm,
verser och romaner, 

f röj de än din morgonbön, 
främje dina planer!

7. Snart med en förwissnad barm,
såsom Fru du waknar, 

waknar til beswär och harm 
och din krona saknar.

8. Rosorna i Hymens bädd
taggar ha, som sticka, 

wärre dock, at twär och hädd 
gråna såsom flicka.

9. Blomman utaf lefnaden 
lär dig då wärdera.

Dina femton år igen 
får du aldrig mera. I

I sin Lenngrenmonografi (Sthlm 1887, s. 178) har Warburg uttalat, att T il en ung 
Flicka sannolikt lånat både anslag och huvudtanke från fru Lenngrens mycket närbe
släktade T il Sophie, på hennes Födelsedag, tryckt i Stockholms posten den 28 juli 1792. 
Denna mening om konceptionssammanhanget övertages och utvecklas närmare av Sver
ker Ek i Franzéns Äbodiktning  (Gbg & Sthlm 1916, s. 90). » ...r im ligtv is» , heter det 
här, »har Franzén koncipierat sin dikt tämligen omedelbart efter läsningen av fru Lenn
grens. Han gör ett par lätta förändringar i rytmen och vinner därigenom den glidande 
verkan, som är honom egen. Också en egen känslodifferentiation får han fram», »en 
omedelbarare ungdomsberusning». Strofen om flickan och klaveret har enligt Ek person
lig anknytning, den handlar om Franzéns käresta Margret Thileman och om Franzén 
själv. Den mognare ålderns bekymmer skildras åter i närmare anslutning till fru Lenn
gren.

Onekligen företer T il en ung Flicka mycket stora likheter med T il Sophie. En viktig 
skillnad ligger naturligtvis som Ek framhåller däri att aspekten i den sistnämnda dikten 
är en annan. Fru Lenngren skriver utifrån en vuxen kvinnas erfarenhet:
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Til Sophie, på hennes födelsedag
1. Gläd dig i din ungdomswår, 

Unga, ystra flicka gläd dig!
I de blomsterkransar kläd dig 
Som man strör i dina spår.

2. Tag med högmod den bouquett, 
Som en älskling, ljuft betagen, 
Offrar på den sälla dagen,
Då du in i verlden trädt.

3. Undfå i en moders famn,
Som dig nu så ömt skal trycka, 
Önskningar til högsta lycka, 
Sällheter af ljufsta namn!

4. Yfs, då alla fägna sig,
Då en hwar dig offer gifwer, 
Och al husets täflan blifwer, 
Vackra flicka blott för dig.

5. Intet ögnablick förspill —
Lef din dag bland lek och löje, 
Medan werlden är et nöje,
Och en lust at wara til.

6. Tidens flygt ej hindras kan —  
Snart skal detta hus förlåtas, 
Denna hulda mor begråtas, 
Denne älskling bli din Man.

7. Snart, som waknad ur en dröm, 
Du til tretti årtal hunnit,
Lek och fester då förswunnit, 
Födslodagar och beröm.

8. Och din tröga ägta wän
Skal ej mer din högtid prisa, 
Men en artighet dig wisa 
Dermed at han glömmer den.

9. Derför i din ungdomswår,
Unga, ystra flicka gläd dig!
I de blomsterkransar kläd dig,
Som man strör i dina snår.

Den ursprungliga förebilden för Til en ung Vlicka får man dock söka på annat håll, 
inom den tyska litteratur, under vars inflytande Franzén i så hög grad stod. I årg. 1781 
av den även i Sverige på sin tid mycket lästa kalendern Leipziger Musenalmanach står 
s. 36—38 en dikt An Lycen, författad av en numera glömd poet vid namn C. G. B. 
Peschek. Den torde ha varit okänd för såväl Warburg som Ek. Diskuterar man det fran-
zénska styckets genesis finns det emellertid

An

1. Tägliche Erfahrung spricht:
Kurz währt unser Leben!

Drum, o Lyce, säume nicht,
Mir dein Hertz zu geben.

2. Jetzo, weil noch frisches Blut
Dir in Adern quillet,

Und ein Sorgenfreyer Muth 
Deine Brust erfüllet;

3. W eil Dein Herz noch fähig ist,
Zärtlichkeit zu fühlen,

Und dein Mund noch feurig küsst 
Bey den Minnespielen;

4. W eil noch deine Hände glühn,
Männer liebzukosen,

Und noch auf den Wangen blühn 
Lilien und Rosen;

starka skäl att uppmärksamma den:

Lycen
Fauete linguis! Carmina non prius 
Audita —  —  —  —

Virginibus —  —  —  canto.
Horat.

5. W eil noch scherzhaft Zephyr spielt 
Mit dem braunen Haare,

Und dir gern noch Küsse stiehlt,
In dem Lenz der Jahre.

6. Bald verblüht des Lenzes Zier,
Täglich wirst du älter,

Und dann, Mädchen, glaube mir,
Wird dein Busen kälter;

7. Deiner Wangen Rosenroth 
Ach! verbleicht behende;

Kalt und mager, wie der Tod,
Starren Deine Hände;

8. Bald umzieht eisgraues Haar 
Deiner Stirne Falten,

Und Dein Mund, so schön er war, 
Wird zugleich veralten;
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9, Dein Gesang, voll Lieblichkeit, 
Wird dann nicht mehr rühren, 

Und Dein Blick, voll Zärtlichkeit, 
Herzen nicht entführen;

10, W ie die Blume welkst Du bald, 
Mit der Flucht der Jahre, 

Ungeliebt wirst Du dann alt, 
Reifst, voll Gram, zur Baare.

11. Sieh’ die Rose! —  Welkt sie nicht
Lieber auf der Locke,

Wenn man sie in Kränze flicht, 
Als am öden Stocke? —

12. Ahm’ ihr nach und säume nicht,
Mir Dein Hertz zu geben 

Eh’ der Sensemann noch spricht: 
Opfre mir Dein Leben!

Detta poem uppvisar som vi finner ytterst frapperande likheter såväl med Franzéns 
som med fru Lenngrens. Alla tre varierar i stort sett samma tema: uppmaningen till 
en ung flicka att njuta av ungdomen. A n Lycen är visserligen en anakreontisk kärleks
dikt, medan de svenska motsvarigheterna, i vilka en farbroderlig, respektive moderlig 
äldre person för ordet, hör hemma i den välanständiga borgerliga idyllen. Den erotiska 
epikureismen framträder rätt obeslöjad hos Peschek, är mera dold hos Franzén och 
saknas helt hos fru Lenngren —  som väl verkligen framlämnade sin dikt som en 
födelsedagshyllning. Likaså beröres åldrandets fysiologi utförligast hos den tyske författa
ren, medan Franzén nöjer sig med en lätt antydan och fru Lenngren inte alls intresserar 
sig därför. Närmast Peschek står även i fråga om den yttre gestaltningen Franzén. Hans 
strof byggnad och rimflätning är fullkomligt identiska med dem Peschek använder. Bland 
detalj likheterna mellan T il en ung Flicka och A n Lycen kan framhållas rosensymboliken 
jämte porträttet av den åldrande ungmön: »at twär och hädd/ gråna såsom flicka», 
vilket ingenting annat är än en välfunnet komprimerad försvenskning av Pescheks »Un- 
geliebt wirst Du dann alt,/ Reifst voll Gram zur Bahre.» I själva verket kan man 
knappast undgå konstaterandet att bägge de svenska diktarna måste ha känt till A n Lycen 
och att såväl T il Sophie som T il en ung Flicka får betecknas som medvetna och regel
rätta, ehuru med den överlägsne konstnärens signum stämplade imitationer därav. Fru 
Lenngren efterbildar Peschek, medan Franzén utan tvivel efterbildar båda sina före
gångare och gör det så opartiskt att det är svårt att bestämma till vilken av dem han 
står i största skulden. 1700-talslitteraturens »imitation» innebar ju ingalunda något 
krav på osjälvständighet. Den uppfattades (jfr t. ex. framställningen i Dictionnaire 
raisonné, T. 8, 1765, s. 568) som »une continuelle invention», och det var imitatorns 
sak att »försköna» originalets idéer och genom nya vändningar visa att han tillägnat 
sig dem. Helt i överensstämmelse med denna teori står de välövervägda individuella 
nyanseringarna hos fru Lenngren och Franzén. Särskilt för den sistnämnde, som hade 
att ta hänsyn till två föregångare, innebar en sådan individualisering ett betydelsefullt 
problem. Han har emellertid löst uppgiften med glans. I förbigående kan ju påpekas 
att den självbiografiska bakgrunden till hans dikt i den nya belysningen ter sig betydligt 
mera svårgripbar än den gjorde för Ek.

Den maning åt vilken Peschek, fru Lenngren och Franzén var och en på sitt sätt 
givit poetisk form var ju emellertid ingalunda ny. Redan Warburg har (Anna Maria 
Lenngren, 1887, s. 177 f.) påpekat likheten mellan Til Sophie och en strof ur det andra 
intermèdet i Molières Le malade imaginaire'. »Profitez du printemps/ De vos beaux 
ans,/ Aimable jeunesse,/ Donnez-vous à la tendresse./ Ne perdez point de précieux 
instants./ Le beauté passe,/ Le temps efface» etc. Man kan nu tveka om huruvida just 
dessa rader betytt så mycket för fru Lenngrens dikt. Temat är emellertid betydligt äldre. 
A n Lycen har som vi sett ett motto hämtat från Hor. III 1. Något speciellt motiviskt 
sammanhang mellan detta ode och Pescheks dikt föreligger knappast. Citatet skall blott 
betyga att Peschek är en föregångsman i fråga om det här slaget av poesi —  historiskt 
sett utan tvivel en lätt överdrift. Likväl innebär det en anknytning till Horatius, och det 
är i själva verket denne som försett Peschek med det viktigaste materialet till hans dikt. 
Tydligt är ju att A n Lycen ger oss en amplifierad och sentimentaliserad framställning 
av centralmotivet i Hor. I 11 Ad Leuconoën »Dum loquimur, fugerit invida/ ætas. 
Carpe diem, quam minimum credula postero!» Titeln på Pescheks dikt hänvisar dessutom 
till ännu ett ode av Horatius, IV 13, vilket heter just In Lycen. Detta är en smädesång 
till en bedagad hetär, vilken en gång försmått skalden. En triumferande skadeglädje bär
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upp stycket; gudarna har hört poetens bön om straff för Lyces forna kallsinnighet, och 
hon åldras ovärdigt, ömkligt. I Samuel Gotthold Langes tyska översättnning (Horatius, 
Oden fün f Bücher und von der Dichtkunst ein Buch poetisch übersetzt, Halle 1752, 
s. 289) lyder odet:

An die Lyce
1. D ie Götter, o Lyce, erhörten mein Flehn, sie hörtens,

O Lyce, du wirst alt, und suchest
Noch wohlgebildet zu erscheinen, du scherzest,
Und zechst noch ohne Scham und zuchtlos,

2. Du reizest, berauschet, den trägen Cupido vergeblich,
Mit zitterndem Gesang. Er lauschet
Jetzt auf den schönen Wangen, der annoch jungen 
Geschickten Sängerin aus Chio.

3. Es flieget Cupido vorbey vor die trockenen Eichen,
Sie sind ganz ausser seiner Jahrszeit.
Er fliehet auch dich, weil schwarze Zähne und Runzeln 
Und deines Hauptes Schnee dich schänden.

4. Es rufen nicht coischer Purpur, nicht glänzende Steine 
D ie Zeit zurück, zu deinem Besten,
D ie der geschwinde Tag der jährlichen Rechnung,
Bekanter Bücher, einverleibet.

5. W ohin flieht der Venus, wohin die reizende Farbe,
W ohin die Stellung und alles das,
Das alles, das mit Liebe jeden entzündet,
Und das auch mich mir selbst entrissen?

6. Nach Cynaren warst du an Liebreiz wollüstiger Künste,
Und schönen Angesicht die beste.
Doch das Geschick verkürzte Cynarens Tage,
Und machte deine Zeit hingegen,

7. O, Lyce, den Zeiten der alternden Krähe gleich daurend,
Damit das Volk erhitzter Jugend,
D ie Fackel die nun ganz zu Asche verfallen,
Nicht ohne vieles Lachen, sähe.

Denna skildring av kärlekens flykt från ålderdomen har Peschek efterliknat i sin egen 
An Lycen, vars åttonde strof varierar den tredje i odet, medan den nionde bygger pa odets 
andra. Men allt stoffet har underordnats Carpe diem-motivet, och av det hela har blivit 
en kärleksdikt, som i fråga om attityd och stämning star i konträr motsats till odet IV
13. På grund av sin kombination av temata från två Horatiusdikter får An Lycen beteck
nas som en relativt fri imitation (jag bortser då från möjligheten av eventuella okända 
mellanled bakåt). För 1700-talets med romarskalden väl förtrogna publik kan dock 
sammanhanget knappast ha varit svårfattat. Även för oss är det tydligt. Vi kan med 
ganska stor visshet konstatera att fru Lenngrens och Franzens här behandlade poem 
motiviskt sett i rätt nedstigande led härstammar från Horatius’ odediktning.

Tore Hagström


