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Jos. Mart. Kraus och den svenska diktarkretsen.
Av R i c h a r d  E n g l ä n d e r .1

Man kan nämna en hel mängd kända komponister och musiker från 
Bachs dagar till vår tid, som via omvägen över juridiken kommit fram 
till musiken. Mera sällsynta äro märkvärdigt nog de fall, då en pronon
cerat musikalisk begåvning hittar vägen till musiken via litteraturen och 
de konstfilosofiska tankegångarna (dilettantmässiga snedsprång som hos 
t. ex. Fr. Metzsche räknas inte). Hos Kraus är bådadera fallet. Men 
medan jur. kandidatens typ bevarar en mera tillfällig och episodisk ka
raktär hos honom, så blir den spirande författarens typ den egentliga or
saken till att Kraus över huvud dyker upp i den svenska musik- och kul
turhistorien, helt och hållet uppgår i den och därmed går helt förlorad 
för sitt hemland. Hur plötsligt skilsmässan följer, hur profetisk viljan är 
som står bakom detta beslut att göra Sverige till sitt nya fosterland, det 
bevisa några nästan skrämmande rader ur ett brev från de kritiska da
garna år 17771 2:

»Med mig själv är jag överens — om det också skall kosta hungriga 
dagar och år — mitt fosterland är jag intet tack skyldig. Patriotism är 
dårskap, och den sista gnistan har för länge sedan slocknat. I främmande 
land skall lyckan vänta mig.»

En studiekamrat i Göttingen, den unge svenske författaren Karl Strids
berg, hans förste librettist och tillika den, som en gång skall skriva »Åmin
nelse-Tal öfver Jos. Kraus» är den förste, som väcker hans tanke på Sve
rige. I »Göttinger Hain», där den unge teologen och Klopstockentusias- 
ten Hahn är hans intimaste vän, blir längtan till Norden helt av sig själv 
ännu livligare. I Stockholm finner Kraus snart — i motsats till Joh. 
G. Naumann, »Gustav Wasas» kompositör — i inre som yttre måtto 
vägen till den man, som han själv betecknat som »Sveriges förnämste 
diktare», nämligen J. H. Kellgren, som skall bli textförfattaren till hans 
operor »Proserpin» och »Aeneas i Carthago». Kraus fångas allt starkare 
av litteratur- och teateratmosfären vid Gustaf III.s hov. Det dröjer icke 
länge efter den patetiska upptakten med »Proserpin»3, förrän han i fråga 
om såväl andlig som personlig gemenskap står mitt i gustavianernas inre 
krets. Kr. hade berusats av »Göttinger Hain» och av beröringen med 
»Sturm und Drang» men hade också blivit osäker och förd på sidan av

1 Övers, av fil. mag. Martin Melander, Uppsala.
2 Se Silverstolpes Biografi över Kraus, 1833, s. 39 o. K. F. Schreiber: Biographie uber 

den Odenwälder Komponisten Jos. Mart. Kraus, 1928, s. 18. Jfr i det följ. även B. Anrep- 
Nordin: Studier över Jos. Mart. Kraus. Svensk Tidskrift för musikforskning, 5, 1923.

3 Se min uppsats Kraus’ Proserpin. Ett bidrag till Kraus’ musikdramatiska stil. Sv. 
Tidskrift för musikforskning, 11, 1939, s. 48 ff.
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sin musikaliska bestämmelse. I en jordmån, som vid första ögonkastet 
musikaliskt sett tycktes ha mycket mindre att erbjuda än det sydtyska 
området mellan Mannheim och Frankfurt, varifrån han kom1, finner han 
nu den inre jämvikten, han blir herre över sina nerver, han vinner klar
het över sin konstnärsbana, över sambandet mellan sin musikaliska be
gåvning och sina utommusikaliska anlag. Den nya miljön med alla sina 
andliga och för fantasin berikande impulser blir bestämmande för den 
stora och egenartade konstnärliga prestation, som Kraus utför mellan 
operan »Proserpin» och begravningsmusiken för Gustaf III (Text av C. G. 
Leopold), men att detta kunde ske i sådan grad beror därpå, att de per
sonliga förutsättningarna voro speciella. Ännu en gång må betonas: 
Kr. tillhör det förhållandevis ringa antal musiker, som känna behov av 
att tänka över musikens grundvalar innan de gå till verket, som lockas 
direkt till litterära prestationer, till försök på författarbanan1 2, och som 
till på köpet mycket starkt reagera inför intryck från den bildande kons
ten, framförallt måleriet. Hans resebrev från Italien — jämförbara med 
Mendelssohns — äro mycket märkliga exempel härpå. Det viktigaste 
han har att meddela från Florens är: »Galleriet här är gudomligt; jag har 
redan gått igenom det grundligt tre gånger».3

Kraus skulle hellre ha lämnat sin musikaliska begåvning outnyttjad 
än att ha underordnat sig tvånget av en gängse och föråldrad formaleste- 
tik. Det blir lättare att föra Kr. i andlig förbindelse med män som Maler 
Muller4 eller Wilh. Heinse än med jämnåriga musiker av betydelse (Joh. 
Friedr. Reichardt, Goethe’s vän, möjligen undantagen). Ur denna syn
punkt verkar resan och överflyttningen till Sverige nästan flykt. I det 
ögonblick, då Kr. lämnade Tysklands mark, hade han nästan gjort sig 
omöjlig bland skråmusikernas led genom en lika kvick som hänsynslös 
pamflett »Etwas von und iiber Musik fiir das Jahr 1777» (anonymt Frank
furt 1778). Det rörde sig härvid om ingenting mer och ingenting mindre 
än en »revision av vårs tids musik». För det impulsiva och subjektiva i 
sin konstteori, som innan Kr. samlar sig till större konstnärliga presta
tioner här ännu rör sig nästan enbart i det negativa, kunde han i Stock
holm räkna på stor förståelse. Tanken på att litteraturens och konstfilo
sofins män här hade mer att säga än musikerna, måste verka enbart sym
patisk på honom, som själv kom från ett musik- och musikerland. Kraus, 
lidelsefull Gluckanhängare, måste redan från första ögonblicket komma 
överens med Kellgren, som älskar Gluck just därför, att hos honom »pas
sionerna rasa fram i hela sin styrka»5 och som — i sitt berömda Wel- 
lander-tal — betecknat musiken som »passionernas skaldespråk»6. Nå
got liknande säger Kr. själv: »En sann skald och en sann musiker förstå

1 Kraus härstammade från Miltenberg am Main. Han studerade vid akademin i 
Mannheim och vid universitetet i Mainz, Erfur t o. Göttingen.

Om hans treaktstragedi på prosa Tolon (1776 anon. i Frankfurt o. Leipzig) skriver 
'»Nurnbergische gelehrte Zeit» 1777 III.: »Wenn die Kunst eines Trauerspieldichters darin- 
nen besteht, seine Personen samt und sonders ohne Erbarmen niederzuwiirgen, so ist der 
Verf. des Tolon unstreitig ein grösserer Meister als Shakespeare und Goethe.»

3 Silverstolpes biografi, s. 109.
Denna intressanta Sturm-und-Drang-profil omnämner Kraus uttryckligen i sin ne

dan citerade stridsskrift.
Se O. Sylwan: J. H. Kellgren, 1939, omarb. uppl., s. 180.

6 J. H. Kellgren: Sami. Skrifter 3, 1796, s. 172.



Jos. Mart. Kraus och den svenska diktarkretsen 119

varandra — de ha samma anlag och gåvor till ett slutändamål, det att 
uttrycka lidelse»1. Men dessutom måste Kr. här i Stockholm hålla till 
godo med tillrättavisningar och inskränkningar i sin man skulle vilja säga 
expressionistiska konstteori, som är tydligt och tendentiöst påverkad 
av Göttingens litterära frond.

Det är märkligt, att en musiker, som av Matthias Claudius, den skald 
som skrivit »Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prången», 
inspireras till komponerande, så kategoriskt avfärdar den strofiska lie- 
den, folkvisans normalform, som Kr. gör i sin ovan nämnda skrift. Kraus? 
ord lyda: »Ar en dikt så föga rik på omväxling att det räcker med bara 
en enda melodi, så är den ingen dikt utan sladder».1 2 Det är helt natur
ligt, att Kr. i den stockholmska diktarkretsen, mitt i den lyriska ström
mens oförliknelikt levande flöde, botades för överdrifterna i en uttrycks- 
estetik å tout prix. Här, i Stockholm, upplever han visan som en del av 
vardagen, av festliga tillfällen, den träder honom till mötes realistisk och 
tillika idealiserad. Här ser han de ofta helt enkla och nära till hands lig
gande möjligheter, som stå den geniale skalden och sångaren till buds 
för att sammanbinda hans ord med musik, att låta dem bäras av toner: 
C. M. Bellmans enastående framträdande (Kraus kommer andligen och 
personligen i intim beröring med honom) blir bestämmande för den änd
rade visuppfattningen, ja, ännu mer, under intrycket av denne man har 
han vunnit omedelbarheten i det melodiska uttrycket, har upptäckt det 
på nytt åt sig själv. Mellan backantscenen i den kellgrenska »Proserpin», 
som mödosamt ernår det populära uttryckssättet3, och den förtjusande, 
avsiktslösa, älskvärda musiken till Bellmans »Fiskarstugan» ligger en lång 
väg. Genom sin Europaturné, Paris-resan vid Gustaf III.s sida, genom 
den omedelbara beröringen med opera comique’n, framför allt Grétrys 
operor, hade Kr. slutgiltigt befriats från det tyngande och tilltrasslade i 
sin stil. Men det otvungna förbindandet av musik och text infann sig först 
då han kom i ännu mer intim beröring med den svenska visan, Bellmans 
föredragningskonst4 och den svenska sällskapsmusiken inom den för
finade, mera borgerliga Lenngrenska kretsen.5 Det blir till slut så, att 
han själv ger denna diktarkrets dess prägel och konstnärliga måttstock. 
Olof Åhlström, den svenska sällskapsmusikens propagandist, börjar sin 
förläggarverksamhet i »Musikaliskt Tidsfördrif» och »Skaldestycken satta 
i musik» 1789 med Kraus och slutar 1823 med denne sin vän och mästare. 
Intet är mer betecknande än detta.

Oavhängig av Joh. Friedr.' Beichardt och Heinr. Himmel, kapellmä
starna i Berlin omkring 18006, och före dem, skapar Kr. »Liederspelet», 
så att säga utifrån den svenska miljöns egenart och ur improvisationer 
under sällskapsunderhållningar, i Bellman-trilogin »Fiskarstugan — Mål

1 I Etwas von und uber Musik furs Jahr 1777, Frankfurt 1778, anon., s. 104.
2 Ibid. s. 103.
3 Se härom min ovan omnämnda uppsats. Texten till denna scen återfinnes i Kell

grens dikt »Till Bacchus och Kärleken». A. a. 2, s. 48.
4 Jfr bl. a. Berättelser ur Svenska Historien (fyrationdefemte delen, s. 121) af And. 

Fryxell.
° Jfr T. Norlind: Olof Åhlström och sällskapsvisan på A. M. Lenngrens tid. Sv. tidskrift 

för musikforskn. 8, 1926, s. 1 ff.
6 Beichardt skapade under inflytande av Goethe liksom Kraus under påverkan av 

Bellman.
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tiden i fiskarstugan — Återfarten ifrån fiskarstugan». Kr. visste vad 
han var skyldig stadsarkitekten Palmstedts kultiverade salong, i vars 
hus t. o. m. »Frukostar med musikaliska efterspel» fordrade sin speciella 
stil.1 I dessa tre små genrebilder (skrivna för privat uppförande som epi
log till kulinariska njutningar) framglimta fraserna från opera comique, 
opera buffa och sångspel. Men av de enskilda läckerbitarna ges blott 
smakprov, alldeles som på fru Palmstedts smörgåsbord. Det är anmärk
ningsvärt hur Kr., som här för första gången inom ett cykliskt verk ut
går direkt ifrån ingivelsen, från den enbart melodiska apergun, det oaktat 
även här finner karaktäriseringsmedel utan att överdriva. Detta bevi
sar den musikaliska kontureringen av den en aning svartsjuke Damon 
(Bellman in persona) med dess temperamentsfulla rytmer, de kittlande 
figurerna och klaverets unisono. Här förenas i en pastoral sällskapsspel 
och musikalisk gourmandise med Bellmans diktning, med den mimiska 
munterheten och egenheterna i en krets, som räknar män som Leopold, 
Sergel och Elias Martin, och häri ligga in condenso de värden, med vilka 
Kraus berikat den svenska visan och sällskapsmusiken.

Så influerar och livar Kr. Stockholmssällskapens andliga hållning och 
charmerande seder och bruk, sedan han först en gång själv hade förtrol
lats av deras egenart.

Tidigare var hans musik förknippad med visdiktningar av Anna Maria 
Lenngren, Creutz, Bellman, Edelcrantz-Clewberg och Nordforss. Han 
hade skrivit sångspelsmusik till texter av Oxenstjerna ocb Lannerstjerna 
ocb balett-improvisationer till franska verser av Gustaf III. De visa, 
att han gentemot inflytandet från Grétry (Paris), Hiller (Leipzig) och 
Dittersdorf (Wien), vilka han i brev och skrifter framhäver, hade något 
eget och originellt att ställa upp, hämtat från teatermiljön i Stockholm 
och från svensk typrikedom.

Genom förstadsteaterns ogenerade glättighet och genom sällskaps
musiken låter Kraus också omvända sig till den »strofiska heden», då 
alla strofer går efter samma melodi, som han i början så kraftigt bann
lyste. Men han räknar i varje fall med mycket bestämd karaktärisering 
av den enskilda strofen förmedelst sångaren, och han väljer om möjligt 
texter, vid vilka musikern helt enkelt har att besluta sig för den strofiska 
behandlingen. Härav följa så pass schlagerartade resultat som i Edel- 
crantz—Clewbergs »Coupletter» från julaftonen 1787 med deras stereo
typa och ironiserande slutrader »-----------har han nyttjat dagen väl!».2

1 Härom C. M. Bellmans Skrifter, standardupplagan 6, 1936, Kommentar s. 168 ff. 
o. Fr. S. Silverstolpe: Några återblickar på rygtets, snillets och konsternas verld, Sthlm 
1841, s. 51.

Mina herrar, när ni skrinna 
hastigt stränderna förbi, 
minns, att åren, som försvinna, 
löpa fortare än ni.
Mången gammal man beklagar 
lifvets otillräcklighet, 
men stor sak i många dagar 
när man dagen nyttja vet.

Med en penna uti handen, 
i sitt kall ej mindre käck, 
skrifvarn går att fugta sanden 
i en ström af bara bläck.
Om hans mod för lagen strider, 
om han följer rätt och skäl, 
om han skyddar den, som lider, 
har han nyttjat dagen väl. etc.

En så poängterad, satiriskt-aktuell ton som här finner man knappast eljes i den 
svenska sällskapsvisan, helt i motsats till den danska litteraturen. Se härom O. 
Sylwan, Visornas tidsålder (Nord. Tidskr. 1931).
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Krans’ tonsättningar till fru Lenngrens dikter visa särskilt tydligt hans 
mångsidighet i det melodiska, hans pregnans i det rytmiska. »Lycklig 
den med sorgfritt hjerta —», »Flicka, hör, livad hände nyss . . . » — i 
denna kyssvisa med herdinnan Doris’ fräcka historia är allt anlagt på 
komiskt stereotyp poängtering (»hnndra lam» — »hundra kyssar» — 
»för en kyss»).

I musiken till Bellmans lyrik ha vi att skilja mellan realistiskt tillf äl- 
lighetsstycke, epigrammatisk randanmärkning och känslosam betrak
telse, minnesverser. Två stycken, som ligga i Bellmanslyrikens periferi, 
fordra särskilt beaktande, nämligen »Elegie vid ett barns död» (»Farväl 
mitt kära barn —») och »Öfver Mozarts död». Kraus lyfter Bellmans ly
riska visa till så höga sfärer, att man beträffande denna »Elegie» vore 
frestad att tala om en sublimering av den Klopstock—Gluck’ska ode-sti
len.1 Man måste gå ända till en G. Mahlers förvisso nästan neurasteniskt 
sönderslitna och förtvivlade uttryckssätt för att åter påträffa »Kinder- 
totenlieder» av liknande betydelse i litteraturen. Intet som diktats och 
komponerats av Kraus själv eller av andra i Göttinger Hain-kretsen kan 
mäta sig med detta språk av en naturlig och tillika nobel innerlighet och 
själfull värme. Klaverets skiftande tonläge, de »talande» pauserna i ba
sen, den mysteriösa sluttonen, ett ensamt djupt kontra-C, som man kunde 
tänka sig härröra från en luta, som kanske Bellman spelar, allt detta up
penbarar denna sensibilitet, som vi lärt känna hos kompositören till den 
nattliga nymfscenen i »Proserpin». Kraus själv har lockat Bellman in 
på känslolyrikens område, han har av honom krävt dikteriska yttringar, 
som till förutsättning mera ha Kraus’ mest personliga känslovibrationer 
än Bellmans. Så uppstår dikten och visan »Öfver Mozarts död». Här 
måste spänningen bli uppenbar. Silverstolpe säger öppet ifrån, att Bell
mans verser, att skaldens medkänsla i detta fall helt enkelt inte kunde 
räcka till för det, som Kraus ville utsäga och som han uttryckt i en halvt 
lied-artad, halvt arioso-artad sång. Silverstolpe har senare försökt att 
skapa utjämning genom en radikal textförändring och därmed rädda en 
komposition, som kan hänföras till området »hyllningar i toner».1 2 * »Ele
giens» stil utvecklas här. Mozart-slutet, det patetiska, ädla Ess-dur, 
det högtidliga larghettot, de talande mellanspelen i klaveret — allt 
detta märkliga omtolkningar av Mozarts högtidliga eller översvinnliga 
orkestersånger: »Dies Bildnis ist bezaubernd schön —», »In diesen heil’gen 
Hallen». Mozarts melodier skymta fram mellan raderna.

Till denna grupp sånger hör också tonsättningen av ett avsnitt ur den 
berömda dikten »Atis och Camilla» av Creutz, »Ödet skulle fritt min oskuld 
få förtrycka*?». Hur högt skattad denna Kraus’ sång blev i den gusta
vianska kretsen kan man utläsa ur en och annan anspelning. Här visar 
sig synnerligen tydligt Kraus’ fina litterära instinkt. En annan kompo
nist (t. ex. Naumann) skulle mycket starkare ha betonat den rokoko- 
artade arabesken. Något sådant vore främmande för Kraus’ uppfatt
ning. Om det över huvud här är fråga om rokoko, så är det en förklarad

1 Jfr H. Kretzschmar: Geschichte des neuen deutschen Liedes, 1911, s. 267. Bell
mans »Elegie» återfinnes i bd IV. av Carlénuppl.

2 Ang. Silverstolpes förhållande till Mozart o. Kraus se min uppsats Musikens Co-
dex argeyiteus i Göteborgs Hand. o. Sj.-tidn. för den 10/s 1940.
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rokoko.1 En bredare stråke överspänner det hela. Intet spår av me
ningslös koloratur eller lekfullt Kleinmalerei utan allt starkare, ju mer 
dikten framskrider, ett lyriskt hängivande åt det enskilda ordets bety
delse och känslovärde: »Din sällhet skulle bli så evigt som min låga . . .», 
ett brett »Adagio»-inlägg, som man senare kommer att uppleva i den ro
mantiska operamusikens stora kärleksdialoger — och hos Kraus själv 
i »Aeneas», vid Didos och Aeneas’ första sammanträffande. Varthän 
Kraus syftar med denna sin mest personliga stil, det framgår på ett ex
tremt sätt i musiken till odet »Ynglingarne» av O. Gust. Nordforss, som 
blivit bekant för sin verksamhet som regissör och bearbetare vid Dram. 
Teatern och Operan.1 2 Tanken på musikaliskt skapande utifrån det dekla- 
matoriskt-textliga, det »genomkomponerades» grundsats, behärskar nu 
allt, tar ej hänsyn till något annat. Blott utifrån den omedelbara närhe- 
heten av de stora antika operorna, »Proserpin» och framför allt »Aeneas», 
kan man förstå denna Kraus’ djärvaste komposition. Konstnärliga me
del, som dittills blott då och då som egenheter uppträda i lieden, de bli 
den egentliga substansen, kompositionens nerv, grunden för en episk och 
tillika filosoferande stil. Även Naumann har gjort liknande försök. Elisa 
von der Recke, den vittberesta baltiskan, omnämner en komposition 
till Hamletmonologen »Att vara eller icke vara», vi känna till hans »Ele- 
gie» till ord av Klopstockanhängaren Hartmann (ex. härpå har jag när
mare lämnat i min bok om Naumann)3, hans »Ideale» (efter Schiller). 
Mer själsfrändskap märker man hos Kraus med Joh. Fr. Reichardt, den 
s. k. Goethe-Reichardt, med hans oden och »Deklamationen». Men allt 
detta kan ej jämföras med det vi uppleva i »Ynglingarne» av Kraus. Ver
ket har väckt uppmärksamhet. Det har — som ensamt stycke på sven
ska — upptagits i den tryckta samlingen »Airs et chansons», det utkom
mer 1801 som bilaga till Allg. Musikal. Zeitung med tysk text, och det 
dyker ännu en gång upp år 1830 i »Musikaliskt Tidsfördrif». Om det nå- 
gonstädes under 1700-talet finns någon extremt expressionistisk musi
kalisk stil, så är det här. Notskriften räcker knappast till för att återge 
det omedelbara i kompositörens uttrycksvilja. Redan inom de 5 första 
takterna växla taktförtecknen tre gånger. Även eljes svänger notbilden 
oroligt mellan 3/2, 4/4, 3/4, 6/8. Därtill kommer en mängd anvisningar, 
som tyda på ett framförande förmedelst sångaren i stil med djärv »tal
sång». Den inspirerade kraft, som utmärker recitativet i »Aeneas», åter
finnes här i hymnartad stegring. Melodiska vändningar som äro ut
märkande för Beethoven förenas med en harmonik och en rikedom i 
ackompanjemanget av Schubertsk art. Tanken att förena nordiska och 
antika element talar ur dessa toner och skaparmål, som starkast påminna 
om Hölderlin. Det blir ett klingande uttryck för de vitalaste krafter, 
som tillfördes Kraus från svensk mark och svensk litteratur: expressio

1 Kraus’ syn på diktkonsten träder därmed i nära överensstämmelse med den mo
derna litteraturhistoriska kritikens. Jfr M. Lamm: Upplysningstidens romantik 1, 1918, 
s. 204 ff. o. s. 399; A. Beijer säger i Slottsteatrarna på Drottningholm och Gripsholm 1 , 1937, 
s. 152: »I Creutz’ Atis och Camilla föras vi direkt in i feerioperans sagoland.»

2 Om Nordforss jfr även Biografiskt lexicon över namnkunninge svenska män 10, Ups. 
1844; L. Hammarsköld, Svenska Vitterheten 2, Uppl. (1833), s. 415; Nordisk Familje
bok (1913).

3 R. Engländer: Naumann als Opernkomponist, 1922, s. 377.
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nistisk musik till expressionistisk text. Ben ena stora kontrasten, som 
allt kommer an på i texten till »Ynglingarne» är med kuslig säkerhet 
överförd till musiken: här ynglingen, som alla svårigheter till trots mäst- 
rar sitt öde, där ynglingen, bäddad på rosor, som vräks omkull av den 
första stormen.

»YNGLINGARNE.»

Svallande haf, brustna djup, 
och klippiga, störtande branter 
ödet vräkt i en ynglings väg.
Dagen är kort; han mödas, 
han brinner: men målet
han fjerran skymdt mellan farorna sällan ser. 
Mägtigt brinner han;
rätt öfver svall, öfver bråddjup och branter 
ljungar hans styrka sin halfguds väg.
Dagen skrider; ännu en brant, en klippa ännu der: 
Dagen sjunker, han målet har.
Hvilken är denna?
En yngling och — se blommor 
och kransar prydt hans ljusa lock, som vårens. 
Lågt, vid en stilla flod, med nöjets slummer i ögat, 
ser han sin väg.
Wällustens vän går och ler;
på rosors sjunkande bäddar flyta stegen.
Dagen dör och stormmoln brusa,
och vecklingen ensam hopplös står uti natten där,
fjerran från målet, och inget vet
hvilka stormilar nedslå uslingen;
ingen vet hans graf.

Glömska! rysliga djup! hans varelse tag! 
och för evigt göm hans namn!
Men du ädlare!
Mägtig du vann de dödliges dyrkan; 
Hjeltarnes himlar vänta dig.
Kom då, styrkans son! du ödets besegrare! 
lär mig segrande lifvets bana gå.

Odet till Nordforss’ ord är den Krauska konstens mest avancerade 
verk överhuvud och en särföreteelse även bland liknande experiment 
ända fram till det begynnande 1800-talets litteratur. Kraus drar ut de 
sista konsekvenserna av sin strävan efter en personlig stil, som dunkelt 
och oklart behärskade honom redan vid överresan till Sverige.

Denna pendelns kraftiga utslag åt det patetiska och stiliserande var 
kanske möjligt blott emedan Kraus å andra sidan på svensk botten ut
vecklade sina mest älskvärda mänskliga sidor, i den svenska diktarkret
sen vunnit en helt ny livskänsla och givit den konstnärligt uttryck. Ännu 
en gång och ända till sista ögonblicket dyker Bellmans namn och gestalt 
upp. Till sin 52:a födelsedag har Bellman skrivit texten till en liten kan
tat till fru Palmstedt och Kraus, till erinran om gemensamma sommar
minnen. Kraus har skrivit en musik till denna kantat, som i uppbyggna
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dens finhet om möjligt överträffar sångspelet »Fiskarstugan». Det börjar 
i ljus B-dur som en liten munter fjällvisa. Med det melankoliska sicilia- 
not i d-moll slutar det hela. Gestalten av den åldrande skalden, som ett 
ögonblick tvingas tänka över tingens förgänglighet, kvarstår som det 
sista intrycket och den sista efterklangen av denna musik. »Den andre 
Bellman» talar till oss genom Kraus. Och därtill — om också omedve
tet — jämväl ett avskedstagande: en liten kantat till Gustaf III.s sista 
födelsedag (24 jan. 1792), som firades i det närapå insnöade Gävle, där 
riksdagen var samlad. Greve Armfelt, som med denna kantat ville be
reda konungen en överraskning, sörjde antagligen för ett uppförande med 
välbesatt orkester under taffeln.* 1 Här har Kraus uppfunnit en ny 
stil, en helt och hållet oceremoniell furstlig kammarmusik. Spännvid
den är metriskt och melodiskt större än i de andra kantaterna för den 
trängre familjekretsen. Den drivande rytmen i en Fredmans Epistel 
möter här den ädla, enkla melodin i Glucks »Orfeus», sällskapsvisan med 
körrefräng i Reichardts stil växlar med en profan koral, en kungshymn, 
»Dyre Kung! i Gefle bygd». Yi finna också här dessutom den spirituella 
variationsrikedomen i ackompanjemanget eller — där så lämpar sig —  
den humoristiska, politiskt-aktuella anspelningen. Yi höra Gävle-trumpe- 
terna, med vilka riksdagen dagen före dess officiella början utropades 
under ledning av ceremonimästaren. Ödets ironi — icke fullt två måna
der senare skall samme mästare skriva den stora sorgekantaten till den 
mördade konungens begravning i Riddarholmskyrkan. I denna kantat 
samarbetar Gustaf III.s mest betydande musiker med konungens för
trogne, skalden Leopold. Detta sista sammanknytande av Kraus’ musik 
med det svenska skaldeordet ägnas ännu en gång — den allra sista 
gången — helt åt klangen av sorg inför avskedet och den slutgiltiga skils
mässan. Tanken på förlusten, på skilsmässan återkommer ständigt i 
mästaren Kraus’ tankar och verk, som ett ångestfyllt grundmotiv, än 
med stark klockklang, än som det spröda klingandet av en liten fin sil
verklocka. Motivet återkommer från de sökande nymfernas kör i »Pro- 
serpin». Ingen, som en gång sett dessa noter och förmärkt deras samhö
righet med Kellgrens underbara verser skall någonsin glömma dem. 
»Proserpina, vi ropa dig! Hvart har du flytt? Men nej, ack nej, du sva
rar ej».2 Yi erinra oss sången »Farväl mitt kära barn». Yi höra denna 
röst fylld av ängslan inför skilsmässans stund som en mjuk, knappt för
nimbar underton vid slutet av den Bellmanska födelsedagskantaten, vi 
finna den som starkaste uttryck för dikterisk och musikalisk överensstäm
melse i »Aeneas i Carthago», här helt och hållet individualiserad.

»Der Abschied» hette en dikt, som av allt att döma redan skizzerades 
av studenten Kraus i Göttingen. Dikten släpper honom icke. På höj
den av sin skaparkraft, i Paris, tar han fram den och skriver en musik 
till den, som står den geniala konceptionen av »Ynglingarne» mycket nära. 
Ropet »Skulda vinkar» blir här en ledmotivisk symbol lika pregnant 
som Donners rop i Wagners »Rhenguldet». Den musikbegåvade slcalden 
Kraus i Göttingen skulle aldrig ha kunnat skriva två takter av en dylik 
musik.

1 Se C. M. Bellmans Skrifter, standarduppl. 7, s. 153 o. Kommentar, s. 152.
1 Se min uppsats om Proserpin. Sv. Tidskr. för rrmsikforskn., 1939, ss. 55 o. 67.
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AFSKEDET.
Skulda vinkar —
Förgäfves rotas de dröjda stegen;
Förgäfves denna törstande blick 
Af en vän, den jag älskat 

Som mig sjelf.
Skulda vinkar —
Hon röjde tåren,
den bäfvande afskedståren
Och kunde ej blidkas.

Hon såg hur den m atta armen 
Fåfängt sträcktes;
Hon såg den sörj andes strid,
Och kunde ej blidkas.

Men hon såg den ängslades qval,
Hörde dess häftigt klappande bröst,
Såg den ädlare lågan 
U ti de älskandes sköte,
Och kände sig blidkas.

Med Walhallas väktarinnors 
Rysliga klädnad 
Hölljde hon sin syn,
Af den första medömkanst åren vätt.
Vände en mildrad blick
Från den bedjandes blickar bort;
Lyfte järnfingret upp 
Till sidsta vinkens bud.

Skulda vinkar —
Ren’ hon flyr med stormvindens vågor;
Sorlande skilljer sig ethern 
Vid flägten af fladdrande slöjan.

Hon befallte —  jag fölljde.
Så fölljs med bly tunga steg
Den höge Obaddons befallande bloss
Af en skugga.

I Wingolfs sälla boning 
Svor jag att älska dig:
Och Brage knöt förbundet,
Och evigt är dess bud.

Att Silverstolpe översatte denna dikt till svenska är helt naturligt. 
Den upptages i hans »Skaldestycken i fri öfversättning» (II, 1832) jämte 
översättningar av Goethe, Wieland och Hölty.1 Silverstolpe gjorde ännu 
mer. Han publicerade den så anspråksfulla kompositionen till »Afskedet», 
som varken är en »air» eller en »chanson», i samlingen »20 airs et chansons 
pour le clavecin, composés par Kraus», vilken trycktes 1797 hos Breit- 
kopf o. Härtel i Leipzig för förlaget G. Ax. Silverstolpe (broder till Fredr.

1 Silverstolpe anmärker härom, s. 165: »Lifvadt af Klopstocks anda, men uti intet af- 
seende en härmning efter honom, äger originalet, äfven för sitt upphöjda språk, ett ut
märkt värde; öfversättaren har trott det kunna tillägnas den svenska litteraturen, jem- 
väl såsom minne af en man, hvilken genom sin mångkunnighet, sina förbindelser och 
sin verkningskraft, väsendtligen tillhört henne jemte våra sånggudinnor.»
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Sam.) i Stockholm. Kompositionen ntges där som mittpartiet i en trilogi 
bestående av tre fritt genomkomponerade sånger, vars höjdpunkt och 
avslutning utgöres av »Ynglingarne».

I denna samling »Airs et chans ons» uppenbarar sig som ingenstädes 
eljes Kraus’ egenart. Icke blott modernisten Kraus, utan också den 
Kraus, som på nytt upptäckte i Stockholmsmiljöns sanna naturlighet, 
som upplever en Bellman (nr. 13, en sång i marknadsviseton), som på 
en gång träffar folkvisans glättiga och kraftiga ton (den schweiziska lie- 
den), som blir humorist (»Hönan» till text av Claudius). Och fastän just 
denna samling »Airs et chansons» upptar ett enda nummer med svensk 
text (»Ynglingarne», det sista numret) men i övrigt har omväxlande sa
ker på tyska, franska o. italienska, så har den dock direkt berikat icke 
bara den svenska musiken utan också den svenska lyriken. Ty avsikten 
att popularisera sånger av Kraus gav anledning till översättande av många 
vackra dikter av favoriten Matthias Claudius hand (t. ex. En bön om regn, 
Den älskande lantflickan, Amyntas, Mannen i länstolen). Ålströms ti
digare omnämnda propagandaarbete hänger därmed nära samman.

Det finns ingen vissamling från 1700-talet, som har något mer bety
delsefullt och personligt att säga än »Airs et chansons». Men det finns 
också ingen, som på grund av så att säga förbiseende blivit mindre be
aktad av forskningen.1 Det ligger som en förbannelse över Kraus oeuvre. 
Man kunde tro, att det land, som sett honom födas, ville för alltid låta 
honom umgälla, att han en gång i radikal beslutsamhet vände det ryg
gen. Men det är också något annat. Kraus har med kropp och själ, som 
människa och konstnär, medvetet och absolut förskrivit sig åt det gusta
vianska Stockholm. Egenarten i Kraus produktion visar sig helt och 
fullt blott för den, som funnit den inre vägen till den gustavianska kultur
kretsen. I samlingen »Airs et chansons» speglas Kraus förhållande till 
den gustavianska tidsålderns idéhistoriska situation ännu en gång på ett 
synnerligen behagfullt sätt. Kraus och det gustavianska Stockholm ha 
— för att använda ett banalt uttryck — sökt och funnit varandra. 
Det verkar helt symboliskt att Kraus livsmod slocknar omedelbart efter 
Gustav III.s död. Denna sångcykel »Airs et chansons», överlämnad åt 
eftervärlden av greve Silverstolpe, blir för oss en efterklang, en epilog. 
Det är en antydan i toner till ett den svenska musikhistoriens fata mor- 
gana, till ett av den nyare kultur- och idéhistoriens märkligaste och mest 
hänförande intermezzon, vid vilket dikt och musik på det intimaste höra 
samman.

1 H. Kretzschmar, i sin i många hänseenden så betydande Geschichte des deutschen 
Liedes 1, 1911, glömmer samlingen fullständigt. M. Friedländer: Das deutsche Lied 
im 18. Jahrhundert, 1902, omnämner samlingen först i tillägget och måste nu post 
festum erkänna, att den överträffar t. o. m. Joh. Friedr. Reichardts samlingar.


