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Biskop Thomas frihetssång.
Svensk frihetssång.
W. Peterson-Bergee.1
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homogen komposition, lämpad att
sjungas u n i s o n t , kan näppeligen
sägas ha kommit fram.
Intresset för saken tycks i varje
fall vara stort, och det kan därför
vara lämpligt att påminna om det
faktum att till den rad av tonsättarnamn som dagspressen anfört i
detta sammanhang
Natanael
Berg, Ture Rangström, Torsten
Rantzén m. fl. — även kan laggas Wilh. Peterson-Berger, Hans
musikaliska tolkning av dikten tillVrvm
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Hr Engb 2rgs efterlysning av en
slagkraftig melodi till biskop Thomas frihets äång har tydligen kommit åtskill ga svenska män (och
kanske även kvinnor) att slå sig
ned vid pi ano eller orgel för att
söka lösa d en svåra uppgiften. Dagens Nyhet er har mottagit en hel
rad förslag c)ch underställt dem sakkunskapens bedömning. Utlåtandet
har emeller tid inte blivit helt fördelaktigt i f råga om något av dem;
fmånga av tonsättarna ha levereV*at Ivnkade idéer, men en verk! i et
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Vå rl-den kring för
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fosterländsk vårfest som 1 maj ägde
rum på Skansen. Sedermera använde han melodin i symfonin "Holmia", där den uppträder i sista satsen som ett slags samlande symbol
för staden och dess framtidsdrömmar. Kompositionen utkom av trycket i ett litet häfte "Svenska sånger" på Åhlén & Åkerlunds förlag.
men torde nu endast kunna erhållas1^'
antikvariskt. Retuscheringen av tex-" :
ten utfördes av kompositören -påpsx
Skansenkommitténs begäran. ^
'
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Brodin anser sig ha
funnit rätt
melodi.
I diskussionen om biskop
Tliomas frihetssång har Dagens Nyheter mottagit följande inlägg av pianisten Knut
Brodin, vilken drar e« lans
för gin åsikt att han funnit
den ursprungliga melodin.
Han framlägger också en hittills otryckt tvillingsång till
"Du gamla, du fria", hämtad
från Rickard Dybccks efterlämnade papper.
Är den ursprungliga melodin till biskop Thomas frihetsvisa funnen eller
ej?
Detta är en fråga som pä sistone
gjorts mig upprepade gånger; och som
docent C. A. Moberg i Dagens Nyheter
av den 27 december förra året besvarat frågan med nej, ber jag om plats
för nedanstående, där jag besvarar
frågan med ja.
När Wivaliius 1632 ined tanke på det
bistra öde som vederfarits honom och
inför möjligheten av att befrias ur
fängelset utbrister:
Ack Libertås tu ädla ting,
sälj är den tig kan njuta;
fast tu vore fattig och ring,
ingen må tig förskjuta.

är det friheten, Libertås, så som biskop
Thomas utformat den i sin berömda
visa, som föresvävar honom, och hans
tankar vandra då och då tillbaka till
de bilder Thomas skapat. (Sverker
Ek.)
Visan om friheten visar sig ännu
vara levande och en i det allmänna
medvetandet känd visa. Att den redan vid sitt första framträdande ägde
en melodi vet man, och att det är denna melodi och ingen annan som kallas
Libertås i ett arrangemang från 1630eller 40-talet är icke någon förflugen
idé utan ett antagande som är ganska
naturligt.
Liknande arrangemang äga vi i Per
Brahes melodibok (d. v. k. Visboken)
från 1620 på ännu äldre melodier, och
där ett sådant betitlas "Vår Gud är oss
en väldig borg" eller "Puer natus in
Betlehem" har man naturligtvis icke
någon : orsak att anta att man icke
skulle mena just dessa melöiåier uta»
några andra. Det visar s%«t>ckså att
man menar just de melodier söm
anges.
Utgå vi alltså ifrån att överskriften
hänvisar till en frihetsvisa (antagandet att det är ett musikstycke som rätt
och slätt besjunger friheten är utslutet
av den orsaken att programmusik äga
vi icke förrän långt senare) gäller det
~++ <•;„„,, Aon rlilrt som lämnar si2 till

nauanaet mea ae garma
Mellan melodin Libertås däremot och
Thomas visa råder en överensstämmelse som är osedvanlig och kommer
en att tro att biskop Thomas själv kan
ha komponerat den.
Vad som däremot förvånat mig är
melodins påtagliga korthet. Man kunde förmoda att dess ena halva gått
förlorad. Men saken får sin förklaring om man återför melodin till den av
Thomas tidigare skrivna visan om Troheten. Här hör melodin ursprungligen
hemma, och genom visan om troheten
var melodin redan känd, vilket givetvis
underlättade frihetsvisans spridande.
Här sammanfaller icke endast melodibildningen med raderna utan även med
strofen i dess helhet, och den korthuggna kärvheten över melodin har sin
motsvarighet i de lika korthuggna raderna i trohetsvisan.
Melodin har knappast medeltida karaktär, säger docent Moberg. Till och
med en ganska ytlig kännedom om vårt
lands profana musik säger att melodin
är medeltida. För den som icke är
orienterad i dessa ting vill jag säga att
medeltidens musik satt i ganska orubbat bo här i landet över hela 1500-talet och in på de första decennierna av
1600-talet. 1500-talet är musikaliskt
sett synnerligen odeciderat, men 1600talet äger en utomordentligt markerad profil. Tung och vemodig. Man
skulle kunna säga att det är ifrån detta
århundrade som vår folkvisa fått sitt
vemod. En visa sådan som Kristallen
den fina är en god exponent för detta
århundrades melos, när den förfinad
och innerlig höjer sig över de ofta
ganska grova linjerna. Medeltidens
melos däremot är som sprungen ur
glädjens mest levande källsprång. Den
är manlig och ljus i hyn och den är till
sin karaktär vokal, den är som ingen
melodi senare född att sjungas.
Det behövs icke några vetenskapliga
kvalifikationer för att se skillnaden på
de olika århundradenas musik. Det behövs endast en ordinär musikalitet, tid
och intresse för den. Att det som här
andragits icke är några "bevis" för
att melodin är frihetsvisans säger sig
självt. Man kan över huvud taget icke
bevisa någonting på detta område.
Men sannolikheten är så pass stor att
identiteten kan anses vara säkerställd
I varje fall måste de sannolikheter som
tala emot vara av annan beskaffenhet
än dem docent Moberg andragit.
Här nedan följer den omdiskuterade
melodin med en av slutstroferna i Engelbrektsvisan (Frihetsvisan) underlagd. Den strof som senare följer är
inledningsstrofen till Trohetsvisan:
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ocent C. A. Moberg i Dagens Nyheter
v den 27 december förra året besvaat frågan med nej, ber jag om plats
5r nedanstående, där jag besvarar
rågan med ja.
När Wivallius 1632 med tanke på det
istra öde som vederfarits honom och
iför möjligheten av att befrias ur
ängelset utbrister:
Ack Libertås tu ädla ting,
sälj är den tig kan njuta;
fast tu vore fattig och ring,
ingen må tig förskjuta.
ir det friheten, Libertås, så som biskop
["hörnas utformat den i sin berömda
risa, som föresvävar honom, och hans
ankar vandra då och då tillbaka till
3e bilder Thomas skapad (Sverker
Ek.)
Visan om friheten visar sig ännu
rara levande och en i det allmänna
medvetandet känd visa. Att den reian vid sitt första framträdande ägde
en melodi vet man, och att det är denna melodi och ingen annan soni kallas
Libertås i ett arrangemang från 1630eller 40-talet är icke någon förflugen
idé utan ett antagande som är ganska
naturligt.
Liknande arrangemang aga vi i Per
Brahes melodibok (d. v. k. Visboken)
från 1620 på ännu äldre melodier, och
där ett sådant betitlas "Vår Gud är oss
en väldig borg" eller "Puer natus in
Betlehem" har man naturligtvis icke
någon orsak att anta att man icke
skulle mena just dessa melodier utan
några andra. Det visar siu*också att
man menar just de melodier söm
anges.
Utgå vi alltså ifrån att överskriften
hänvisar till en frihets visa (antagandet att det är ett musikstycke som rätt
och slätt besjunger friheten är utslutet
av den orsaken att programmusik äga
vi icke förrän långt senare) gäller det
att finna den dikt som lämpar sig till
melodin. Att Wivallius dikt måste
lämnas ur räkningen är ganska tydligt,
och någon annan än biskop Thomas
finns icke. Det visar sig också att här
gå text och melodi förunderligt val
samman.
Nu säger docent Moberg att text
och melodi icke gå så synnerligen väl
tillhopa. Men detta är ju en sak som
vem som hälst kan övertyga sig om.
Samtidigt vill jag påpeka att någon
metrisk vers ha vi icke förrän långt in
pä 1600-talet — och en metrisk vers
är givetvis nödvändig för att text och
melodi skola kunna gå samman enligt
moderna begrepp, och för övrigt visar
det sig ofta vara ganska svårt att få
de .många och långa verserna i till exempel Olger dansk och Burman eller
i Gotlands visan att ga .ihop med der

rad protil. Tung ocn vemocug. «j,em
skulle kunna säga att det är ifrån detta
århundrade som vår folkvisa fått sitt
vemod. En visa sådan som Kristallen
den fina är en god exponent för detta
århundrades melos, när den förfinad
och innerlig höjer sig över de ofta
ganska grova linjerna.
Medeltidens
melos däremot är som sprungen ur
glädjens mest levande källsprång. Den
är manlig och ljus i hyn och den är till
sin karaktär vokal, den är som Ingen
melodi senare född att sjungas,
Det behövs icke några vetenskapliga
kvalifikationer för att se skillnaden på
de olika århundradenas musik. Det behövs endast en ordinär musikalitet, tid
och intresse för den. Att det som här
andragits icke är några "bevis" för
att melodin är frihetsvisans säger sig
självt. Man kan över huvud taget icke
bevisa någonting på detta område.
Men sannolikheten är så pass stor att
identiteten kan anses vara säkerställd
I varje fall måste de sannolikheter som
tala emot vara av annan beskaffenhet
än dem docent Moberg andragit.
Här nedan följer den omdiskuterade
melodin med en av slutstroferna i Engelbrektsvisan (Frihetsvisan) underlagd. Den strof som senare följer är
inledningsstrofen till Trohetsvisan:
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Det märke med sig
sa f ätlig som rikvem som vill.
Han segle och ro
han finner ej tro
i världen till.

Den överensstämmelse som råder
mellan den sista strofen och melodin,
är icke endast synnerligen ovanlig för]
århundradena före 1700-talet, utan säger även att melodin är komponerad
till den och icke tvärtom, att texten är |
skriven till melodin, vilket annars var'
det vanliga.
Till diskussionerna om vår folksångs
vara eller icke vara ber jag att få nedanstående synnerligen vackra, hittills
otryckta tvillingsång till "Du gamla,
du fria" publicerad. Den förtjänar att
räddas från glömska. Originalet finns
bland Rickard Dybecks efterlämnade
papper. Texten, något retuscherad, är
av J. P. C. (Johan.Petter Grönhamn?).

