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Abstract: 

Magnus Krüger Jakobsson: Fritiofs Saga: Från Esaias Tegnérs diktverk till Elfrida Andrées 

och Selma Lagerlöfs opera, Linnéuniversitetet Växjö: Institutionen för musikvetenskap, 

kandidatuppsats, 2018. Fritiofs Saga: From the poems by Esaias Tegnér, to the opera created 

by Elfrida Andrée and Selma Lagerlöf 

Sökord / Key-words: Esaias Tegnér, Elfrida Andrée, Selma Lagerlöf, Fritiofs Saga, kvinnliga 

kompositörer / female composers, opera, nationalromantiska kompositörer / national 

romanticism composers, Sverige / Sweden 

Syftet med denna uppsats har varit att studera vad som har hänt med diktverket Frithiofs Saga 

av Esaias Tegnérs, när det har omarbetats till fullängdsoperan Fritiofs Saga av Elfrida Andrée 

och Selma Lagerlöf, vilken i sin tur komprimerats till ett konsertframträdande på en timme, 

som gavs i Karlstad av Wermland Opera 2013. Här har det undersökts vilka olika narrativ 

som har skapats i dessa två bearbetningar, där en huvudfråga har varit att undersöka om 

representationen av kvinnligt och manligt har förändrats längs med vägen. 

Undersökningen har skett genom närläsning av Tegnérs diktverk, vilka sedan jämförts med 

notmaterialet till Fritiofs Saga, samt den direktupptagning som Sveriges radio gjorde av 

Wermland Operas framförande. Materialet har därefter sammanställts i tabellformat och 

analyserats enligt Vladimir Propps systematisering för sagor, samt genom Ingrid Åkessons 

teori om återskapande, omskapande och nyskapande. 

Undersökningen visar att bearbetningar av ett litterärt material, skapar om inte nya så 

åtminstone andra typer av berättelser, än den litterära förlagan, samt att representationen av 

kvinnligt och manligt skiljer sig åt i de tre undersökta materialen. 

Jag vill passa på att rikta mitt tack till följande personer: 

Tack till min handledare Karin Strinnholm Lagergren, för goda synpunkter, tips och råd som 

har lett mig igenom den snåriga djungeln av frågor som uppstått under arbetets gång. 

Tack till Hans-Erik Holgersson för din tid gällande din musikaliska forskning på Elfrida 

Andrées tidiga orkesterproduktion. 

Slutligen vill jag passa på att tacka Professor Anders Wiklund för våra diskussioner, och att 

du så vänligt gav mig tillgång till klaverutdraget och partituret till Fritiofs Saga. Utan din 

hjälp hade den här undersökningen inte varit möjlig att genomföra.  
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1 Inledning 
Den svenska konstmusikaliska skatten är bred, djup och innehållsrik. Här finner vi allt från 

symfonier och instrumentalmusik, till dikter och mängder med konserter för diverse 

instrument med ackompanjemang av symfoniorkester. Och sist men inte minst, opera! Stora 

mängder opera dessutom. Vissa av dem har blivit nationalklenoder, medan andra snabbt har 

försvunnit från repertoaren och lagts i malpåse. En del får i bästa fall komprimerade 

uppföranden, och i sämsta fall får de aldrig möta publiken. Ett utav alla dessa verk i svensk 

operakonst, har blivit mytomspunnet och i det närmaste legendariskt, då det länge låg gömt i 

en låda. Det fick ett komprimerat framträdande under 2013, men under 2019 skall det äntligen 

få möta publiken då Göteborgsoperan gör ett ordentligt uruppförande av verket i konsertant 

form på den internationella kvinnodagen. Verket är inget annat än Operan Fritiofs Saga av 

Elfrida Andrée med text av Selma Lagerlöf.  

Selma Lagerlöf som var en firad författare, debuterade som 33-åring med romanen Gösta 

Berlings saga, och fick en flygande start som placerade henne i landets litterära parnass. 

Nobelpriset i litteratur tilldelades hon 1909, och blev därmed den första kvinnan som erhöll 

detta. 

Elfrida Andrée fick tillsammans med sin fem år äldre syster Fredrika, senare gift Stenhammar, 

en ordentlig musikalisk utbildning i hemmet i Visby. Fredrika kom att bli en av 

Stockholmsoperans ledande krafter, medan Elfrida utbildade sig till landets första kvinnliga 

organist, och senare även landets första kvinnliga telegrafist, ett yrke hon blott arbetade med i 

två månader.1 När hon senare söker tjänsten som domkyrkoorganist i Göteborg och får den, 

blir hon Europas första kvinnliga domkyrkoorganist.2 Genom sitt yrkesutövande i dessa roller, 

blev Andrée, därmed indirekt en viktig figur inom den pågående emancipationen. 

När de två kvinnorna bestämmer sig för att slå sig samman för skapandet av operan Fritiofs 

Saga, använder de sig av det då så populära diktverket Frithiofs Saga av Esaias Tegnér. I den 

här uppsatsen har jag undersökt hur operan förhåller sig till den litterära förlagan, samt om det 

finns skillnader i hur män och kvinnor framställs i diktverket, operan och den komprimerade 

föreställningen som gavs av Wermland Opera. 

                                                           
1 Öhrström, Eva (1999): Elfrida Andrée- Ett levnadsöde, Stockholm: Prisma, s. 83. 
2 Öhrström, E: Elfrida Andrée. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elfrida-andree  
(hämtad 2018-10-09). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/elfrida-andree
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1.1 Syfte och frågeställningar 
I och med författandet av en uppsats, så närs drömmen och förhoppningen om att kasta ljus 

på, och fylla i luckor i en ständigt pågående historieskrivning. Även jag som författare av 

denna kandidatuppsats när denna förhoppning, varför en väsentlig del av mitt syfte har varit 

att bidra till att informationen om Andrées och Lagerlöfs operaprojekt, Fritiofs saga, sprids 

och tillgängliggörs för en bredare massa.  

Mitt huvudsakliga syfte har dock dels varit att analysera vad som händer med en berättelse när 

den omarbetas till olika versioner, men även att undersöka om det går att finna stildrag i 

Andrées musik som pekar på ett visst förhållningssätt till samtida kompositörers produktion 

av opera och symfonisk musik. Genom att studera Esaias Tegnérs diktverk Frithiofs Saga, har 

jag undersökt hur Andrée och Lagerlöf har skapat en opera utifrån valda delar ur diktverket, 

som i sin tur omarbetats till ett komprimerat framförande på en timme av Wermland Opera, 

2013.  

För att studera detta har jag utgått från följande frågeställningar: 

• Vilka olika narrativ skapas i helaftonsoperan Fritiofs Saga och Wermland Operas 

komprimerade uppsättning, när de jämförs med Tegnérs diktverk? 

• Finns det skillnader i representationen av manligt och kvinnligt i de olika materialen? 

Om ja, vilka? 

• Går det att finna stildrag i Elfrida Andrées musik som pekar på förhållningssättet till 

samtida kompositörer såsom Richard Wagner och Ivar Hallström? 

Detta har undersökts genom ett användande av Ingrid Åkessons teoretiska tankemodell som 

behandlar begreppen återskapande, omskapande och nyskapande, från avhandlingen Med 

rösten som instrument.3 Teorin skapades för att analysera svensk, nutida folklig sång och dess 

förhållningssätt till en form av ursprungsmaterial. Åkesson menar dock att teorin i praktiken 

skall gå att pröva mot andra material. Mitt syfte med att använda Åkessons modell har därför 

varit att utveckla den genom att använda den på en ny typ av outforskat material, nämligen en 

opera som bygger på en litterär förlaga. 

Åkessons modell har alltså varit min huvudteori, och som ett komplement för att titta på 

narrativitetssynvinkeln i de olika berättelserna, så har jag även använt Vladimir Propps 

                                                           
3 Åkesson, Ingrid (2007): Med rösten som instrument – perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik, Stockholm: 
Svenskt visarkiv. 
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narrativanalytiska teori om att varje saga, i detta fall Frithiofs Saga, bygger på en 

ursprungssituation och sex olika etapper.4  

1.2 Material och metod 
När tanken tog form hos mig, att skriva om Andrée och hennes opera, var jag relativt på det 

klara med att analyser av olika typer av material, skulle vara det huvudsakliga 

tillvägagångssättet. Dels så behövdes det en djupdykning i Andrée musikaliska produktion, 

men även tillgång till noter för att kunna spela igenom klaverutdraget vid pianot. Även en 

studie av Tegnérs diktverk, för att undersöka hur operan byggts upp, var en väsentlig del i 

undersökningen.  

Frithiofs Saga är en samling dikter som bygger på den isländska fornaldarsagan från 1300-

talet, som handlar om kärleken mellan storbondesonen Frithiof den djärve och fostersystern 

Ingeborg som är dotter till Kung Bele.5 Sagan översattes 1737 i samlingen Nordiska 

kämpadater, av arkivarien Eric Julius Björner, och det är denna som ligger till grund för 

Tegnérs verk.6 

Dikterna har närlästs och sammanfattat övergripande, för att erhålla förståelse för verkets 

innehåll i grova drag. Efter detta behövdes det göras en jämförande analys på Andrées verk, 

varav Musik och Teaterbiblioteket i Stockholm, kontaktades för att undersöka tillgången till 

de handskrivna noterna. Dessa kunde beställas i form av fotokopior, vilket dock hade blivit 

kostsamt och krävt en arbetsinsats större än vad som ryms inom tidsramen för den här 

uppsatsen, då tidigare erfarenheter av att studera handskrivna noter påvisat svårigheter med att 

tolka dem. 

Efter tips från personal vid Levande musikarv, lyckades jag komma i kontakt med professorn i 

musikvetenskap vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, Anders Wiklund. En snabb 

presentation av mig och mitt ämne, ledde till att jag förmånligt nog fick tillgång till inte bara 

det renskrivna partitur som han fick i uppdrag att göra i ordning inför Wermland Operas 

timslånga konsertframträdande år 2013, som var en del i projektet opera på timme. 78 

                                                           
4 Propp, Vladimir (1928): Morphology of the folktale, 20:e upplagan, 2009, Austin: Texas University press. 
5 Nationalencyklopedin, Fritjofs Saga. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fritjofs-saga (hämtad 
2018-09-28). 
6 Nationalencyklopedin, Eric Julius Biörner. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eric-julius-
biörner  (hämtad 2018-09-28). 
7 Bang, Ole Wiggo (2018), SV: Kontakt sökes gällande kandidatuppsats (2018-09-26). 
8 Andrée, E 81895/2012): Partitur Fritiofs Saga, Arr. Anders Wiklund 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fritjofs-saga
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/eric-julius-bi%C3%B6rner
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/eric-julius-bi%C3%B6rner
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Det visade sig även att Göteborgsoperan tagit fram ett klaverutdrag inför deras uruppförande 

av den kompletta operan i konsertform, vilket sker på den internationella kvinnodagen 2019.9 

Genom Wiklund lånades både klaverutdraget ut samt en cd-skiva med direktupptagningen av 

Wermland Operas framförande, som sändes i Sveriges radio P210. Dessa tre komponenter – 

klaverutdrag, cd-inspelning och partitur har möjliggjort den musikaliska och narrativa 

analysen av operan Fritiofs Saga, och det är de som är undersökningens huvudmaterial. 

Klaverutdraget med dess operatext har lästs igenom och jämförts med Tegnérs verk för att ta 

reda på hur operatexten förhåller sig till originaltexten. Denna information har sedan använts 

för att studera klippningarna som gjordes i materialet inför uppförandet under 2013, detta 

genom att lyssna på radiosändningen samtidigt som noterna närlästes. Slutligen har en 

översiktlig musikanalys genomförts genom att flertalet gånger spela igenom klaverutdraget, 

för att kunna bilda mig en uppfattning av tonspråket. Parallellt med detta har genomlysningar 

av orkesterverket Fritiof Svit, som Andrée sammanställde med ett urval om fem delar ur 

operan, legat till grund för en förståelse av operans musik.11  

Utöver det har även studier av Andrées övriga produktion i form av kammarmusik, pianoverk 

och symfonisk musik utförts för att försöka koppla ett helhetsgrepp om tonsättarinnan 

Andrées musikaliska språk. Här har jag försökt att titta på olika variabler för att erhålla en 

musikalisk förståelse. Går det att finna en röd tråd som löper genom produktionen? Går det att 

urskilja flertalet musikaliska influenser? Kan Andrée betecknas som ”typiskt svensk” i sitt 

tonspråk, genom användande av folkmusikaliska inslag? Finns det olika typer av ledmotiv 

som återkommande upprepas genom musiken? Dessa är några av punkterna som den 

musikaliska förståelsen har grundat sig på. 

Vid författandet av uppsatsen, studerades även delar av en då pågående magisteruppsats av 

Hans-Erik Holgersson som handlar om Andrées orkestrering av de tidigaste orkesterverken. 

Och för att bredda kunskapen om Tegnér i tonsättning, så gjordes ett snabbt studium av 

Bernhard Crusell tonsättningar av tio dikter ur sagan vilka har tillägnats Tegnér.12 Det visades 

                                                           
9 Andrée, E (1895)/2017): Klaverutdrag Fritiofs Saga, Arr. Göteborgs Operan. 
10 Sveriges Radio P2: Konsertant opera, utdrag ur Fritiofs Saga, direktupptagning 2013-05-16. 
11 Elfrida Andrée (2007):Fritiof Suite, Symphony in A minor, 
http://www.sterlingcd.com/catalogue/cds1016.html 
12 Dahlström, Fabian (2015): Bernhard Crusell. http://levandemusikarv.se/tonsattare/crusell-bernhard/ 
(hämtad 2018-11-10). 

http://www.sterlingcd.com/catalogue/cds1016.html
http://levandemusikarv.se/tonsattare/crusell-bernhard/
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sig att även Andrées Göteborgskollega Andreas Hallén, har komponerat en symfonisk dikt, 

Frithiof och Ingeborg op. 8.13 

Eftersom librettot, det vill säga operans manus utan musik, är en text i sig, togs ett beslut att 

just textanalys tillsammans med musikalisk analys, skulle vara huvudmetod för 

undersökningen. I Handbok i kvalitativa metoder, beskrivs flera ingångar i textanalys som 

metod.14 Författaren menar att texter kan analyseras som uttryck för ”rådande föreställningar 

och relationer i ett samhälle”, och att texter är kommunikativa med en röd tråd som är 

genomgående.15 Då en del i analysen har varit att titta på representation av manligt och 

kvinnligt i de olika versionerna, har denna metod varit till stor hjälp i arbetet. Vidare har det 

undersökts hur olika narrativ har utformats genom bearbetningar av Tegnérs diktverk, detta 

genom att använda narrativanalys i sex olika steg utifrån Vladimir Propps studier av 

folksagor. Genom sina studier av ryska folksagor, fann Propp att strukturen i dem var av 

återkommande karaktär och att de var uppbyggda kring en ursprungssituation, som han kallat 

det. Det återfanns sex olika etapper och ett antal fasta roller i form av bland annat hjälte och 

skurk, samt en motsättning mellan ont och gott. 16 

Information som framkommit har sedan sammanställts i tabellformat. Här har jag jämfört de 

två versionerna mot Tegnérs dikter, i tre olika tabeller, som visar på vilka gestalter som är 

huvud och biroller, fördelningen av manligt och kvinnligt samt hur de förhåller sig till 

Tegnérs dikter. 

1.2.1 Teori: Ingrid Åkesson & Vladimir Propp 
Då min ingång i den här uppsatsen har varit att undersöka huruvida olika narrativ har 

utformats genom bearbetningar av ett material, så blev jag nyfiken på om det skulle vara 

användbart att använda en teoretisk tankemodell som jag stötte på under en musiketnologisk 

kurs under vårterminen 2018. 

Ingrid Åkesson skriver i sin avhandling från 2007 om en modell hon utvecklat ursprungligen 

med kollegan Margareta Jersild, i en studie som behandlade folklig koralsång.17 I studien så 

använde de båda forskarna begreppen återskapande och omskapande för att göra 

                                                           
13 Tillman, Joakim (2016): Andreas Hallén – Verköversikt. 
http://levandemusikarv.se/tonsattare/hallen-andreas/SMH-W3512-
Frithiof_och_Ingeborg_Symfonisk_dikt__Frithjof_und_Ingeborg_Symphonisc (hämtad 2018 10-10). 
14 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red).(2015): Handbok i kvalitativa metoder, Stockholm: Liber AB, s. 157. 
15 Ahrne, G & Svensson, P (2015), s. 158. 
16Ahrne, G & Svensson, P (2015), s. 169. 
17 Åkesson (2007), s. 51. 

http://levandemusikarv.se/tonsattare/hallen-andreas/SMH-W3512-Frithiof_och_Ingeborg_Symfonisk_dikt__Frithjof_und_Ingeborg_Symphonisc
http://levandemusikarv.se/tonsattare/hallen-andreas/SMH-W3512-Frithiof_och_Ingeborg_Symfonisk_dikt__Frithjof_und_Ingeborg_Symphonisc
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karaktärsstudier av variationer och förändringar som uppstår när uttolkare sjunger samma 

eller liknande material.18 Genom en vidareutveckling av modellen, tillkom begreppet 

nyskapande, vilket resulterade i en tankemodell om just återskapande, omskapande och 

nyskapande. Åkessons ingång är att tankemodellen skall användas för att analysera svensk, 

folklig sång och att definitionerna utformats för att vara applicerbara på studiet av hur musik 

utformas och framförs, men hon menar även att termerna kan användas på flera olika nivåer 

eller material, men att de då måste omdefinieras för att passa det nya materialet.19Eftersom 

min tanke med att använda Åkessons modell har varit att pröva den på ett nytt material och 

därmed bidra till en teoriutveckling, så har jag omarbetat vissa av punkterna vilket synliggörs 

i kapitel 6.5. I det här avsnittet har jag dock valt att återge Åkessons tankemodell såsom hon 

beskriver den i sin avhandling. 

Åkesson definierar återskapande som att ett traditionellt material framförs på ett sätt som 

ligger nära den ursprungliga källan, men med små omedvetna variationer som karaktäriserar 

all gehörsöverförd musik. 

Termen omskapande blir i Åkessons definition olika typer av arrangemang på ett material och 

fullt medvetna förändringar, så som egna ornament eller fraseringar vid ett framförande. 

Slutligen menar hon att nyskapande kan handla om att skapa nya verk, sätta ny text på 

existerande melodi eller att helt enkelt skapa en ny melodi till en redan existerande text.20 

Sammanfattningsvis anger Åkesson vissa punkter under varje term, som hon anger som 

riktlinjer snarare än krav i hur begreppen kan appliceras på olika material21: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Åkesson (2007), s. 51. 
19 Åkesson (2007), s. 52. 
20 Åkesson (2007), s. 53. 
21 Åkesson (2007), s. 53–54. 
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Återskapande: 

• Nära källan 

• Innehåller ett element av härmning 

• Inkluderar mindre förändringar typiska för gehörstradition 

• Behåller visans/låtens form 

• I vidare mening: att hålla sig nära det tidigare existerande eller ett tänkt förflutet 

 

 

Omskapande: 

• Avsiktlig/medveten förändring eller arrangemang av traditionell musik 

• Innefattar medveten variation typisk för utövare med tyst kunskap om det musikaliska hantverket 

• Inkluderar samma tekniker använda av utbildade musiker med tillgång till ett större musikaliskt 

material 

• Kombination av varianter eller av text/melodi  

• I vidare mening: att avsiktligt förändra eller flytta om det ”traditionella” 

Nyskapande: 

• Skapa nya melodier och eller texter på traditionell musikalisk grund 

• Kombinera traditionella melodier med nykomponerade delar 

• Kombinera nygjorda melodier med gamla texter och vice versa 

• Genreöverskridande kompositioner 

• Ta in uttryck, sound, m.m. från andra musikslag/kulturer 

• I vidare mening: att kapa nytt inom eller i anslutning till en stil och ta in nya element 

Då ambitionen som jag redan omnämnt, var att undersöka de olika narrativen och 

förhållningssättet till Tegnérs diktverk, beslöt jag mig för att applicera modellen på just en 

opera som bygger på en litterär förlaga. Min tanke har här varit att modellen skall hjälpa till 

att påvisa att en form av omskapande eller nyskapande har ägt rum utifrån Andrées och 

Lagerlöfs förhållningssätt till dikterna. Att valet föll på att använda den här teoretiska 

modellen istället för adaptionsteorier kan tyckas vara märkligt, då dessa teorier just behandlar 

transformationen av en text till en opera vilket är vad som skett i fallet Tegnér – Andrée – 

Lagerlöf. En huvudtanke med att använda Åkesson, har dock varit att försöka göra en en 

omarbetning av modellen så att den passar in i ett adaptivt sammanhang, och där det kan ges 

möjlighet att titta på olika parametrar som omfattar både förhållningssättet till en förlaga, det 
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musikaliska hantverket och olika typer av bearbetningar. Åkessons modell visade sig därför 

vara lämplig att använda för att pröva på ett material som skulle kunna utgöra en 

teoriutveckling, 

Materialet av Tegnér, Andrées opera och Wermland Operas framträdande har placerats i 

tabeller där besättningen av roller och hur förhållandet till dikterna, lyfts fram. Den 

musikaliska hänvisning som sker i tabellerna, är av sådan art att dem visar de arior/recitativ 

som inleder de olika scenerna. Kommentarer om musiken i dessa tabeller har medvetet 

utelämnats, då musikanalysen sker i ett eget kapitel. Resultaten av informationerna i 

tabellerna, diskuteras sedan i kapitel 6. 

Då en del i narrativanalysen, har varit att studera handlingen utifrån Vladimir Propps 

systematisering, har jag även tittat på om det undersökta materialet förhåller sig till dennes 

teser. Propp var en rysk folklorist och språkvetenskapsman, vars viktigaste verk, Sagans 

morfologi (1928) behandlar teorier inom folksagoforskning.22 I denna har han studerat 

innehållet i ryska folksagor och tittat på dess uppkomst och struktur och därmed konstaterat 

att de var uppbyggda kring en ursprungssituation med sex olika etapper:23 

• Förberedelse (hjälten och skurken agerar på olika sätt, vilket skapar den dramatiska 

situationen) 

• Komplikation (som att skurken skadar någon och hjälten får i uppdrag att ställa allt 

till rätta) 

• Förflyttning (exempelvis hjälten lämnar landet och ger sig ut på en resa) 

• Kamp (mellan hjälten och skurken) 

• Återvändande (till exempel hem till kungariket) 

• Erkännande (hjälten hyllas, gifter sig och blir krönt) 

Eftersom operan bygger på ett sagostoff, har jag har förväntat mig att kunna se om liknande 

eller olika mönster uppstår utifrån de sex olika etapperna, där könsfördelningen blir ett viktigt 

inslag att studera. 

 

                                                           
22 Nationalencyklopedin, Vladimir Propp. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vladimir-propp 
(hämtad 2018-11-05).  
23 Ahrne, G & Svensson P (2015), s. 169. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vladimir-propp
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1.3 Avgränsning 
Under arbetet med att införskaffa material, uppstod vissa svårigheter som beredde mig ett 

visst mått utav huvudbry. Bara själva sökandet efter material, innebar i sig en avgränsning. 

Noterna har aldrig gått iväg till ett musikförlag för att tryckas och säljas, utan förblir 

handskrivna och liggande i samlingen hos Musik och Teaterbiblioteket. Efter att jag köpt en 

kopia av de första sidorna, förstod jag efter provspelning vid pianot att det var ett oanvändbart 

material eftersom det var för svårläst. Inte heller har någon valt att spela in operan för 

kommersiellt bruk. Endast Andrées Fritiof Svit, finns idag inspelad hos skivbolaget Sterling, 

tillsammans med hennes symfoni nummer två.24 Tillgång till noter och ljudupptagning 

innebär alltså per definition en naturlig avgränsning i arbetet rörande den musikaliska 

analysen och trots det faktum att jag fick låna renskrivna noter och en ljudupptagning, som är 

ett mycket fint material, så är det vissa saker som är svåra att uppnå. Förvisso har jag kunnat 

lyssna på tonsättarens Fritiof Svit, och det musikaliska material som Wermland Opera valde 

ut, och även genom mitt eget musikaliska kunnande haft möjlighet att spela igenom noterna 

på pianot. Här har det varit ett fint hjälpmedel som lyckat att fylla i luckorna, där det övriga 

ljudande materialet har klingat ut, men samtidigt har det skapat smärre problem. Klangbilden 

hos pianot är av en helt annan art än den hos en full symfoniorkester, vilket i det här fallet lett 

till att en hel del av musiken har klingat helt annorlunda än vad det torde ha gjort vid ett 

fullskaligt framförande. Detta till trots, har en generell uppfattning bildats som rör Andrées 

förhållningssätt till samtida kompositörer, vilket visar på möjliga influenser i hennes eget 

arbete. Resultatet i sig är därmed endast en uppfattning, men pekar ändå ut vissa riktningar 

som kunnat spåras genom lyssning ur hennes produktion. 

Då mitt huvudsakliga intresse har varit att arbeta med operan och dess relation till Tegnérs 

verk, har jag valt att endast som hastigast göra en kortare biografi av Elfrida, då hon inte på 

något sätt är en okänd gestalt. Tvärtom finns det mycket skrivet om henne, se vidare under 1.5 

Tidigare forskning. Jag vill även passa på att inflika att det finns bevarat en rik brevväxling 

mellan Lagerlöf och Andrée, samt Lagerlöf och livskamraten Sophie Elkan.25 Utifrån dessa 

brev hade en naturlig ingång kunnat vara villkoren för kvinnligt skapande och deras 

försämrade artistiska villkor runt sekelskiftet, men även en analys av det fortskridande arbetet 

med tex och musik. Jag har dock valt att inte lägga större vikt vid genusaspekten mer än den 

                                                           
24  Andrée, E (2007): Fritiof Suite, Symphony in A minor, http://www.sterlingcd.com/catalogue/cds1016.html  
25 Breven finns bevarade i Elfrida Andrées samling på Kungliga Biblioteket. 

http://www.sterlingcd.com/catalogue/cds1016.html
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jag gör vid studiet av manligt och kvinnligt i de olika berättelserna, då den inte ryms inom 

ramen för en kandidatuppsats. 

1.4 Tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning om operan Fritiofs Saga, så är resultaten relativt magra. 

Forskning om Esaias Tegnér finns däremot i flertalet olika former. Bland annat Nils 

Holmgren, har i tidskriften Scandia, skrivit om diktaren Tegnér utifrån dennes relation till det 

politiska Sverige.26 Och på webplattformen CCS, Centre for Scandinavian studies 

Copenhagen-Lund, publicerade Jimmie Svensson en artikel om brevväxling mellan Tegnér 

och C.G von Brinkman, rörande versmåtten i Frithiofs Saga.27 

Även forskningen om Elfrida Andrée, är desto större än den om hennes operaprojekt. Gunilla 

Lindberg ger en liten och ytlig beskrivning av operan, i boken Starka kvinnor som fört Sverige 

framåt.28 Eva Öhrström har skrivit en gedigen biografi, Elfrida Andrée – Ett levnadsöde, där 

hon går ner på djupet i Andrées olika faser som person och yrkeskvinna. 29 Öhrströms 

forskning är något bredare, men det kapitel i biografin om Andrée, som behandlar operan, har 

huvudsaklig fokus på brevväxlingen mellan Lagerlöf och Andrée, samt tonsättarens fruktlösa 

försök att få verket uppfört.30 Beskrivningen av operan och dess innehåll finns, med en liten 

musikalisk hänvisning, men förhållandet till Tegnérs dikter uteblir. Eva Öhrström har även 

stått för biografin om Andrée, på Levande musikarv.31 

Även Carin Hermelin och Margareta Larsson har gjort en levnadsteckning om Andrée, som 

gavs ut 1971 av Fogelstadförbundets tidning.32 Den ger en god översikt om Andrée, men 

hennes gärning som operatonsättare uppmärksammas heller inte här. Istället är det Jan Ling 

som i Musiken som tidsspegel, lyft fram operan, med en liten kommentar om hur den ser ut 

musikaliskt.33 I övrigt bygger kapitlet om Andrée, i stor del på Öhrströms tidigare forskning. 

                                                           
26 Holmberg, Nils (1933): Från Svea till Frithiofs saga, Scandia – Tidskrift för historisk forskning, band VI, häfte II, 
http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/452/284, (hämtad 2018-10-18). 
27 Svensson, Jimmie (2018): Poeten Tegnér – Metrikdiskussionen i Tegnérs brevväxling med Carl Gustav von 
Brinkman 1825, CSS publications. https://csspublications.net/konf17proceedings/2018/2/16/poeten-tegnr-1 
(hämtad 2018-10-18).  
28 Lindberg, Gunilla (2005): Starka kvinnor som fört Sverige framåt, Hudiksvall: Winberg Citybook AB, s. 47. 
29 Öhrström, Eva (1999): Elfrida Andrée – Ett levnadsöde, Stockholm: Bokförlaget Prisma 
30 Öhrström (1999), s. 264-267. 
31Öhrström, E (2014): Elfrida Andrée. http://levandemusikarv.se/tonsattare/andree-elfrida/  
(hämtad 2018-08-01).  
32 Larson, Margareta, Hermelin, Carin (1971):Elfrida Andrée: Sveriges första kvinnliga organist: en 
levnadsteckning, Julita: Fogelstadsförbundet. 
33 Ling, Jan (2013): Musiken som tidsspegel – 12 essäer om musiken kring sekelskiftet 1900, Möklinta: Gidlunds 
förlag. 

http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/452/284
https://csspublications.net/konf17proceedings/2018/2/16/poeten-tegnr-1
http://levandemusikarv.se/tonsattare/andree-elfrida/


14 
 

Utöver denna forskning, har en C-uppsats skrivits av Maja Agnevik som behandlar kvinnors 

artistiska villkor kring sekelskiftet, där hon har valt att studera Andrées elev och kollega Sara 

Wennerberg-Reuter.34 Detta är dock inget jag har behandlat i denna uppsatsen, även om det 

hade kunnat bjuda på intressanta uppslag, se kapitel 1.4 

När det gäller forskning som behandlar adaptionen av text till en färdig opera, så finns det en 

del inom området. Johan Stenström har skrivit en doktorsavhandling om Karl-Birger 

Blomdahls opera Aniara, som undersöker hur dikten Aniara, adapterades till en opera.35 Även 

Linda Hutcheon har studerat adaptionens roll i olika medier, som täcker allt från film och 

opera, till videospel.36 Slutligen så har Hans Lund varit redaktör för boken Intermedialitet – 

Ord, bild och ton i samspel, vilken innehåller olika texter som behandlar relationerna mellan 

ord, bild och ton, där Ulrich Weisstein skrivit ett kapitel om just librettoforskning, 

librettologi.37 

1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer efter detta inledande första kapitel, att följas av ett bakgrundskapitel som 

behandlar Andrée, bakgrunden till operans tillkomst samt information om Esaias Tegnér och 

nationalromantiken. Det tredje kapitlet behandlar diktverket Frithiofs Saga samt en 

övergripande handling som sammanställts av mig själv. Ett efterföljande fjärde kapitel, 

beskriver Fritiofs Saga av Andrée och Lagerlöf. Här ligger fokus på operans libretto, struktur 

och ett konfigurationsschema. Kapitel fem bjuder på en analys av Wermland Operas 

uppsättning, med fokus på hur den förhåller sig till ursprungsmaterialet och avslutas med en 

övergripande diskussion av Andrée som kompositör. I kapitel sex analyserar jag materialet 

genom att applicera Propps systematisering samt Åkessons modell, och i kapitel sju diskuteras 

resultatet. 

2 Bakgrund – Elfrida Andrée 
Elfrida föddes som nummer två i en syskonskara av tre, i Visby den 19 februari 1841. Fadern 

Andreas som var läkare, var både politiskt liberal, musikaliskt kunnig och intresserad, och väl 

medveten om kvinnors situation. Elfrida och den fem år äldre systern Fredrika, fick därför 

tidigt en grundlig och gedigen musikalisk utbildning i hemmet, präglat av faderns för dåtiden 

                                                           
34 Agnevik, Maja: Sara Wennerberg-Reuter: Att vara kvinna och kompositör kring sekelskiftet 1800/1900, C-
uppsats, institutionen för musikvetenskap, Uppsala Universitet, 2013. 
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:636896/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2018-10-01). 
35 Stenström, Johan (1994): Aniara. Från versepos till opera, Malmö: Bokförlaget Corona. 
36 Hutcheon, Linda (2006): A theory of adaption, London and New York:Routledge. 
37 Lund, Hans (red). (2002): Intermedialitet -Ord, bild och form i samspel, Lund: Studentlitteratur. 

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:636896/FULLTEXT01.pdf
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radikala åsikter. Fredrika, gift Stenhammar, skulle senare bli en framgångsrik sopran vid 

Stockholmsoperan, men för Elfrida hade fadern tänkt sig en annan yrkesbana. En dubbel 

sådan, som telegrafist och organist.38 Detta passade henne utmärkt, skulle det senare visa sig.  

Det tycks som att fadern favoriserade Fredrika framför Elfrida, och det finns inga 

anteckningar om hennes musikaliska uppfostran, enligt Öhrström.39 Uppfostran torde dock ha 

varit liknande, och stommen i syskonens musikaliska utbildning var harmonilära, generalbas, 

sång och piano. Utöver detta blev Fredrika en skicklig violinist, medan Elfrida blev en 

skicklig harpist.40 

Medan musiken präglade uppväxten för de två äldre flickorna, var den yngre brodern Tor, en 

lättjefull ung man, enligt Öhrström.41 Medan skolan gick långsamt, var det bättre med 

gymnastik och musik, och han ansågs vara en skicklig ackompanjatör som även kunde sjunga 

samt spela violin, orgel, cello och gitarr. 

Efter privata studier i Stockholm, tog Andrée som 16-åring examen som organist, en tjänst 

hon dock inte lagligt fick inneha förrän en lagändring tillkom 1861. Tjänsten som organist i 

Finska Kyrkan tillträdde hon strax därefter och innehade den till 1867. Telegrafistyrket 

erövrades 1865, samtidigt som hon komponerade flitigt och fick en pianokvintett utgiven hos 

Musikaliska konstföreningen.42 

När tjänsten som domkyrkoorganist blev ledig i Göteborgs domkyrka 1866, reste Elfrida dit 

för att provspela. Av 8 sökanden var hon den enda kvinnan, men hennes skicklighet vid 

orgeln gav utdelning. Sveriges och Europas första kvinnliga domkyrkoorganist tillträdde 

1867. Tjänsten som organist i Finska Kyrkan, övertogs av brodern Tor som examinerades som 

organist vid Kungliga Konservatoriet samma år.43 

Som domkyrkoorganist arbetade Andrée till mitten av 1920-talet. När hon dog 1929, hade hon 

hunnit med att leda runt 800 folkkonserter i Göteborg, arbetat som domkyrkoorganist och 

komponerat omkring 100 verk.44 

                                                           
38 Öhrström (2014): Elfrida Andrée, u.s. 
39 Öhrström (1999), s. 56. 
40 Öhrström (1999), s. 56. 
41 Öhrström (1999), s. 200. 
42 Öhrström (2014): Elfrida Andrée, u.s. 
43 Öhrström (1999), s. 200. 
44 Öhrström (1999), s. 447. 
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2.1 En opera blir till 
Efter nära 100 års troget användande av Gustav III:s operahus, beslutade styrelsen för 

Kungliga Teatern år 1891 att riva det gustavianska operahuset då det ansåg vara både slitet 

och brandfarligt. 1892 påbörjas rivningen och efter 7 års byggnadstid, står det Oskarianska 

operahuset färdigt år 1898. När Gustav III:s operahus stod klart, invigdes det med pompa och 

ståt år 1782 genom ett uppförande av J.G Naumanns opera Cora och Alonzo, och då man vill 

inviga det nya på liknande vis så utlyser man i januari år 1894 en tävling om en 

helaftonsopera.45 Inga formella anvisningar fanns, men operan fick gärna bygga på 

fosterländska teman, helt i tiden med den starka nationalromantiken. I potten ligger inte bara 

äran om att få sitt verk uppfört, utan även tre priser där det första är på 5000 kr, det andra på 

3000 kr och det tredje på 1000 kr. Elfrida Andrée är vid det här laget en välrenommerad 

domkyrkoorganist och dirigent men även en kämpande kompositör, som har rönt viss 

uppmärksamhet som tonsättare. Det är dock genom arbetet som musikaliskt ansvarig i 

Göteborgs Domkyrka, som ackompanjatör och från år 1897 outtröttlig ledare av Göteborgs 

arbetarinstituts folkkonserter, som hon är mest berömd. 46 När hon får kännedom om 

tävlingen för den nya operan, tycker hon att det ligger helt i tiden med en opera som skapas av 

både en kvinnlig kompositör och librettist. Hon bestämmer sig därför för att kontakta 

författarinnan Selma Lagerlöf, som år 1891 uppmärksammats som debutant med Gösta 

Berlings saga. Det är svårt att veta om Lagerlöf kontaktas i egenskap av just kvinna, eller för 

att hon var en känd författare, men troligast är det en kombination av båda. Lagerlöf var 

förvisso berömd men hade inte marscherat sig upp till toppen ännu, varav jag drar slutsatsen 

att Andrée eftersökte en samarbetspartner som befann sig på en lämplig nivå. 

Sagt och gjort, Andrée tar tag i saken och skriver följande brev till Lagerlöf: 

”Till att börja med ber jag att få presentera mig. Jag har till professionen att vara musicus. 
Min åtrå är för närvarande att skrifva en opera. Jag har fått den tanken att Ni vore rätta 
personen att skrifva en text i min smak. Jag framställer derför min fråga: Skulle Ni vilja 
skrifva en text i operatext åt mig? Jag har klart för mig att handlingen skall vara på 
Gotland. Der finnes Saga och Sång, minnen af storhetstid, ruiner, haf och poesi. Gotland 
är min födelsebygd och har jag densamma kär liksom Ni ert Wermland”.47 

Författarinnan nappade på förslaget och svarade i ett brev att ”saken skulle intressera mig 

ofantligt”.48 

                                                           
45 Öhrström (1999), s. 256. 
46 Öhrström (1999), s. 276. 
47 Öhrström (1999), s. 256 . 
48 Öhrström (1999), s. 256. 
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Att skriva en opera, var ingen nykläckt idé för Andrée. Fadern Andreas hade en löpande 

diskussion med sin komponerande dotter under hela 1860-talet om att skriva en opera, där 

Andreas själv skulle tillhandahålla librettot. Faderns idé, var att handlingen skulle vara en 

svensk version av Mozarts Don Juan, men tematiskt nordiskt och orimmad i tre akter.49 

När samarbetet mellan de två kvinnorna inleddes, hade Andrée fortfarande faderns text i tanke 

och vid första mötet med Lagerlöf, så presenterades idén om en opera förlagd till Gotland. 

Vid den här tidpunkten befinner sig de båda kvinnorna i helt skilda, yrkesmässiga faser i livet. 

Andrée är 54, och trots sin erkända yrkesskicklighet, är hennes framgångar som tonsättarinna 

inte så lyckosamma som hon önskar. Andrée brinner för att ta sig an alla de musikaliska 

konstformer som anses vara manlig domän, och hela livet kämpar hon för ”det qvinliga 

slägtets höjande”, mottot hon under 1870-talet formulerar inspirerad av den engelske 

filosofen John Stuart Mill.50  

Den 36-åriga Lagerlöf å andra sidan, har fått en flygande start som författare. Hon var erkänd 

och på väg upp till landets litterära topp. Att skriva ett libretto till en opera, var inte lika 

angeläget som att fortsätta författandet av noveller och romaner, men bidragen skulle i 

slutändan bedömas av Svenska akademien, och även Lagerlöf ansåg det viktigt att lyfta fram 

kvinnligt konstnärskap.51  

Hon reser därför till Visby under sommaren med den nära vännen/livskamraten Sophie Elkan, 

för att finna idéer till operan. Dessa infann sig dock aldrig och därför tar funderingar form hos 

författarinnan att göra en bearbetning av Esaias Tegnérs Frithiofs Saga. Diktverket som kom 

ut i delar från 1820, publicerades som helhet år 1825, och blev en av 1800-talets största 

litterära succéer, både i Sverige men framför allt utomlands. Lika aktuell var den på 1890-

talet, då man firar 50-år jubiléet av Tegnérs död, och då Lagerlöf som sagt inte lyckats finnas 

inspiration till en gotländsk opera, har hon istället för avsikt att dra fördel av Tegnérs 

popularitet.52 Hon inviger Andrée i planerna, och den något motstridiga tonsättarinnan ger 

strax efter och kastar sig därefter med full kraft över texten och komponerar i rasande fart. 

Lagerlöf kämpar för att motsvara den påstridiga tonsättarinnans förväntningar och krav och 

                                                           
49 Öhrström (1999), s. 257. 
50 Öhrström (1999), s. 14. 
51 Öhrström (1999), s. 257. 
52 Öhrström (1999), s. 258 
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hennes inställning till operan blir allt mer olycklig, då hon känner att det egna författarskapet 

blir lidande.53  

Andrée å andra sidan, drar sig inte för att spela upp alla strängar på sin lyra, och utövar den 

ena subtila påtryckningen efter den andra med hänvisning till kvinnliga tonsättare som ett 

föraktat släkte, allt för att få Lagerlöf dit hon vill.54 

1895 är operan färdig, och med bud skickas den till juryn i Stockholm, men inte förrän i 

februari 1897, offentliggörs resultatet. Tyvärr uteblir den efterlängtade berömmelsen, då inget 

av de inskickade bidragen erhåller varken första eller andra pris. Det tredje priset går till Ivar 

Hallströms bidrag, Liten Karin, och de båda kvinnorna blir utan. 

Besvikelsen hos Andrée, var av klara skäl, mycket stor när hennes opera inte fick något av de 

eftertraktade priserna i tävlingen som hade utlysts för invigningen av den nybyggda operan i 

Stockholm. Hon kämpar för att få sitt verk uppfört och i Göteborg, och hon lyckades tillslut 

att få till ett framträdande med amatörer kopplade till Arbetarinstitutets folkkonserter 1898. I 

Stockholm blir det ett privat framträdande 1899, men i övrigt var hennes försök fruktlösa.55 

Eftersom dessa inte ägt rum offentligt på ett operahus, har jag valt att bortse från dessa som 

uruppföranden och istället är det uppförandet i Göteborg under 2019 som ger det första 

offentliga kompletta framträdandet. 

2.2 Nationalromantiken 
Nationalismens tankar, är ingalunda begränsade till Sverige under 1800-talet. Hela världen 

genomgår stora förändringar. Landområden erövras under kolonialismen, nya gränser dras, 

och i Europa rasar krig som upplöser furstendömen och utökar stormakter. Redan under sent 

1700-tal, har den tyske filosofen Johann Gottfried von Herder, introducerat termen folkvisa, 

och hans idéer kom att tjäna som inspiration för både diktare och författare.56 Idén om ett 

folktypiskt material, blir en stark influens inom både det vi i folkmun kallar för folkmusik och 

klassisk sådan, men syns även i publikationer såsom Frithiofs Saga och inom konsten. Den 

svenska nationalromantiken utgör inget ett undantag, utan är i olika omgångar stark under 

1800-talet. Redan under 1600-talet har tankegångar om Sverige som det egentliga Atlantis, 

                                                           
53 Öhrström (1999), s. 262. 
54 Öhrström (1999), s. 261. 
55 Öhrström (1999), s. 463 
56 Wretö, Tore: Johann Gottfried von Herder.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/johann-gottfried-von-herder   
(hämtad 2018-10-23). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/johann-gottfried-von-herder
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utforskats av Olof Rudbeck, vilket är ett uttryck för den då viktiga stormakten Sverige.57 

Under 1800-talets första hälft hittar vi därför den så kallade göticismen som hyllar den gamla 

stormakten Sverige, med stor tonvikt på vikingatiden och de starka, handlingskraftiga 

svenskarna. Det är i denna tidsanda och som medlem i det götiska förbundet, som Tegnér 

skriver Frithiofs Saga.58 

Nationalromantik som begrepp inom musiken, ser dagens ljus redan under 1860-talet, då en 

grupp av mäktiga ryska tonsättare, kallade de fem, har som mål att komponera klassisk musik 

i rysk anda, som ett direkt svar på den inflytelserika västerländska konstmusiken.59 I Norden, 

finner vi under senare häften av 1800-talet, flertalet tonsättare som ger sig i kast med att 

försöka sammanföra folk- och konstmusiken, vilket bland annat resulterar i att flertalet operor 

som bygger på nationalromantiskt stoff, och folkmusikaliskt tonmaterial.  

Särskilt Ivar Hallström, kommer att bli oerhört framgångsrik som 1800-talets mesta 

operatonsättare, och han röner stor uppmärksamhet när han 1867 debuterar med operan Hertig 

Magnus och sjöjungfrun.60 Operan anses vara den första nationalromantiska operan i Sverige, 

och den prisas för Hallströms förmåga att använda folkmusikaliskt material på ett sätt, som 

inte tidigare skådats.61 Den bygger på den medeltida balladen om Hertig Magnus som tror sig 

ha sett en sjöjungfru utanför sitt fönster på Vadstena Slott.62 

1874 är det dags för nästa opera av Hallström, Den Bergtagna, som även den bygger på en 

medeltida ballad om jungfrun som rövas bort av den mäktiga bergakungen.63 Detta blir en stor 

succé för Hallström, och verket utses snabbt till nationalopera. Verket är än idag en av de 

mest spelade svenska operorna genom tiderna och han följer snabbt upp med Vikingarne, som 

utspelar sig under 900-talet. 1881 är det premiär för Andreas Halléns Harald Wiking, en opera 

som anses vara den första riktigt Wagnerianska operan av en svensk tonsättare.64 Wilhelm 

                                                           
57 Eriksson, Gunnar: Olof Rudbeck. 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/olof-rudbeck (hämtad 2018-10-23). 
58 Nationalencyklopedin, Götiska Förbundet. 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/götiska-förbundet  (hämtad 2018-11-06). 
59 Nationalencyklopedin, Nyryska skolan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nyryska-skolan  
(hämtad 2018-10-23). 
60 Wiklund, Anders (2015): Ivar Hallström. http://levandemusikarv.se/tonsattare/hallstrom-ivar/ u.s.  
(hämtad 2018-10-10). 
61 Nationalencyklopedin, Ivar Hallström. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ivar-hallström u.s. 
(hämtad 2018-10-23). 
62 Jonsson, Bengt, Jersild, Margareta, Jansson, Sven-Bertil & Jonsson, Bengt (1983): Sveriges medeltida ballader, 
Band 1: Naturmytiska visor, SMB 26, Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
63 Jonsson, B, Jersild, M, Jansson S-B & Jonsson, B (1983): Sveriges medeltida ballader, Band 1: Naturmytiska 
visor, SMB 24, Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
64  Tillman, J (2016): Andreas Hallén, u.s.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/olof-rudbeck
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6tiska-f%C3%B6rbundet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nyryska-skolan
http://levandemusikarv.se/tonsattare/hallstrom-ivar/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ivar-hallstr%C3%B6m
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Stenhammars Gildet på Solhaug har premiär 1889, och 1895 är alltså Fritiofs Saga 

färdigkomponerad. Ivar Hallströms Liten Karin är klar och inskickad till operatävlingen 1897 

och år 1898 ser vi operorna Waldermarsskatten av Andreas Hallén samt Wilhelm 

Stenhammars Tirfing. Samtliga av de nämnda operorna utom Liten Karin och Fritiofs Saga, 

spelas på det gamla och det nya operahuset. Liten Karin får sitt uruppförande på Kalmar Slott 

först 1997, men Fritiofs Saga har hittills fått vila. 

Tematiskt var alltså Andrée och Lagerlöf helt rätt i tiden, men drömmen om att Fritiofs Saga 

skulle bli en värdig efterträdare till nationaloperan Den Bergtagna, gick i stöpet. Istället var 

det Tirfing som kom att blir den första nykomponerade opera att spelas på det nya operahuset, 

tätt följd av Waldemarsskatten.65 

3 Frithiofs Saga av Esaias Tegnér 
För att förstå operans handling och hur den förhåller sig till Tegnérs dikter, så har en 

djupdykning i materialet, varit en god vägvisare till hur operan tog form. 

Verket blev 1800-talets mest lästa bok, och en framgångsrik exportsuccé som låg till grund 

för vikingafebern som under senare 1800-tal, utbröt i USA. Vid 50-årsjubileet av Tegnérs 

död, var verket fortfarande mycket populärt och som tidigare nämnt så avsåg Lagerlöf därmed 

att dra fördel av texternas popularitet.66 

Dikterna är till antalet 24 stycken, och i en kronologisk ordning, får vi följa Frithiof och 

Ingeborg. Frithiof vill äkta sin barndomsvän Ingeborg men nekas av hennes bröder Kung 

Helge och Halfdan. Även grannkungen, Ring, har fått upp ögonen för Ingeborg, men också 

hans frieri avslås. Ring förklarar krig, går segrande ur striden och äktar Ingeborg som 

krigsbyte. Centralt i handlingen är hur Frithiof genomgår en storslagen livsresa när han 

kämpar mot Ingeborgs bröder, går i landsflykt och slutligen besöker Ring och Ingeborg för att 

få en chans att ta farväl av flickan han håller så kär. Som så många andra sagor, får även 

denna ett lyckligt slut: Ring är ålderstigen och döende, och ber Frithiof att vaka över sin 

                                                           
65 Flertalet källor, bl.a. Öhrström anger Tirfing som det nya operahusets invigningsopera. Efter sökning i 
operans arkiv samt kontakt med Kungliga Operans arkivarie, går det att konstatera att operahuset invigdes den 
19:e september 1898 med A. F Lindblads opera Frondörerna, scener ur Berwalds Estrella di Soria, samt en 
kantat av Ivar Hallström. Tirfing var den första nykomponerade opera att spelas i det nya operahuset, vilket 
skedde den 9:e december 1898, men den var inte den opera som invigde huset. 
Information funnen i Kungliga Operans arkiv & samlingar, sökord: Frondörerna, Tirfing. 
http://arkivet.operan.se/repertoar/ (hämtad 2018-09-12). 
Iggander, Helena (2018), SV: Tydliggörande ang. säsongen 1898/1899 (2018-09-25). 
66 Öhrström (1999), s. 258 

http://arkivet.operan.se/repertoar/
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tronarvinge och att äkta Ingeborg, vilket Frithiof går med på. Även Helge dör, Frithiof och 

Halfdan försonas, och guden Balder har blidkats. 

Tanken med den här uppsatsen är inte att läsaren skyndsamt skall ta sig till närmaste bibliotek 

för att läsa Frithiofs Saga, men man bör dock känna till materialet. Jag har därför gjort en 

detaljerad sammanfattning av varje dikt, för att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna 

arbeta med materialet, som bitvis varit både svårläst och svårbegripligt. Denna 

sammanställning finns som bilaga nr 1 i kapitel 9. 

För att få en snabb uppfattning om vilka personer som återfinns i diktverket Frithiofs Saga, så 

har jag sammanställt dem i tabell nummer ett. Denna visar om de förekommer i en eller flera 

dikter, samt om de kan ses som huvud eller bi-aktörer. Detta har jag valt att illustrera genom 

att låta bokstaven X i fet stil representera huvudroller medan bokstaven O i fet stil 

representerar biroller: 

Tabell 1: Esaias Tegnér  

Innehåll Ingeborg Frithiof Helge Ring Hilding Halfdan Björn Angantyr Fäderna 
Dikt 1 X X     O         
Dikt 2   X O     O     O 
Dikt 3   X               
Dikt 4 X X O     O O     
Dikt 5       O           
Dikt 6   X        O     
Dikt 7   X               
Dikt 8 X X O     O       
Dikt 9 X                 
Dikt 10 X   O       O     
Dikt 11   X           O   
Dikt 12   X     O         
Dikt 13   X O       O     
Dikt 14   X O       O     
Dikt 15   X               
Dikt 16   X         O     
Dikt 17 X X   O           
Dikt 18 X X   O           
Dikt 19 X X   O           
Dikt 20 X X   O           
Dikt 21       O           
Dikt 22   X               
Dikt 23   X               
Dikt 24 X X       O       
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Här framgår det tydligt att Tegnérs verk har två karaktärer som kan beskrivas som 

huvudrollsinnehavare, även om fördelningen av dem i antalet dikter är ojämlik. Frithiof 

förekommer i 20 av dikterna, och Ingeborg i 10. De övriga har jag valt att kategorisera som 

biroller. Dels utifrån att de inte förekommer lika ofta som Frithiof och Ingeborg, men även 

utifrån att det centrala i Tegnérs diktverk är just kärleken, saknaden och längtan efter varandra 

som vi får se ta form genom de två huvudrollerna. 

4 Fritiofs Saga av Elfrida Andrée och Selma Lagerlöf 
Materialet som beskrivits ovan, är det som ligger till grund för operan Fritiofs Saga. Efter att 

noggrant läst igenom diktverket parallellt med studier av klaverutdraget, har jag funnit att 

operans handling bygger på dikterna nummer 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23 och 24. Dessa 

har format grunden för operans handling, men de förekommer inte i kronologisk ordning. Inte 

heller följer dess händelser, nödvändigtvis de ursprungliga i dikterna där de återfinns, utan det 

tycks vara som så att Lagerlöf har försökt att skapa en genomgående dramaturgisk kurva 

genom att ibland kasta om dikternas innehåll. Flertalet av karaktärerna som beskrivs i 

litteraturen, återfinns också i operan samtidigt som vissa har strukits och andra har lagts till. 

Exempelvis är den andra kvinnliga huvudrollen, Guatemi, nyskriven för operan. Även den 

onde guden Jumala, som i diktverket bara nämns i en rad, har lyfts fram och fått en central 

roll. 

4.1 Operans struktur 
Operan är till omfånget en mycket stor sådan, med många olika roller i de olika akterna och 

scenerna. Det finns efter Andrées egen revidering tre akter som är indelade i flertalet scener 

(akt tre ströks helt och akt 4 blev därmed den tredje akten, varav jag valt att inte behandla den 

strukna akten). Akt ett har sex scener, akt två är indelad i två tablåer, vilket kan beskrivas som 

två huvudscener indelade i mindre scener. Den första tablån har två scener och den andra 

tablån har tre. Slutligen har den tredje akten fyra scener.  

Precis som för tonsättarkollegorna som nämnts i kapitel 2.1, tycks Wagner på sätt och vis 

tjänat som ledstjärna i Andrées kompositionsarbete. Storasyster Fredrika var den första 

svenska Wagnersopranen och sjöng de kvinnliga huvudrollerna vid Sverigepremiärerna av 

Rienzi, Den flygande holländaren, Lohengrin och Tannhäuser.67 Det är mycket troligt att 

Andrée hörde systern framföra dessa, och dessutom kom hon i kontakt med tonsättarkollegan 

                                                           
67 Nationalencyklopedin, Fredrika Stenhammar.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fredrika-stenhammar (hämtad 2018-11-06).  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fredrika-stenhammar
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Andreas Hallén i Göteborg, som uppmärksammats som den förste svenske Wagnerianska 

tonsättaren. Andrées kännedom och kunskap om Wagner, bör därför har varit god vilket 

återspeglas i orkestreringen. Jag visar nedanför Andrées orkestrering samt Wagners 

orkestrering till Tristan och Isolde, för peka på likheterna, vilka jag låtit stå i fet stil och 

kursiverad text: 

Fritiofs Saga: 3 flöjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter/ 4 horn, 3 trumpeter i ess, 3 

tromboner, 1 tuba samt timpani, harpa och stråkar.  

 Tristan och Isolde: 3 flöjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 4 horn, 3 trumpeter, 3 tromboner, 1 

tuba, timpani, harpa och stråkar. Utöver detta använder Wagner även 1 basklarinett, 3 

fagotter, 1 engelskt horn samt cymbal och triangel. 

Det finns till synes stora likheter vilket förstärker antagandet om hennes kännedom i frågan. 

Det är vid den här tidpunkten nära på omöjligt att vara tonsättare post Wagner, utan att ha 

kännedom om hans produktion och därmed välja att inte förhålla sig till honom. Det här 

märks tydligt i just Andrées orkestreringsteknik, men jag har här valt att inte kommentera 

hennes förhållningssätt/kännedom om hans tonspråk i förhållande till sitt eget. Detta 

diskuteras i kapitel 5.2 som är dedikerat till musikanalysen i fråga. 

Olika körer har en omfattande roll och inte mindre än fyra stycken olika varianter, återfinns i 

operan. Dels har vi en traditionell sättning bestående av sopran, alt, tenor och basar, men 

också en sopran/alt och en tenor/bas. Även en liten soprankör av unga flickor, skymtar förbi i 

all hast. Solopartierna består av 1 sopran, 1 mezzosopran, 1 tenor, en tenor/baryton samt 1 

bas. Utöver detta förekommer det flertalet kvinnor, häxor, präster, trollkarlar, vikingar, 

husfolk och trälar, varav vissa av dessa agerar i de ovan omnämnda körerna. Tabell nummer 

två visar hur rollistan ser ut, samt hur de har fördelats ut över operans tre akter. Inflikat finns 

även de använda dikterna av Tegnér. De scener som inte har försetts med dikter, är sådana jag 

uppfattar som nyskrivna av Lagerlöf. 

 Även här får fetmarkerade X stå för huvudrollerna, medan bokstaven O representerar 

birollerna. För att förtydliga vill jag poängtera att representationen av bokstaven X eller O 

betyder att den berörda rollfiguren förekommer i akten/scenen och sjunger, men jag har valt 

att inte lägga vikt vid hur mycket personen i fråga sjunger och agerar: 
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Tabell 2: Fritiofs Saga av Andrée & Lagerlöf 

Andrée/Lagerlöf Dikterna Ingeborg Guatemi Helge Fritiof Ring Biroller Körer 
Ouvertyr                 
Akt 1 scen 1–6                 
1. Nu är det höst 9, (10) X             
2. Gråten icke kära väna   X         O X 
3. Balder kommer oss att frälsa   X X       O X 
4. Fred är sluten   X X       O X 
5. Du vredgas solgud     X O         
6. Stå nu upp Kung Helge   X X O   O   X 
Akt 2 Tablå 1+2                 
1:1 Gif mig nu ringen 13   X O     O X 
1:2 Björn håll endast dörren till     X O X   O X 
2:1 Se allt är bränt   X         O   
2:2 Väna drottning jag dig 
hälsar   X     X       
2:3 Nu häpnen alla 14,10 X X O X   O X 
Akt 3 scen 1–4                 
1. Sjung än en sång 17,21 X       O O X 
2. Nu lyfser jag julefrid   X X   X O O X 
3. Ej jag tror att den fagra 
kvinnan   X X   X   O X 
4. Jag vill i högbänk dö 19,20,23,24 X     X O   X 

 

4.2 Handlingen 
Genom att överföra informationen i ovanstående tabell till rent utskriven handling, och 

förhållningssättet till Tegnérs dikter, ser det ut som följer: 

Operan inleds med ett orkestralt förspel. Efter detta akt 1 som börjar med att Ingeborg står och 

sjunger sin klagan. Fritiofs avsked har varit och nu står Ingeborg och spejar ut över fjorden 

och följer skeppet så länge det är synligt. Ordningsmässigt i förhållande till ursprungstexten är 

det dikt nummer 9, Ingeborgs klagan, som inleder.  

Fritiof är nu på väg till Angantyr för att inkräva skatt och försona det påstådda brott han 

begått genom att träffa Ingeborg i Balderslunden, vilket enligt Tegnérs verk är dikt nummer 

10, Fritiof på havet. Operan bygger dock inte upp sin berättelse runt denna utan den flimrar 

bara förbi på så sätt att Ingeborg spejar efter skeppet. Handlingen i den tionde dikten har 

istället av upphovsmännen förflyttats och sammanvävts med dikt nummer 14 som inträffar 

längre fram i operan. Utifrån detta har jag därför valt att sätta dikt 10 inom parentes i första 
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aktens scen, just för att visa att operan på sitt sätt förhåller sig till den även om innehållet inte 

just då aktivt spelas ut. 

När andra akten börjar är det med är dikt nummer 13, Balders bål. Efter denna följer dikt 

nummer 14, Fritiof går i landsflykt. Handlingen i denna har delvis bevarats i operan, men 

kompletterats med innehållet från dikt nummer 10 när Fritiof skickas till Jarl Angantyrs örike 

för att inkräva den skatt som uteblivit sedan Kung Bele dog. Guatemi framkallar två hemska 

troll med makt att styra vädret, för att sänka Fritiofs skepp, vilket i Tegnérs diktverk är Kung 

Helge som gör det i dikt nummer 10. Därefter har vi kommit till den 3:e akten och dikt 

nummer 17, Fritiof kommer till kung Ring, inleder denna men delas av och kompletteras 

raskt med dikt nummer 21, Rings drapa. Därefter återvänder vi till innehållet i nummer 17. 

Efter den är det dikt nummer 19, Fritiofs frestelse som vi får stifta bekantskap med. Inget av 

innehållet i den finns med i operan, men dess karaktär och underliggande samvetsfrågor låter 

oss indirekt förstå att det är just denna dikt som handlingen hänvisar till. Därefter börjar slutet 

närma sig, dikt nummer 20, kung Rings död, inträffar. Inflikat i denna är bitar ur de två sista 

dikterna, nummer 23, Fritiof på sin faders hög, samt nummer 24, Försoningen, vilket 

avslutar operan. Jag vill här betona att detta är min egen analys och inget som 

upphovsmännen har skrivit ut någonstans. 

Precis som med andra operor så finns det ett libretto, vilket enligt Ulrich Weisstein är en ”text 

som är avsedd att beledsagas utav musik och bildar grunden för ett verk skrivet för 

musikteatern”.68 I sökandet efter material, lyckades jag inte få tag på librettot, utan jag har 

därför utifrån klaverutdraget rekonstruerat ett sådant. Librettot återfinns som bilaga 9.2.  

5 Wermland Operas uppsättning 
2012 bestämdes att som en del i Kungliga Musikaliska akademiens stora projekt Levande 

musikarv, skulle en inventering av kvinnliga tonsättares verk göras i Musik- och 

teaterbibliotekets stora raritetssamlingar.69 Bibliotekarien Johanna Grut, fick i uppdrag att 

göra jobbet, och resultatet blev över 1000 verk, varav två operor dök upp. Den ena var Helena 

Munktells enaktare I Firenze och den andre var Elfrida Andrées Fritiofs Saga.  

Operachefen vid Wermland Opera i Karlstad, Ole Wiggo Bang fick kännedom om verket och 

det beslöts att man skulle göra ett uppförande. Han i sin tur, gav Anders Wiklund uppdraget 

                                                           
68 Lund, H (2002), s. 85 
69 Grut, Johanna: Tusentals verk av kvinnliga tonsättare tillgängliga. 
https://musikverket.se/musikochteaterbloggen/tag/noter/ (hämtad 2018-11-09). 

https://musikverket.se/musikochteaterbloggen/tag/noter/
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att göra partituret läsbart. Efter kontakt med Ole, fick jag reda på att den ursprungliga planen 

var ett komplett uruppförande, men då ekonomiska medel inte räckte till, beslöt man att göra 

ett begränsat uppförande. Operan fick därför ingå i projektet Opera på en timme, och den 16:e 

maj 2013, 115 år efter uppförandet i Göteborg, fick Fritiofs Saga ett timslångt konsertant 

framförande. Wermland Operas orkester dirigerades av Henrik Schaefer och uppförandet 

presenterade Ann-Louice Lögdlund, Anders Håkansson och Richard Laby i rollerna som 

Ingeborg, Fritiof och kung Ring.70 

5.1 Urvalet från operan och biografin 
Då tanken med uppsättningen var att presentera delar som visade operans musikaliska 

kvalitéer, berättade Ole Wiggo Bang, att han själv valde ut de delar av operan som han ansåg 

gav en rättvis representation av musiken.71 Dessa skulle även gå att koppla till Öhrströms 

biografi och brevväxlingen mellan Andrée och Lagerlöf. Resultatet blev ett urval med 

recitativ och arior samt orkestermellanspel som plockades ur de tre akternas olika scener. De 

utvalda delarna ur Öhrströms biografi, lästes upp som introduktioner/mellanprat innan varje 

akts början, av ciceronen Anna-Maria Krawe. 

Föreställningen började med uppläsning 1. Ciceronen läste här upp brevet som Andrée skrev 

till Lagerlöf, vilket jag citerade i kapitel 2.1, sidan 8. Därefter fortsatte man med 

beskrivningen av hur operatävlingen kom till och att Andrée läste om denne i Svensk 

Musiktidning.72 Efter det här, berättas det för publiken att Lagerlöf tillsammans med 

livskamraten Sophie Elkan reser till Gotland för att finna inspirationen som uteblir.73 

Berättaren avslutar med hur Lagerlöf inviger Andrée i den tilltänkta handlingen som skulle 

bygga på Tegnérs diktverk.74 

Efter denna introduktion, började del 1 av operan med ouvertyren i sin helhet. Åtföljde gjorde 

Ingeborgs klagan, ett kort orkestralt mellanspel från andra scenens början, Stå nu upp Kung 

Helge och Så var det mig du hjälpte Guatemi, samtliga hämtade från akt 1, med handling 

uppbyggd på dikt nummer 9 ur Tegnérs verk. 

                                                           
70Sveriges radio: Konsertant opera, utdrag ur Fritiofs Saga. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/246038?programid=2359 (hämtad 2018-10-27). 
71 Bang, Ole Wiggo (2018), SV: Kontakt sökes gällande kandidatuppsats, (2018-09-26). 
72 Öhrström (1999), s. 256. 
73 Öhrström (1999), s. 258. 
74 Öhrström (1999), s. 259. 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/246038?programid=2359
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Efter 1:a delens slut, påbörjades uppläsning 2 , återigen ifrån Öhrströms biografi.75 Vi får 

veta att Andrée blir glad och överraskad av Lagerlöfs brev och skriver följande till svar: 

”Välan då! Må det bli som Ni föreslagit, kära fröken! Mina musikaliska tankar äro för 

närvarande likasom långa slingerväxter, hvilka ovillkorligen vilja sno sig kring ett stöd. 

Vid de första orden om Fritiofs Saga blef jag häpen, men ju längre jag läste om Edra skäl, 

Er plan och uppställning, insåg jag att här föreligger en operatext så dramatisk, så 

tacksam för musikalisk behandling och så intresseväckande för publiken, att jag måste 

med all kraft kasta mig över detta ämne.”76 

Efter detta får vi berättat för oss vad andra, tredje och fjärde akten var tänkt att handla om.77 

Del 2 börjar därefter, denna gång med Fritiofs inträde i en duett som han sjunger med 

Ingeborg, Väna drottning jag dig hälsar. Detta åtföljs av Valhalls goda gudar, samt Se nu 

stormen flyr. Detta avslutande nummer är i Andrées verk en körsats, men Wermland Opera 

låter Ingeborg sjunga den här då man inte hade tillgång till kör. Handlingen här återspeglar 

Tegnérs dikter nummer 14 och 10 

Vid uppläsning 3, som var den sista, lästes det ifrån biografin om när resultatet av 

operatävlingen offentliggjordes, och att ingen av de tre tävlingsbidragen tilldelades första eller 

andra pris. Här nämnde berättaren att Andrées och Lagerlöfs nederlag var totalt och att 

kommittén hade Stenhammars Tirfing i tankarna som invigningsopera.78 Del 3 av 

föreställningen, börjar med att Fritiof inträder hos Kung Ring och Ingeborg, där Ring sjunger 

Vem är den gäst som julefriden bryter. Inpå detta följer Ej jag tror att den fagra kvinnan, 

Förlåt mig jag trodde dig ej om gott, Nu mitt hjärtas älskade vän och Jag vill i högbänk dö. 

Handlingsmässigt är det dikterna nummer 19, 20, 23 och 24 av Tegnér som använts. 

I tabell nummer 3, har jag sammanställt hur Wermland Operas framförande byggts ihop. Den 

första kolumnen visar vilka scener och akter som finns representerade i denna komprimerande 

version. Även sidorna i klaverutdraget finns utskrivet för att förtydliga att klippningar har 

gjorts, utav utrymmesskäl. Det torde därmed vara enklare att följa de hopp som görs i noterna. 

Den mittersta kolumnen visar på urvalet som gjorts i form av ciceronens tre uppläsningar, 

samt de arior och/eller recitativ, och orkesterinledningar som framfördes. 

                                                           
75 Öhrström (1999), s. 260. 
76 Öhrström (1999), s. 260. 
77 Öhrström (1999), s. 259. 
78 Öhrström (1999), s. 263. 
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Kolumnerna tre till fem visar vilka roller man valde till framförandet. Precis som i de övriga 

två tabellerna har fetstilade X och O fått stå för representationen av huvud eller biroll. Lägg 

här märke till att jag valt att endast använda bokstaven X och därmed benämnt samtliga roller 

som huvudroller, då det är dessa tre som figurerar i den här uppsättningen.  

Den sjätte kolumnen visar hur många scener som förekommer i denna uppsättning, och det är 

den kolumn som använts i analysen av tabellen enligt Propps systematik i kapitel 6.4: 

Tabell 3: Wermland Operas uppsättning 

Wermland Opera 16/5 
2013 Urvalet som framfördes Ingeborg Fritjof 

Kung 
Ring Scener 

Uppläsning-Ciceron Elfrida kontaktar Selma       1 
Inledning-Orkester Ouvertyr       instr. 
Akt 1, Scen 1 s.12-16 Nu är det höst X     2 
Akt 1, scen 2 s. 16-18. Orkestralt mellanspel       instr. 
Akt 1, scen 6 s. 73-75 Stå nu upp Kung Helge     X 3 
Akt 1, scen 6 s. 81-87 Så var det mig du hjälpte Guatemi X   X 4 
Uppläsning-Ciceron Elfridas respons på Selmas brev       5 
Akt 2 scen 2 s. 144-163 Väna drottning jag dig hälsar X X   6 
Akt 2 scen 3 s. 187-189 Valhalls goda gudar X     7 
Akt 2 scen 3 s. 190-192 Se nu stormen flyr X     8 
Uppläsning-Ciceron Resultatet av tävlingen       9 
Akt 3, scen 2 s. 242-260 Vem är den gäst  X X X 10 
Akt 3, scen 3 s. 260-262 Ej jag tror att den fagra kvinnan   X   11 

Akt 3 3 scen 3 s. 279-283 
Förlåt mig jag trodde dig ej om 
gott X     12 

Akt 3, scen 3 s. 295-296 Nu mitt hjärtas älskade vän   X   13 
Akt tre, scen 4 s. 297-311 Jag vill i högbänk dö X X X 14 

 

Utifrån Andrées verk, har inga förändringar i form av omarbetning eller arrangering gjorts 

förutom att man låter Ingeborg sjunga körsatsen Se nu stormen flyr. Den stora orkestern med 

alla de stämmor Andrée kräver, har skickligt fördelats ut över operahusets fasta, ca 30 man 

starka orkester. Visst går det att höra att ljudet inte är lika kraftigt och fylligt som hos den 

stora orkestern, men överlag anser jag att det gjordes en god fördelning över husets befintliga 

resurser.  

Vissa snabba iakttagelser går här att göra, gällande urvalet. Den röda tråden tycks vara 

kärlekshistorien och plikttrogenheten som de tre gestalterna delar på olika nivåer. 
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5.2 Andrées musik i relation till samtiden 
I kapitel 1.4, har jag beskrivit det material i form av ljud och noter jag har haft tillgång till, 

och i kapitel 4.1 har jag kort nämnt Wagners eventuella inflytande på Andrées verk. Wagner 

är vid den här tidpunkten en figur som inte går att värja sig mot. Inte nog med att han skriver 

musiken till sina verk, han utformar även librettona helt själv, vilket vid den här tiden är helt 

unikt. Ingen annan har gjort det här före honom, och hans musik är både psykologiskt och 

filosofiskt laddad med kopplingar till Arthur Schopenhauer.79 Han är med andra ord en viktig 

måttstock, och i och med detta är han oerhört inflytelserik i hur nästkommande generations 

tonsättare kommer att angripa opera som konstform. Frågan är då hur tonsättaren Andrée, 

förhåller sig till samtida prominenta kollegor som just Wagner, men även Ivar Hallström. 

Att operan varken spelats in eller tryckts i noter, har varit besvärande för musikanalysen. Då 

noterna är privat ägo av Göteborgs Opera, har inga notexempel kunnat ges för att förtydliga 

parallellerna till musikaliska influenser, utan det som diskuteras är generella uppfattningar 

som erhållits genom att lyssna på tillgängliga inspelningar av Andrées produktion, samt 

radioupptagningen av Wermland Operas uppförande. 

Öhrström är tydlig i sin uppfattning om Wagners influenser på Andrées tonspråk. Vid 

författandet av hennes biografi, fanns inte Fritiof Suite, inspelad, varav man kan utgå ifrån att 

Öhrström enbart studerat handskrivet material. Hon har dock en bestämd uppfattning om att 

Andrée inspirerades av Wagner och försöker att skriva som honom, mycket tack vare systern 

Fredrikas framträdande i dennes roller, vilket hon skriver i ett brev till Jan Ling.80 Och visst 

finns det drag i orkestreringen som agerar eko av mästaren från Bayreuth, vilket redan 

omnämnts i kapitel 4. Och även Ling skriver i sin musikaliska bedömning som gjordes i 

samband med Wermland Operas uppföranden, att det finns stunder i musiken som för 

tankarna till Wagner, och att den är tung och högtidligt, dramatiskt upplagd.81 

Det är därför frestande att anta att Andrées symfoniska musik är i sann Wagneriansk anda då 

operan är brett upplagd med uppskattad speltid på 5½ timme, tung i blåssektionen samt 

uppbyggd på ett sagostoff, vilket så ofta är fallet i Wagners operor. Frågan är dock om detta är 

tillräckligt för att kunna jämföras med den store mästaren från Bayreuth? Det går förvisso inte 

att förbise det faktum att Wagner själv letade inspiration i de fornnordiska och forngermanska 

                                                           
79Cooke V, Deryck (1998): Richard Wagner.  
https://www.britannica.com/biography/Richard-Wagner-German-composer (hämtad 2018-11-18). 
80 Ling (2013) s. 32–32. 
81 Ling, J (2013), s. 45. 

https://www.britannica.com/biography/Richard-Wagner-German-composer
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sagorna i sitt komponerande av Der Ring des Nibelungen, men jag finner det alltför långsökt 

att försöka göra en koppling till att Wagners tonspråk är nordiskt på grund av den ovan 

nämnda inspirationen från sagovärldar. Tvärtom är Wagners tonspråk både högtyskt, 

högdramatisk och väldigt personligt enligt mitt tycke. Även flertalet av Andrées 

tonsättarkollegor, byggde sina operor på material som härstammade från mytologi eller 

folktro, men som vi ändå inte vill benämna som efterföljare till Wagner, och slutligen kan inte 

heller operans omfattande spellängd ses som ett blint uttryckt för en Wagneriansk stil. Ivar 

Hallströms storslagna opera Den Bergtagna, har en uppskattad speltid på fyra timmar, men 

trots det benämner vi honom inte som Wagnerian. Dels har han något mindre orkester i den 

Bergtagna, han har inget brett användande av ledmotiv och musiken är långt mer italiensk i 

stil än den är tysk. Att Wagnerska toner skymtar i Andrées opera är dock inte märkligt, även 

om hennes grund tycks vara huvudsakligt förankrat i nordiskt tonspråk. Wagnerianska klanger 

återfinns även hos Wilhelm Stenhammar i operan Tirfing, och i Andreas Halléns opera 

Harald Viking. 

För att spåra andra influenser i Andrées musik, behöver man istället titta på Andrées uppväxt i 

Visby.  

Fadern Andreas var en drivkraft i det lokala musiksällskapet, och Andrées skolning och 

konsertupplevelser var både rik och omfattande. Musiksällskapets konsertliv präglades av 

wienklassicistisk och tidig romantisk musik, där Felix Mendelssohn var central och ofta 

förekommande, något som skulle påverka Andrée själv.82 De tidiga piano och 

kammarmusikverken i hennes produktion bjuder på både elegans i stil med Mendelssohn och 

Sturm und Drang i Schumanns och Brahms anda. Likaså den andra symfonin i a-moll 

uppvisar drag av Mendelssohn. Här går det att hitta likheter med denne Pianokonsert Nr. 1 i 

g-moll Op. 25, men även Mendelssohns Symfoni Nr 3 a-moll Op. 56, den så kallade skotska 

symfonin, har lånat fler drag än samma tonart till Andrée. Den unga tonsättarinnan får alltså 

tidigt möjligheten att höra musik från samtidens stora tonsättare, vilket alltså påverkar hennes 

eget tonspråk. 

Min uppfattning gällande musiken till Fritiofs Saga, är att den förvisso är dramatisk men inte 

fullt så pompös som Wagner emellanåt, tvärtom bjuder den på en fin lyrik. Eva Öhrström 

beskriver operans ouvertyr just som ”storslagen med en bred inledningsmelodi, som 

                                                           
82 Ling (2013) s. 24. 
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interfolieras med olika lyriska avsnitt”.83 Hon omnämner även att Andrée själv vid ett eller 

flertalet tillfällen, framförde just ouvertyren med orkestrar som borde haft ca 45–50 musiker, 

varav stråksektionen torde har utgjorts av minst 25 personer.84 Det är alltså en stor orkester 

som fordras, men detta till trots så känns musiken lätt, med genomarbetade melodier. Här för 

Andrées musik emellanåt tankarna till Niels Gades högromantiska musik, främst dennes 

Symfoni Nr. 3 op. 15, även denna i a-moll, men även Wilhelm Stenhammars orkesterklang i 

operan Gildet på Solhaug, känns igen i operans tonspråk. Det finns drag som för tankarna till 

orkesterverken av hennes lärare Ludvig Norman, men framförallt finns ett bruk av 

folkmusikpasticher som påminner mycket om Ivar Hallströms musik. 

Jag vill inte våga mig på att uttala mig om det vid den här tiden finns en så kallad Hallström-

filt som med stor och oundviklig kraft, påverkar samtliga tonsättarkollegor och rivaler under 

den här tiden, det kan jag bara spekulera i. Jag kan däremot konstatera att varken Andrée eller 

andra tonsättare kan hävda sig mot eller undgå Ivar Hallströms enorma skicklighet som 

operatonsättare, vilket jag vill hävda märks tydligt i hennes musik till operan. Hallström är 

oerhört berömd just för sina framgångar som tonsättare av både baletter och opera, och om 

man som kollega ville utforska folkmusikaliska klanger i sin musik, var det väldigt svårt att 

inte förhålla sig till Hallströms förmåga, vilket således Andrée gör. De folkmusikaliska 

inslagen, och den breda lyriska ådran kombinerat med en träffsäker dramatisk kurva, för 

tankarna till både Hertig Magnus och sjöjungfrun och i synnerhet Den Bergtagna. Det går 

därmed att konstatera att Andrée som tonsättare är oerhört eklektisk och använder sig friskt av 

olika influenser igenom sina år av skapande och den tydliga blinkningen mot Hallström, 

landar i att det enligt min uppfattning är i ett svenskt-italienskt tonspråk som Fritiofs Saga hör 

hemma istället för i det Wagnerianska. 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Öhrström (1999), s. 271. 
84 Öhrström (1999), s. 269. 
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6 Diskussion utifrån de teoretiska verktygen 
Om man studerar de tre materialen så finns det tre saker som sticker ut lite extra om man 

ställer materialen bredvid varandra. Till att börja med så uppvisar samtliga tre berättelser 

kärlek som ett centralt tema, vilket därmed blir en gemensam nämnare som binder dem 

samman. Men när det kommer till representationen av kvinnor och män, så skiljer sig Andrées 

opera och därmed också Wermland Operas uppsättning, markant ifrån Tegnérs verk. Slutligen 

är de tre versionernas förhållande till Propps sex etapper olika, vilket bidrar till skapandet av 

narrativ som i sin tur är av en sådan karaktär att de faller in under Åkessons tre 

kategoriseringar. 

6.1 Propps systematik i förhållandet till dikt och ton 
Propps teser om strukturen inom folksagor, bygger på att varje saga innehåller en 

ursprungssituation, som sedan mynnar ut i sex olika etapper. Just definitionen av vad en 

ursprungssituation innebär, varierar troligast beroende på både forskare och den typ av 

publikation som analyseras. Jag har i min studie av materialet, utgått ifrån att 

ursprungssituation, är av en sådan art att den en eller flera gånger, förekommer och skapar 

centrala händelser eller vändpunkter, som behövs för att sagan skall kunna röra sig vidare 

utifrån de sex olika etapperna. 

För att göra tre olika sammanställningar enligt Propps systematiseringar, så har jag använt 

mig av materialet jag iordningställt i de tre tabellerna i kapitel 3, 4 och 5.1. Den första 

tabellen har handlat om Tegnérs dikter medan tabellerna två och tre har handlat om 

fullängdsoperan och Wermland Operas uppsättning. Eftersom dessa inte lika tydligt har gått 

att definiera fullt ut efter deras förhållande till Tegnér, är deras innehåll mer fokuserat på 

narrativ än relationen till dikten, vilket också gör att narrativanalysen enligt Propp, därmed 

blir lite annorlunda för tabellerna två och tre. 

Jag vill därför ta tillfället i akt och förtydliga innehållet i systematiseringen. I den första 

narrativanalysen har jag arbetat med materialet från tabell nummer 1, vilket är Tegnérs dikter. 

Jag har här använt mig av siffrorna 1-24 för att göra analysen, då Tegnérs verk just består av 

24 dikter. I systematisering nummer 2 och 3, har jag använt materialet ifrån tabell nummer 2 

och 3, och även här använder jag mig av siffror. I dessa systematiseringar är det dock inte 

dikterna jag har analyserat utan operans scener med innehåll, så som det fördelats på 

tabellerna 2 och 3. Systematisering nummer 2 handlar därmed om fullängdoperans 15 scener, 

varav det är just siffrorna 1-15 som använts. På samma sätt handlar systematisering nummer 3 
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om Wermland Operas uppsättning, vilken bjöd på 14 olika scener. Därför är det här just 

siffrorna 1-14 jag har arbetat med.  

6.2 Tegnér 
Eftersom tabell 1 handlar om Tegnérs dikter, så är det den jag valt att analysera först. Jag har 

kategoriserat diktverket utifrån Propps systematik och gällande de dikter som inte omnämnts i 

kategoriseringen, har jag bedömt att dess innehåll inte passar in utifrån de sex etapperna. Jag 

har därför valt att inte lägga någon närmre vikt vid dem, då de enligt mig kan beskrivas som 

utfyllnad. Jag har nedan gjort en uppställning enligt Propps systematisering som visar Propps 

definition av vad etappen innebär, dikternas nummer ifrån Tegnérs verk samt slutligen vilken 

etapp det handlar om. Dikterna är hämtade från tabell nummer 1: 

1. Presentation av fasta roller 1, 2, 3, 7 Ursprungssituation 

2. Hjälte och skurk agerar olika 4, 5, 6  Förberedelse 

3. Någon skadas 8, 13, 19, 22  Komplikation 

4. Hjälten reser iväg 10, 14, 15  Förflyttning 

5. Hjälten mot skurken 10, 13, 14  Kamp 

6. Hem till kungariket 12, 17  Återvändande 

7. Hjälten hyllas 19, 22, 24  Erkännande 

Ovanstående analys visar klart och tydligt att Frithiofs Saga i Tegnérs händer, är en klassisk 

saga på så sätt att den går att dela in utifrån Propps systematisering. Generaliserar man 

narrativet så är Frithiofs kärlek till Ingeborg, det som genomsyrar hela berättelsen. Alla 

händelser som inträffar i systematiseringens sex etapper hänger samman med att Frithiof har 

agerat på olika sätt utifrån kärleken. Ibland har han agerat så som sig bör enligt sagans 

konventioner, och ibland inte, men känslorna för barndomsvännen navigerar honom genom 

hela historien och han framställs som en nobel, ädel och rättrådig man. 

6.3 Andrée & Lagerlöf 
Om man tittar på Andrées och Lagerlöfs fullängdsopera, blir förhållandet till Propp lite 

annorlunda. Jag har tidigare i kapitel 4.2 presenterat hur operan förhåller sig till dikterna, och 

användningen av dessa är synnerligen intrikat. Dock finns det så mycken övrig historia att 

förhålla sig till, varav jag valt att systematisera fullängdsoperan efter dess händelser såsom de 

har skrivits ut i akter och scener istället för hur de arbetat sig igenom med dikterna. Som jag 

tidigare nämnt har operan har 15 scener som fördelats över de tre akterna. Akt 1 innehåller 
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scen 1-6, akt 2 scenerna 7-11 samt akt 3 scenerna 12-15. Siffrorna jag anger nedan återfinns i 

tabell nummer 2: 

1.  Presentation av fasta roller 1, 2, 4, 5, 6, 8 Ursprungssituation  

2. Hjälte och skurk agerar olika 8, 11, 14 Förberedelse 

3. Någon skadas 4, 8, 15 Komplikation 

4. Hjälten reser iväg 9, 11 Förflyttning 

5. Hjälten mot skurken 8, 11  Kamp 

6. Hem till kungariket 7, 8, 12  Återvändande 

7. Hjälten hyllas 11, 15 Erkännande 

Det som man kan utläsa av den här sammanställningen är att även fullängdsoperan går att dela 

in i en systematisering. Det går att se att det finns roller som är fasta, och att det finns 

motsättningar mellan onda och goda personer. Hjälten, det vill säga Fritiof, reser iväg och 

återvänder. Komplikationer uppstår mellan honom, Helge och Guatemi och det blir en kamp 

inte mindre än två gånger mellan Fritiof och Helge. Fritiof återvänder hem till riket i detta 

fallet Kung Rings rike. Han hyllas, Ring dör och Fritiof återfår sin älskade Ingeborg. 

Det som är den stora skillnaden jämfört med Tegnérs verk, är att det här finns ett annat 

narrativ. I Andrées och Lagerlöfs bearbetning, har könsfördelningen ställts på ända. Den 

självklara huvudrollen här är Ingeborg, som förekommer i hela 12 av 15 scener. Även 

Guatemi, den onda svägerskan, har också en stor och framträdande roll. I 9 av de 15 scenerna 

hittar vi henne. Fritiof, Kung Helge och Kung Ring förekommer enbart i respektive 6, 5 och 4 

scener. Biroller återfinns i 10 scener och olika körer i 11. Just den här sammanställningen, 

uppvisar inga särskilda karaktärsdrag, men genom att jag har studerat operatexten och jämfört 

den med Tegnérs, har det framkommit att Fritiof i fullängdsoperan, är en betydligt mer vild 

och råbarkad person, än den ädle och noble Fritiof som hos Tegnér genomgår en inre resa. I 

operan vill Fritiof gärna bråkas, slåss och tvinga med sig Ingeborg på landsflykten. Här är det 

istället Ingeborg som är den nobla och ädla personen. Hon finner sig i ödet att brodern 

kommer att gifta bort henne till Kung ring, och med stoiskt lugn förmanar och uppmanar hon 

den råbarkade Fritiof att det här är lotten hon tvingats bära, och att hon inte ämnar fly med 

honom. I Andrées och Lagerlöfs opera är det alltså Ingeborg som är den självklara hjältinnan. 

6.4 Wermland Operas uppsättning 
Slutligen har vi uppsättningen som Wermland Opera gjorde. Om man tittar på den, blir det 

även där ett lite annorlunda förhållande. Den bygger helt och hållet på fullängdsoperan, och 
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består av urval som gjorts ifrån operans tre akter. Det som skiljer sig åt här, är att man har en 

ciceron som ger oss en metatext, alltså en text som handlar om en text. Då det urvalet handlar 

om brevväxlingen mellan Andrée och Lagerlöf, har jag valt att se på ciceronens uppläsningar 

som en självklar del i hela uppsättningen. Jag räknar därför med dem in i systematiseringen, 

och undviker enbart de rent instrumentala inslagen. Detta leder alltså till att vi har 14 scener 

att arbeta med. Den 1:a delen, borträknat de rena musikinslagen, ger oss 4 scener, vilket även 

den 2:a delen tillhandahåller. Slutligen är det 6 scener som återfinns i den 3:e delen. Fördelat 

över Propps system ser det ut som nedan presenterat. Lägg här märke till att jag har ändrat 

titlarna så att de bättre speglar scenernas innehåll eftersom Wermland Operas uppsättning inte 

har arbetat med rollerna hjälte och skurk på ett liknande sätt så som fullängdsoperan 

presenterar dem: 

1. Presentation av fasta roller 1, 2, 3, 6, Ursprungssituation 

2. Fritiof och Ingeborg agerar olika 3, 4, 11 Förberedelse 

3. Händelser som försvårar 4, 5, 6, 9 Komplikation 

4. Fritiof reser iväg 7, 8, 13 Förflyttning  

5. Fritiof möter Ingeborg 6 Kamp (moralisk sådan, ej handfast) 

6. Fritiof återvänder till norden 10 Återvändande 

7. Fritiof hyllas 12, 14 Erkännande 

Det som är det mest intressant med den här uppsättningen, är att det förvisso även här går att 

göra en systematisering i form av ursprungssituation med de sex efterföljande händelserna. Vi 

får se både ett antal fasta roller, i detta fall tre, och någon eller flera former av 

ursprungssituationer. Här finns både förberedelse, komplikation, förflyttning, kamp, 

återvändande samt ett erkännande. Formen på dessa och innehållet i dem, går däremot inte 

helt lätt att placera in enligt Propps system om man jämför med de övriga två materialen som 

systematiserats innan. 

Det finns några olika ursprungssituationer som presenterar de fasta rollerna. Scen 1 

presenterar Elfrida Andrée, genom ciceronens uppläsning. Scen 2 introducerar Ingeborg, 

medan scenerna 3 och 6 är de där publiken först får möta Kung Ring och Fritiof. 

 I förberedelsen här, handlar urvalet dock inte om hjälte och skurk. Här möter vi Kung Ring 

och Ingeborg när han kommit för att hämta henne som sin krigstrofé. Ring tycks här förstå att 

Ingeborg har någon annan kär, och han menar att mycken sorg kunde besparats om Ingeborg 

varit ärlig mot honom. Nu är de dock båda två dömda att gå det öde till mötes som Guatemi 
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dömt dem till, genom sitt hat mot Ingeborg. Det här stämmer ändå in i kategorin förberedelse 

efter som detta banar väg för operans fortsatta handling. 

Även i komplikationsfasen har jag placerat in scen 4, där Ingeborg besjunger sin sorg över att 

Guatemi har dömt henne till ett olyckligt äktenskap. Här finner vi även scen 6, där Fritiof 

försöker ömsom med lock och ömsom med hot, att övertala Ingeborg att följa med honom ut 

till havs. Även ciceronens uppläsning av tävlingsresultatet och Andrées besvikelse har jag här 

lagt in som en typ av komplikation. 

Förflyttningen sker i scenerna 7 och 8, där Fritiof ger sig ut i landsflykt, och kampen placerar 

jag i scen 6 när Fritiof försöker locka med Ingeborg men hon står rättrådigt kvar, fast besluten 

att göra det som är det rätta och äkta Kung Ring. Komplikation och förflyttning går därmed in 

i varandra. 

Slutligen inträffar återvändandet i scen 10 där Fritiof har kommit fram till Kung Ring och 

Ingeborg, och i scen nummer 14 som är den sista, avlider Ring och Fritiof äktar Ingeborg 

vilket han har gett Ring sitt ord på. 

Det som framträder här är alltså ett tredje narrativ som skiljer sig inte bara från Tegnérs 

ursprungliga material, utan även ifrån fullängdsoperan. I och med urvalet som gjordes, får vi 

möta tre huvudroller. Alla har ungefär samma fördelning på scener men Ingeborg är 

fortfarande den självklara huvudrollen. Hon är stark och rättrådig och framför allt, plikttrogen. 

Hon möter sitt öde med stoiskt lugnt och accepterar det, medan hon bevarar kärleken till sin 

älskade Fritiof i hjärtat. Även Ring och Fritiof framställs som förståndiga och ädla män. Ring 

ber Fritiof att ta hand om Ingeborg när döden nalkas, och Fritiof å andra sidan har kommit för 

att erbjuda ett sista farväl till sin ungdomskärlek. Den röda tråden i Wermland Operas 

uppsättning blir alltså kärleken men även plikttrogenheten som de tre gestalterna känner. 

Även genom ciceronens uppläsning av delar ur biografin om Andrée, presenteras en bild av 

både Andrée och Lagerlöf som plikttrogna i sitt skapande på varsitt håll, även när diverse 

typer av komplikationer uppstår längs vägen. Och om man i detta väger in Andrées livslånga 

motto om det kvinnliga släktets höjande, framstår plikttrogenheten allt mera när man får lära 

sig om hur hon envist kämpar vidare och reser sig gång på gång genom olika motgångar. 

6.5 Åkessons teori om återskapande, omskapande och nyskapande 
Som jag tidigare nämnt i kapitel 1.2.1, så menar Åkesson att när man prövar hennes teoretiska 

modell på nytt material, så behöver man också anpassa punkterna under varje kategori så att 

de passar det nya materialet. Med det i åtanke har jag sett över varje kategori anpassat 
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innehållet i varje term, så att de enklare går att applicera på materialet jag har studerat. Vissa 

punkter finns därmed kvar, medan andra lagts till och några strukits. 

Den nya uppställningen ser därmed ut som följer: 

Återskapande: 

• Nära källan 

• Innehåller någon form av härmning 

• Behåller diktens form 

• I vidare mening: håller sig nära det tidigare existerande 

Omskapande: 

• Avsiktlig förändring av litterärt material 

• Innefattar medveten variation typisk för kompositörer med kunskap om det 

musikaliska hantverket 

• Inkluderar samma tekniker använda av kompositörer med tillgång till ett större 

musikaliskt material 

• Kombination av varianter av melodier eller texter, briccolageteknik 

• I vidare mening: att avsiktligt förändra eller flytta om det litterära 

Nyskapande: 

• Skapa nya texter på den traditionella lyrikens grund/bekostnad 

• Kombinera traditionellt material med nyskapat 

• Genreöverskridande kompositioner 

• I vidare mening: skapa nytt inom en stil och infoga nya element 

Trots att en omarbetning har genomförts, så har dessa något utvecklade teser, fortfarande 

mycket gemensamt med Åkessons förlaga. Jag har tidigare visat genom Propps systematik att 

bearbetningar av ett material, har gett upphov till nya och/eller andra former av narrativ än det 

ursprungliga. Det intressanta med en vidareutveckling av Åkessons teoribildning, är att det nu 

finns större möjlighet att göra en analys av versionerna där det musikaliska hantverket får mer 

plats än vad det får i Propps verktyg för narrativ analys, 

När det gäller Esaias Tegnérs dikter, så har jag inte kunnat finna vare sig den ursprungliga 

sagan från 1300-talet, Björners översättning från 1737 eller den andra översättningen till 
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svenska av Agnes Ekerman som kom 1895.85 Därför har det varit oerhört svårt att veta hur 

Tegnér förhöll sig till den ursprungliga sagan, vilket gör att det i undersökningen inte går att 

säga något om relationen mellan förlagan och Tegnér.  

För att göra analysen så överskådligt som möjligt, så har materialet i tabellerna nummer 2-3, 

använts och sammanställts i en ny tabell, tabell nummer 4. 

Här har den utvecklade varianten av Åkessons punkter, ställts upp och med kryss har det 

markerats hur de olika versionerna förhåller sig till denna teoribildning: 

Tabell nummer 4: Åkessons teori på litterärt/musikaliskt material: 

Återskapande Andrée Wermland Opera 
nära källan X X 
någon form av härmning X X 
behåller diktens form X   
nära det tidigare existerande X X 
Omskapande     
Förändring av litterärt material X   
medveten variation typisk för kompositörer X X 
samma tekniker som andra kompositörer X   
kombination av melodier eller texter X X 
avsiktligt förändra/flytta om det litterära X X 
Nyskapande     
nya texter på traditionell lyrisk grund/bekostnad X X 
kombinera traditionellt material med nyskapat X X 
genreöverskridande kompositioner X X 
skapa nytt inom en stil och infoga nya element X X 

 

Andrée & Lagerlöf: 

Analysen av fullängdsoperan, ledde något överraskande till ett resultat som visar att verket 

enligt undersökningens material, går att placera in i samtliga kategorier. 

Jag ser det som att Andrée & Lagerlöf håller sig nära källan då operan fått namnet Fritiofs 

Saga, vilket direkt leder in på att någon form av härmning sker. Bitvis behåller man dikternas 

form vilket också gör att man håller sig nära det tidigare existerande. I Operans tolkning av 

dikt nummer 9, Ingeborgs klagan, har man använt halva Tegnérs dikt, och man har använt 

                                                           
85 Svensson, J (2018), SV: Kontakt sökes angående Frithiofs Saga (2018-11-21). 
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materialet ordagrant. Andrée & Lagerlöf uppfyller därmed samtliga kriterier under den första 

termen, återskapande. 

När det gäller omskapande så har man medvetet gjort en förändring av det litterära materialet, 

detta genom att till exempel flytta om material. Det här framkommer tydligt när man tar 

innehållet i dikt nummer 10 och 14 och samkör dess händelser i andra aktens sista scen. I dikt 

nummer 10 har Fritiof gått i landsflykt för första gången och den förbittrade Helge frammanar 

här två hemska troll med makt över väder och vind, för att sänka skeppet. Andrée & Lagerlöf 

låter istället Helges maka, trollkvinnan Guatemi vara den som frammanar trollen, detta när 

Fritiof går i landsflykt för andra gången efter att han råkat bränna ner Balders tempel, vilket 

överensstämmer med dikt nummer 14. 

Musikaliskt så finner vi medvetna variationer typiska för kompositörer med kunskap om det 

musikaliska hantverket, vilket framgår på så sätt att Andrée sätter olika typer av musik till de 

olika händelserna i librettot. Här tar modellen alltså hänsyn till att Andrée är en kompositör 

som är välutbildad precis som sina manliga kollegor, och att symfoniskt komponerande inte 

för henne är något nytt. Hon använder samma tekniker som andra kompositörer, och 

kombinerar melodier när hon ibland ger folkmusikpastischer uppblandat med det 

nykomponerade materialet. Det syns alltså tydligt att man medvetet har både förändrat det 

litterära materialet, detta genom att tillägga rollen Guatemi och att lyfta fram den onde guden 

Jumala som en huvudgudom för Helge och Guatemi, istället för Balder, och som jag nämnde 

ovan, flyttat om det. 

När det slutligen gäller begreppet nyskapande, så har man gjort nya texter baserat på 

traditionell lyrik, och därmed också baserad på originaltextens bekostnad. Och även om 

mycket material har varit nyskrivet av Lagerlöf så används ändå flertalet dikter både direkt 

och indirekt via symbolisk funktion, vilket ger ett nyskrivet material uppblandat med 

nyskapat. Slutligen ser jag fullängdsoperan som både genreöverskridande och som 

nyskapande inom sin stil med infogande av nya element, då man använder både dikter i 

originalform och som omarbetade, kombinerat med ny text, ny musik och folkmusikaliska 

klanger. Dessutom så framgår det oerhört tydligt i fullängdsoperan att könsfördelningen helt 

och hållet har ställts på ända. Hos Tegnér är det Frithiof som är den självklara huvudrollen, 

vilket så klart inte är uppseendeväckande på något sätt, det är trots allt en saga om Frithiof. 

Hos Andrée och Lagerlöf ser representationen ut på ett annat sätt. Här är det Ingeborg som har 

mest scentid, och även Guatemi är framträdande. Många biroller i form av kvinnor och häxor 
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florerar, och damkör är ett ofta förekommande inslag, vilket definitivt placerar in 

fullängdsoperan i termen nyskapande. Det är svårt att belägga om Andrée & Lagerlöf har 

gjort omfördelningen medvetet med tanke på kvinnors försämrade artistiska villkor runt 

sekelskiftet, men troligen är det här ett subtilt inslag i debatterna kring den pågående 

emancipationen. 

Wermland Operas uppsättning 

Om vi slutligen tittar på Wermland Operas uppsättning så finner vi även i den, en 

kombination av de tre teoretiska begreppen. 

I och med att man har utgått från fullängdsoperan så faller den här uppsättningen in under 

återskapande. I och med att man har gjort ett musikaliskt urval baserat på detta original så 

görs det en viss typ av härmning och man är därmed nära det tidigare existerande. Det har 

även skett ett omskapande då man musikaliskt har gjort ett urval som man sytt ihop i en 

fungerande form, vilket leder till att uppsättningen passar in under punkten medveten 

variation typisk för kompositörer med kunskap om det musikaliska hantverket. Här är det 

troligast dock dirigenten som svarat för detta briccolage, men det faller ändå under denna 

punkt. I och med att man valde att låta en ciceron läsa valda delar ur Öhrströms biografi, så 

har man gjort en kombination av texter och melodier och därmed medvetet förändrat det 

litterära, i detta fall fullängdoperans libretto. 

När det då kommer till termen nyskapande, så placerar jag in denna komprimerade 

uppsättning på samtliga punkter under detta begrepp. Jag ser det som att användandet av 

ciceronen har gett en ny text på traditionell lyrisk grund och att man därmed kombinerat 

traditionellt material, det vill säga fullängdsoperan, med nyskapat, alltså användandet av en 

ciceron som läser en metatext. Slutligen ser jag därför detta som genreöverskridande och att 

man har skapat nytt inom en stil och att man har infogat nya element, alltså metatexten. 

Även i den här versionen av operan, så är det Ingeborg som är ledfiguren. Hon förekommer i 

alla tre akter och man har även valt att låta henne sjunga en körsats som en soloaria, för att 

knyta ihop kärlekskonceptet och Ingeborgs omtanke om Fritiof som utsätts för de hemska 

trollen när han går i landsflykt. Dock har både Fritiof och Kung Ring här framträdande 

positioner vilket lett till att jag valt att se samtliga tre som huvudroller i den här 

uppsättningen. Man har arbetat starkt på att som en röd tråd få fram kärlekstemat, men även 

beslutsamhet, kamp och plikttrogenhet lyfts fram i och med att ciceronen läser delar om 

Elfrida Andrée. Vi får därmed i metatexten ta del av hur Andrée beslutsamt och plikttroget 
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komponerar och kämpar på, trots diverse problem och motgångar. Och även om operan i sig 

inte var ett medvetet inslag i den pågående könsdebatten, då Andrée och Lagerlöf skickade in 

den anonymt, så blir Andrées kamp för det kvinnliga släktets höjande genom hela sitt liv, för 

mig ett starkt kärlekstema som Wermland Opera på ett fint sätt lyfter fram i sin uppsättning. 

För det var en livslång kamp som Andrée genomförde, och vid sin död hade hon sannerligen 

medverkat till det kvinnliga släktets höjande, vilket jag inte kan tolka på något annat sätt en 

just en kärleksfull kamp för att det andra könet skulle få komponera och musicera på lika 

villkor. 

6.6 Sammanfattning av resultat 
Som jag inledningsvis sade i kapitel 6, så anser jag att tre saker har stuckit ut lite extra när jag 

har tittat på mitt gedigna material. Kärlek är en sådan sak som jag anser framgår oerhört 

tydligt i samtliga analyser av materialet, men det är en mångdimensionell sådan. 

Först och främst så har vi naturligtvis kärleken mellan Fritiof och Ingeborg, som genomsyrar 

både den litterära förlagan, fullängdsoperan och Wermland Operas uppsättning. Motgångar 

och krig skiljer dem åt, men slutligen får de båda huvudfigurerna varandra. Andrée & 

Lagerlöf har här tecknat en kärlekssaga som är båda dramatisk, omvälvande och stor, helt i 

klass med den mellan Romeo och Juliette (Gounod), Radames och Aida (Verdi) och Tristan 

och Isolde (Wagner).  

Kärleken återkommer dock i andra skepnader. Som tidigare nämnt så var Tegnér starkt 

påverkad av vurmen för det fosterländska genom sitt medlemskap i götiska förbundet, så här 

kan man absolut läsa in en kärleksaspekt gentemot fosterlandet och drömmarna om svunna 

tider som var mäktiga och ärorika. Men även hos Andrée och Lagerlöf finner vi kärlek. 

Andrée för en livslång kamp enligt sitt motto och jag har svårt att se det på något annat sätt än 

att det är en kärleksfull sådan, för att hennes samtida och kommande medsystrar skall få en 

möjlighet att erhålla lika möjligheter som de manliga kompositörerna. Och Lagerlöf 

balanserar sitt liv mellan kärleken till två kvinnor, Sophie Elkan och Valborg Olander.86 Detta 

kan vara en möjlig förklaring till att könsfördelningen i Lagerlöfs händer har omfördelats 

vilket leder in på just genusaspekten som är den andra saken som sticker ut lite extra. Även 

om Tegnér troligast lyft fram Ingeborg lite mer än vad Björner gjorde, så är 1820-talet 

sannolikt något mer konservativt än de sista 10 åren på decenniet när fullängdsoperan ser sitt 

                                                           
86 Riksarkivet: Valborg Ohlander. 
 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7676 (hämtad 2018-10-30). 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7676
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ljus. Vid den här tidpunkten börjar röster för kvinnors rättigheter obönhörligen att höras även 

om deras artistiska villkor fortsatt är försämrade i förhållande till mannens. Andrée är en 

välrespekterad yrkeskvinna och Lagerlöf är på uppgång. Ellen Key är en inflytelserik 

författare, Elin Wägner är ung och kommer senare att ingå i Fogelstadgruppen som grundar 

kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad år 1921 när svenska kvinnor får rösträtt. Förbundet 

som alltså år 1971 ger ut levnadsteckningen om Elfrida Andrée, se kapitel 1.5. Med detta i 

åtanke är det då kanske inte så konstigt att könsfördelningen faktiskt ser ut som den gör. 

Slutligen så har jag sett att det narrativa fördelat över de tre materialen, är en sådan sak som 

också sticker ut extra. Jag såg det nästan som en självklarhet att det skulle finnas någon typ av 

skillnad, men faktiskt inte så pass stora som det gör. Att genusaspekten kommer in så tydligt 

som den gör hade jag inte förväntat mig, inte heller att Wermland Operas uppsättning skulle 

fokusera på scener som likställde de tre solisterna till att bli huvudroller. Jag hade inte heller 

förväntat mig att så stora delar av materialen skulle gå att kategorisera enligt Propps 

systematik, inte heller att samma dikter och scener skulle återkomma flera gånger i olika 

kategorier. Jag finner det dock oerhört intressant då de tre materialen enligt min tolkning, 

bjuder på flera olika dimensioner och att inte något av dem har enformiga punkter där en 

uttalat är en förberedelse, en uttalat är en komplikation och så vidare. Tvärtom visar det hur 

olika dimensioner kan finnas i en och samma dikt/scen vilket gör att den kan användas på 

olika sätt och framför allt, hur de då bidrar till att skapa de olika narrativ som jag har 

undersökt. 

7 Avslutande diskussion 
Som det tidigare har omnämnt i frågeställningarna i kapitel 1.1, så har min önskan med 

uppsatsen, varit att titta på om det går att finna olika typer av berättelser som eventuellt kan 

uppstå när en bearbetning av ett material görs. Genom att indela de tre materialen i olika 

tabeller, har jag försökt att visa på hur de olika bearbetningarna gett upphov till, om inte nya, 

så åtminstone andra narrativ än det ursprungliga om man ställer dem i förhållande till Tegnér, 

vilket benämnts som ursprungsmaterialet i det här fallet. Jag har även i tabellformatet försökt 

att framställa om det går att påvisa vilka typer av roller som karaktärerna har fått i de olika 

bearbetningarna, vilket i sin tur har lett till en översikt om representationen av kvinnligt och 

manligt. 
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Den här undersökningen visar att Tegnérs dikter, Andrées & Lagerlöfs fullängdsopera samt 

Wermland Operas komprimerade uppförande med en metatext, har skapat olika narrativ, dock 

på sätt som skiljer sig ifrån varandra. 

I och med användandet av Propps systematisering för sagor, har flertalet olika punkter 

identifierats i Tegnérs verk som stämmer överens med de kategorier som Propp har angivit. 

Att flera dikter har placerats in i flertalet kategorier påvisar att detta är en klassisk saga som 

faktiskt har gått att indela enligt systematiseringen. Än viktigare är dock att varje kategori i 

sig inbjuder till vidare forskning på Frithiofs Saga, vilket visar att varje kategori går att 

underindela i flertalet olika narrativ beroende på de forskningsfrågor man ställer till 

materialet. 

Även i fullängdsoperan har ett annat narrativ skapats när könsrepresentationen omfördelats så 

att kvinnorna fått den större framträdande rollen. Även det faktum att en nyskriven kvinnlig 

huvudroll lagts till och att man givit Jumala en framträdande symbolisk roll, ger oss ett 

narrativ som skiljer från den litterära förlagan. Om vi även tar i beaktande att Lagerlöfs 

användning av dikterna är så intrikat att de inte har fått en självklar roll i historien, så kan 

vidare forskning påvisa andra typer av narrativ än vad den här uppsatsen har gjort då fokus 

här har legat på att analysera scenerna snarare än dikterna. 

Vad som också är oerhört intressant är att de första 8 dikternas innehåll inte överhuvudtaget är 

varken omnämnda eller använda i operan. Lyssnaren kastas direkt in i Ingeborgs klagan, 

varav det naturligtvis får en att fundera på om Lagerlöf ansåg att materialet var av sådan art 

att det inte lämpade sig för en bearbetning till en operatext. En tanke här är dock att 

litteraturen var stark i folks minne just på grund utav högtidlighållandet av Tegnérs död. 

Kompositör och librettist kan med andra ord räknat med att de tilltänkta åskådarna per 

automatik skulle veta vart i handlingen operans första scen, utspelar sig. 

Också Wermland Operas uppsättning, påvisade ett annorlunda narrativ som särskilde sig mot 

både den litterära förlagan och fullängdsoperan. Klippningarna i det musikaliska materialet 

likställde Ingeborg, Fritiof och Kung Ring med varandra, och kärlekstemat blev i och med 

detta ett starkt sådant, då de valda scenerna tydligt representerar kärlek och plikttrogenhet. 

Och i och med användandet av en ciceron, så skapades en metatext vilket tillät publiken att 

stifta bekantskap med Elfrida Andrée och hennes outtröttliga kamp för att få ta plats i en 

mansdominerad värld, där hon inte köpte att kvinnorna skulle vara ett behagligt kuttersmycke 
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vid pianot. Tvärtom framstå bilden av en kvinna som både vill och framför allt kan 

komponera i det stora formatet.  

Vad som också har framkommit i den här undersökningen, är att en teoretisk modell som 

utvecklats för att analysera traditionellt, musikaliskt material, har gått att omarbeta på ett 

sådant sätt att den går att använda på en opera som bygger på en litterär förlaga. 

I och med detta har Åkessons modell inte bara visat att olika narrativ har skapats, även det 

musikaliska hantverket har kunnat ges ett visst utrymme, även om en regelrätt musikanalys 

har genomförts i kapitel 5.2. Modellen har också visat att representationen av kvinnligt och 

manligt har fått en omkastning i och med att fullängdsoperan platsar in i samtliga punkter 

under Åkessons termer återskapande, omskapande och nyskapande. Min ursprungliga tanke 

här att de olika versionerna huvudsakligen skulle ha en stor representation i en av de olika 

kategorierna istället för flera eller samtliga, har därmed kastats omkull. Fullängdsoperan visar 

att en materialbearbetning inte enkelt låter sig placeras i ett fack. Tvärtom tecknar det en bild 

över att opera som begrepp är mångfacetterat, och att det bjuder på många ingångar för 

analyser. I och med att fullängdsoperan så tydligt visar att samtliga tre kategorier får en 

fullvärdig representation, så framgår det därför att termerna återskapande, omskapande och 

nyskapande i en operaanalys, inte är av en sådan art att de enformigt kan appliceras på 

materialet, utan att de är beroende av varandra för att materialet skall kunna bearbetas på 

djupet. 

Det här visar att Åkessons ursprungliga modell både går att omarbeta för att pröva på den här 

typen av material, men även att den kan användas ännu mer nyanserat och detaljerat om man 

önskar att studera både musik och narrativ i en opera utifrån andra forskningsfrågor än de som 

har ställts. I och med att man lyfter fram musikaliskt hantverk så får kompositören, i det här 

fallet Andrée, utrymme att uppvisa just sitt musikaliska kunnande i form av både utbildning, 

erfarenhet och kompositionstekniker. Det går alltså här att påvisa att hon i symfonisk form 

komponerar på lika villkor eftersom hennes utbildning är densamma som de manliga 

tonsättarkollegornas, vilket gör att hon per automatik här har ett likvärdigt kunnande i den 

musikteoretiska förankringen som komponering kräver. Sannolikt visar även omarbetningen 

att de tre termerna applicerat på ett operamaterial, är mer beroende av varandra än om de 

används i sin ursprungsform på ett traditionellt och gehörsbaserat material. 

Avslutningsvis vill jag spekulera lite i varför Andrée inte lyckades att få sin opera uppförd. 

Det finns lite olika aspekter att ta hänsyn till i detta men något som tydligt måste beaktas är 
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det faktum att operans ursprungliga speltid av Andrée själv uppskattats till ca 5½ timme. 

Detta gjorde verket till en mastodontopera av storslagna mått och just detta kan vara en av 

anledningarna till att verket inte spelades offentligt. Man kan helt enkelt ha ansett det allt för 

riskabelt att framföra en nykomponerad och framförallt okänd opera som skulle behöva en 

scenisk produktion i storlek med Tristan och Isolde eller Nibelungens Ring. Det går dock inte 

att belägga att faktumet att två kvinnor var skapare till verket, har spelat in i de misslyckade 

försöken att få till ett uppförande. Andrée & Lagerlöf skickade in sitt bidrag anonymt och 

därför bedömdes de inte just utifrån den aspekten. Säkerligen såg dock repertoarkommittén att 

verket var stort, och därmed kanske större än vad de hade tänkt sig.  

Mest troligast är det som så att operan blev en bricka i ett musikpolitiskt spel. Som tidigare 

omnämnt så var Ivar Hallström en frontfigur inom svensk operakonst, och han hade även 

avundsvärda kontakter inom det svenska kungahuset tack vare sin tjänst som bibliotekarie åt 

Kung Oscar II. I och med operatävlingen så fick Hallströms konkurrenter ett lysande tillfälle 

att offentligt förnedra honom genom att tilldela Liten Karin det tredje priset i tävlingen. 

Tyvärr är nog därför den bistra sanningen att Fritiofs Saga helt och hållet förbigicks i ivern att 

komma åt Hallström vilket Anders Wiklund skriver om i sin tonsättarbiografi på Levande 

musikarv, en uppfattning jag är helt beredd att sälla mig till.87 Jan Ling skriver dessutom att 

repertoarkommittén bakom kulisserna, tilldelade Andreas Hallén tävlingens första pris, och 

skrev ett kontrakt med honom om att framföra operan Waldemarsskatten, i samband med 

operahusets invigning.88 Inte heller denna framfördes dock, utan vid invigningen blev det 

Adolf Fredrik Lindblads opera Frondörerna, scener ur Franz Berwalds Estrella di Soria, samt 

en nyskriven kantat av Ivar Hallström, som framfördes89. Det blev istället Tirfing som kom att 

bli den första urpremiären på operahuset, vilket skedde den 9:e december 1898. 

Man ställer sig naturligtvis även frågan om det kan vara så att repertoarkommittén ratade 

Fritiofs Saga, på grund av undermålig musikalisk kvalité? Operaprojektet blev en rejäl 

huvudvärk för Lagerlöf och i ett av hennes många brev till Sophie Elkan, skrev hon att ”ingen 

vill gå upp och säga Elfrida att hon ej duger att komponera stora saker.”90 Lagerlöf tycks med 

andra ord vara tämligen säker på att Andrée har tappat verklighetsuppfattningen om sin opera, 

att den inte är något vidare att ha, och Öhrström målar i biografin upp bilden av att Lagerlöf i 

sina brev till Elkan, anser Andrée vara tokig, ful och omänsklig. Intressant nog ställer sig 

                                                           
87 Wiklund, A (2015): Ivar Hallström, u.s. 
88 Ling (2013), s. 40. 
89 Ling (2013), s. 40. 
90 Öhrström (1999), s. 262. 
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Öhrström frågan om inte Lagerlöf hade rätt i detta påstående att Andrée rakt ut sagt skulle 

vara en dålig tonsättarinna?91  

Det är naturligtvis svårt att vare sig bekräfta eller dementera detta, utifrån tidsramen för 

arbetet, men vissa tankar går att fastställa. Andrées utbildning som privatist och musikaliska 

erfarenhet var absolut likvärdig den som manliga kollegor erhöll på konservatoriet, som 

offentligt var stängt för kvinnor. Diskussionen om hennes musik i kapitel 5.2 visar att hon 

från tidig ålder får ta del av ett stort musikaliskt utbud, och flertalet förslag ges på 

kompositörer och deras verk, som tycks ha influerat Andrée. Det har också diskuterats hur 

hon ställer sig till de samtida prominenta kollegorna Richard Wagner och Ivar Hallström, och 

hur dessa har eller inte har influerat hennes eget skapande. Utifrån materialets begräsning går 

det att dra vissa slutsatser om att Andrées musik uppvisar tendenser till att vara mer förankrad 

i Nordiskt tonspråk, snarare än det tyska, mer än så går inte att påvisa inom ramen för 

uppsatsen samt med hänvisning till problemen med att inte kunna använda notexempel. Det 

här är dock något som vidare går att utforska på avancerad nivå, genom analys av de 

föreslagna kompositörernas verk, parallellt med Andrées egna, om tillstånd erhålls från 

Göteborgs Opera. 

Det ur Andrées musikaliska produktion som finns inspelat, visar dock att det är en tonsättare 

som på ett gott sätt behärskar alla de former hon komponerar i. Orgelverken kan ses som det 

mest helgjutna i Andrées produktion med tanke på hennes yrke, men vi skall inte heller 

glömma att hennes pianokvartett placerade henne längst fram i spetsen med de manliga 

kollegorna, när den publicerades. 

Gällande det orkestrala så visar skivorna med Fritiof Suite och hennes 2:a symfoni, att Andrée 

fullt ut behärskar den symfoniska formen, och efter att ha givits möjligheten att få ta del av 

Wermland Operas uppsättning, är det med sann glädje jag kan glatt konstatera att inte bara 

kan Andrée komponera i det stora formatet, hon gör det, och hon gör det bra. 

Passande nog vill jag härmed avsluta med följande uttryck som Elfrida Andrée skrev till sin 

syster Fredrika efter uruppförandet av balladen Snöfrid 1879: 

”Jag komponerade, jag dirigerade, man applåderade.”92 

  

                                                           
91 Öhrström (1999), s. 269. 
92 Öhrström (2014): Elfrida Andrée, u.s. 
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1: Frithiofs Saga, sammanställning av Magnus Krüger Jakobsson 

Dikt 1: Frithiof och Ingeborg 

Den första Dikten handlar om Frithiof och Ingeborg som barn och unga. I denna inledande del 
erkänner Fritjof sin kärlek till Ingeborg, men Frithiofs fosterfader Hilding avråder honom från 
att tråna efter Ingeborg. Frithiof är dock trygg med sin styrka och sina egenskaper trots att han 
är en bondson och Dikten avslutas med att Frithiof säger att han kämpar om sin unga brud, 
och ve den som vill oss skilja 

Dikt 2: Kung Bele och Thorsten Vikingsson 

 I den andra får vi möta Ingeborgs fader Kung Bele och dess gode vän Thorsten Vikingsson 
som är Frithiofs fader. Dessa har krigat och kämpat ihop i många år och nu är det dags för att 
inleda färden till Valhall. Därför samlar de sina söner runt sig. Beles söner Helge och 
Halfdan, samt Fritjof. Helge utnämns till kung för att styra i samråd med Halfdan, och Frithiof 
får överta faderns rika och mäktiga gård, Framnäs. Fäderna uppmanar de tre unga männen att 
hålla ihop, då kommer deras övermän inte att finnas. Frithiof får ett par varningar ifrån sin 
fader om att vara god och rättrådig, då han trots sin enorma styrka och godmodighet, inte får 
låta högmod styra. Fäderna dör och läggs på varsitt bål 

Dikt 3: Frithiof tager arv efter sin fader 

I tredje Dikten möter vi Frithiof på gården Framnäs där han lever gott med stora rikedomar, 
men tre av dem är klenoder mäktigare än andra. Det första är det magiska svärdet Angurvadel, 
den andre en gyllene armring, samt drakskeppet Ellida, skänkt av havets gud Ägir. 

Dikt 4: Frithiofs frieri 

I den fjärde lever Frithiof gott på Framnäs men är rastlös och seglar därför över fjorden till 
Ingeborgs bröder, Helge och Halfdan för att be om Ingeborgs hand. I gengäld erbjuder han sin 
styrka och sitt svärd för att skydda Helges land. Helge hånar Frithiof och menar att Ingeborg 
inte är för en simpel bondeson, och att han själv klarar att skydda sitt land. Frithiof kan dock 
få en plats blad husfolket. Frithiof svarar vred att det aldrig kommer att hända, han drar sitt 
svärd och hotar Helge till livet, men spar honom för att hedra färdernas vänskap. 

Dikt 5: Kung Ring 

I den femte Dikten möter vi den ålderstigna kung Ring. Ring är änkling med ett litet barn och 
söker en ny fru. Han drar sig till minne att Kung Bele lämnat den sköna Ingeborg efter sig, 
och tror att hon vore en god hustru om hon kan lära sig att älska en äldre man. Han far till 
Helge och Halfdan för att fria, och ett gästabuds hålls. Helge offrar till gudarna och tolkar 
deras svar som att Ingeborg inte skall gifta sig, människan måste lyda gudarnas ord. Ring 
känner sig förolämpad och förklara krig emot Kung Beles söner. 

Dikt 6: Frithiof spelar schack 

I den sjätte Dikten sitter Frithiof och spelar schack med sin trogne kämpe och vapenbroder 
Björn, då de avbryts av Frithiofs fosterfader Hilding. Hilding kommer med ett rop om hjälp 
ifrån Helge, som behöver Frithiofs skicklighet för att kunna vinna slaget mot den mäktige 
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kung Ring. Frithiof ber Hilding att återvända med ett rungande nej till detta, då Helge kränkt 
Frithiofs ära. 

Dikt 7: Frithiofs lycka 

I nummer sju finner vi Frithiof i Balderslunden, dit Ingeborg satts i tryggt förvar när kriget 
rasar. Han är där för att bekänna sin kärlek för Ingeborg och ber henne att följa med honom. 
Ingeborg säger att guden vredgas, men Frithiof menar på att han inte gör det då inget oheligt 
begåtts i lunden. Därefter tar Frithiof farväl 

Dikt 8: Avskedet 

I Dikt nummer åtta är det fokus på Ingeborg och hennes berättelse. Hon vankar i lunden och 
beklagar sig över att det igår kväll var ett ting utlyst, men Frithiof har icke kommit till hennes 
undsättning. Under Ingeborgs klagan dyker Frithiof upp och han är upprörd. När Ingeborg ber 
honom att berätta vad som hänt, så säger Frithiof att han kvällen innan åkte till tinget för att 
erbjuda Kung Helge sin styrka och sitt svärd i striden mot Kung Ring, om han skulle få 
Ingeborg till maka. Kung Helge har dock fått höra att Frithiof besökt Ingeborg i tempellunden 
och använder det emot honom genom att säga att synd har begåtts och att Frithiof borde dödas 
eller förvissas i landsflykt. Han kan dock få sona sin skuld om han far till Angantyrs örike för 
att driva in en skatt som uteblivit sedan Kung Bele avlidit. Frithiof ber Ingeborg att följa med 
honom men hon är moraliskt fast i principen att hennes bröder skall avgöra hennes öde i 
faderns ställe, och hon kan därför inte följa med. Som minne ger Frithiof henne sin armring. 

Dikt 9: Ingeborgs klagan 

I Dikt nummer nio får vi höra Ingeborgs klagan som handlar om att hon har följt Frithiof och 
skeppet Ellida med blicken så länge hon kunnat, och att hon helst hade velat vara där med 
honom. 

Dikt 10: Frithiofs färd på havet 

I den tionde Dikten behandlas Frithiofs färd på havet på väg till Angantyrs örike. Helge är 
hatisk och förblindad av bitterhet mot Frithiof, och besvärjer därför två troll som råder över 
vind och vatten, att sänka Ellida. Frithiof och Björn kämpar muntert och glatt mot det hårda 
vädret och Frithiof ber Björn att hålla rodret så att Frithiof kan ge sig upp i masten för att 
speja, ty Valhalls gudar sänder inte sådant väder, trolldom måste vara i görningen. Väl uppe i 
masten så ser han de två trollen rida på en val bredvid skeppet. Frithiof befaller skeppet att 
köra över valen, och då skeppet Ellida är skänkt av havsguden, tyckes det ha en egen vilja och 
lyder Frithiofs befallning. Skeppet rammar valen och Frithiof slungar lansar mot trollen som 
sargas och försvinner. Vädret stillar sig 

Dikt 11: Frithiof hos Angantyr 

I Dikt nummer elva så har Frithiof kommit fram till Angantyrs öar. Skakade och matta ar de 
sig ur skeppet. Angantyrs spejare känner igen Fritjof och en av Angantyrs krigare vill ge sig 
ut och testa lyckan mot den mytomspunne Frithiof. Kämparna slåss, Frithiof går segrande ur 
striden men erbjuder sin hand istället för att dräpa krigaren. Spejaren avbryter dem och ropar 
att ölet inte skall förspillas. Uppe i Angantyrs boning berättar Frithiof sin historia och även 
sitt ärende. Angantyr meddelar att han inte känner Beles söner, och inte är skattskyldig på 
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något sätt, men då han var vän med både Ingeborg och Fritjofs fäder, skänker han en 
penningpung av god vilja, och bjuder därefter Frithiof att stanna över vintern. 

Dikt 12: Frithiofs återkomst 

Den tolfte Dikten behandlar Frithiofs återkomst. Vintern har varit och Frithiof seglar tillbaka 
för att överlämna skatten och för att återfå sin ära. Han möts av en gruvlig syn, sitt älskade 
Framnäs är nerbrunnet. Hilding möter Frithiof och berättar att kriget mot Kung Ring, utbrutit 
strax efter Frithiofs avfärd. Ring har vunnit, och när Helge flytt har han i förbifarten tänt eld 
på Framnäs gård. Ring har därefter krävt Ingeborg som gifts bort med den gamle kungen. 
Frithiof är förbittrad men Ingeborg har bekänt sin kärlek till Frithiof för Hilding. I templet har 
Helge sett att Ingeborg burit Frithiofs armring, vilken han i vredesmod sliter ifrån henne och 
trär på Baldersfiguren i templet. Samtidigt berättar Hilding för Frithiof att Helge skall befinna 
sig där, då man gör sig redo för att fira midsommar i tempellunden. 

Dikt 13: Balders bål 

Dikt nummer tretton handlar om att Frithiof far upp till templet. Med sig har han sina män och 
låter Björn agera vakt vid porten med en order om att dräpa alla som försöker att fly där han 
konfronterar Helge genom att kasta pengarna på honom och hotar honom med sitt svärd då 
han ser sin armring på guden Balders avbild. Han säger till guden att den ringen är stulen och 
är ej smidd till din ära. Frithiof försöker därefter återta ringen men den sitter fast. Efter 
ytterligare ett försök lossnar den, men gudabilden far ner i brasan och hela templet antänds. 
Alla flyr ut och försöker släcka men förgäves, templet brinner ner liksom den 
omkringliggande lunden 

Dikt 14: Frithiof går i landsflykt 

I nummer fjorton går Frithiof i landsflykt. På väg ut ur sundet möter de Kung Helges flotta 
om tio drakskepp som skall utkräva hämnd. Björn har dock om natten borrat hål i dem, varav 
de blir chanslösa i försöken att stoppa Frithiof. Skeppen sjunker men Kung Helge lyckas 
simma iland. Björn beklagar sig över att kungen inte sjönk med ner till botten. Helge riktar sin 
pilbåge mot Fritjofs skepp men spänner för hårt så att strängen går av. Frithiof väger då sin 
lans mot Helge, utbrister att Helge vore död om lansen lämnade Frithiofs hand, men att lansen 
ej dricke den feges blod. Därefter försvinner skeppet Ellida i horisonten. 

Dikt 15: Vikingabalk 

Frithiof seglar planlöst på de ödsliga haven under tre år tid. Under tiden författar han en 
vikingabalk, en samling lagar och rätt för sina kämpar ombord. Hans rykte växer och hans 
make står inte att finna någonstans medan hans män kämpar glatt i diverse strider. Frithiof 
själv är dock mörk i blick och längtar hem när de kommer fram till Grekland. Synen som 
möter honom får honom att tänka på hemmet och Ingeborg. Han frågar sig varför han 
fortfarande driver runt på havet och slår ihjäl män och stjäl skatter från folk, när flaggan på 
skeppet pekar norrut. Dit vill han återvända. 

Dikt 16: Frithiof och Björn 

Här klagar Frithiof för Björn att han är trött på livet till havs och att han vill hemåt. Björn 
menar att livet till havs är gott och att han är ung och vill kämpa och dricka ombord. Frithiof 
svarar att isen jagat dem till land och att han vill fira jul i norden och möta Kung ring och sin 
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rövade brud. Björn nappar på idén och föreslår en mordbrand men Frithiof vill vända dit i 
fredligt ärende. Björn suckar över Fritjofs dårskap medan Frithiof berömmer den tappre 
Björn. Kämparna skiljs åt 

Dikt 17: Frithiof kommer till kung Ring 

Frithiof kommer till kung Rings sal, förklädd som en tiggare i en björnhud. Hovmännen pekar 
finger åt Frithiof som vred tar en hovman och vänder honom upp och ner. Ring vredgas av 
tumultet och undrar vad som stör friden och kallar upp Frithiof till sig. Frithiof presenterar sig 
som tiggare, men den gamle kungen ber honom att kasta förklädnaden, då glädjen inte trivs 
under förklädnad och glädje vill Ring ha. Frithiof släpper förklädnaden, Ingeborg häpnas, men 
Ring känner inte igen honom. Ring ber Ingeborg att servera Frithiof vin och önskar att han 
skall stanna med dem över vintern. 

Dikt 18: Isfarten 

Kungaparet skall åka på gästabud, men Frithiof ber dem att tänka om då isen kan brista. Ring 
menar på att den fege kan gå runt sjön istället. Släden far iväg, havets gudinna Ran, öppnar 
upp en vak där släden kör ner. Frithiof tar ett tag om både häst och släde och slänger upp dem 
på land, varav kung Ring prisar honom för detta. 

Dikt 19: Frithiofs frestelse 

Det är vår och kungaparet skall ut på jakt. Ingeborg rider fort och glatt och kung Ring kan inte 
följa med. Frithiof rider med honom och är försatt i vemod och grubblar och ångrar att han 
lämnat sitt skepp. Kungen är trött och vill vila en stund men Frithiof menar på att marken är 
för kall. Ring insisterar dock, varav Frithiof breder ut sin mantel på marken, och låter kungen 
luta sitt huvud mot sitt knä. När han somnat hör Frithiof en svart fågel sjunga att han skall 
passa på att dräpa kungen snabbt, men en vit fågel sjunger som gensvar att Oden kommer att 
se honom, vill du verkligen mörda en värnlös gubbe? Frithiof kastar sitt svärd, Ring vaknar 
och undrar var svärdet är. Frithiof säger att han kan hitta ett nytt, Ring avslöjar att han prövat 
Frithiof och mycket väl vet vem han är och frågar varför han kom förklädd till kungahuset om 
inte för att röva Ingeborg? Frithiof svarar att ingen kunnat hindra honom från att ta Ingeborg 
om han velat, men han kom i fred och ville få skåda Ingeborg en sista gång för att ta farväl. 
Ring prisar Frithiofs ädelmod och ber honom att ta riket och Ingeborg till sig då Ring känner 
att döden är nära. 

Dikt 20: Kung Rings död. 

Ring ligger för döden och Frithiof inträder i salen för att ta farväl, då han inte kan stanna 
längre. Han erbjuder Ingeborg sin armring åter och ber paret att inte gå ner på stranden för 
Frithiofs ben kanske vräks upp på sanden en dag. Kung Ring svarar att det är tungt att höra en 
man gnälla som en flicka och säger att han ger Frithiof Ingeborg och riket och ber honom 
skydda det åt sin växande son. Därefter ristar han in dödsrunorna på bröstet, de skålar för 
honom och ring dör 

Dikt 21: Kung Rings drapa 

Drapan är en minnessång som besjunger minnet av Ring. 
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Dikt 22: Konungavalet 

Tinget samlas för att välja kung. Man föreslår Frithiof som lyfter upp den lille gossen och 
menar på att han är rättmätig kung. Jarl Frithiof erbjuder sig att styra och skydda landet till 
gossen växt upp. Folkmassan väljer barnet till kung och ålägger Frithiof att styra i hans ställe 
och som belöning skall Frithiof äkta Ingeborg. Frithiof blir vred och ber om att få välja sin 
egen brud och säger att han måste fara till Balders hage för att träffa sina nornor. 

Dikt 23: Frithiof på sin faders hög 

Frithiof besöker sin faders grav och talar åt honom och ber om råd och försoning från 
gudarna. Frithiof får en vision av gudarna om att bygga upp Balders tempel igen. 

Dikt 24: Försoningen 

Templet är återbyggt och översteprästen kallar Frithiof till sig. Han predikar för Frithiof om 
vikten av försoning och förlåtelse. Ifrågasätter vad Frithiof menade med att bygga templet om 
han inte kan förlåta och att han skall försonas med sin fiende om Balder skall förlåta honom. 
Prästen fortsätter och undrar varför Frithiof hatar Halfdan och Helge bara för att de inte ville 
ge sin syster. Han berättar att Helge dött när han försökte bryta sig in i ett gammalt tempel 
tillägnat den finske himlaguden Jumala, och att Halfdan nu sitter på tronen, samt att gudarna 
väntar på att Frithiof skall offra din hämnd vilket Balder och översteprästen fordrar. 

Frithiof kastar handsken och erbjuder Halfdan sin hand till frid. Männen försonas, Ingeborg 
träder in brudklädd och äktar Frithiof. 
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9.2 Bilaga 2: Rekonstruerat libretto till Fritiofs Saga 
Jag vill här poängtera att rekonstruktionen är min egen, och att den därmed inte givet är 

överensstämmande med originaltexten. De kursiverade scenanvisningarna, är hämtade från 

klaverutdraget. 

Inledning. Orkester 

Balders hage. Till höger en mur af kämpasten öfverskuggad av stora träd. I muren en port 

med klumpig dörr. Dörren står öppen. I fonden ingen mur, utan klippor och haf. Vid utsikt åt 

en fjord. Till venster Balderstemplets fasad, mycket ålderdomligt. Praktfulla träd och 

klippformationer. Höstfärger 

Akt 1 

Scen 1. Ingeborg: ”Nu är det höst” 

Scen 2. Ingeborg, första, andra och tredje kvinnan, den gamla, ung kvinna, kör av kvinnor: 

”Gråten icke kära väna” 

Scen 3. Första, andra och tredje kvinnan, den gamla, kör av kvinnor, Ingeborg, Guatemi: 

”Balder kommer oss att frälsa” 

Scen 4. Hilding, kvinnorna, Ingeborg, Guatemi: ”Jag kommer att förkunna, fred är sluten” 

Scen 5. Helge, Guatemi: ”Du vredgas solgud, du makt stal mig i striden” 

Scen 6. Ring, folket, Helge, Ingeborg, Guatemi: ”Stå nu upp Kung Helge, kalla din syster” 

Akt 2 

Balderstemplet. Ett stort taklöst rum, väggar med groft utförda målningar. I fonden ett par 

trappsteg upp till en plattform där gudabilden står. Öfver denna ett halmtäckt tak. Allt är 

uråldrigt och mossgrodt. Halm på golfvet. Omkring bålet syssla bleka gubbar med 

silfverskägg och flintknif i hårda händer. På den breda plattformen sitta spåkvinnor och 

häxor. Guatemi är sysselsatt med att fästa en guldring med strålar om hufvudet på en stor 

gudabild som ligger framför henne 

Tablå 1, Scen 1. Guatemi, Helge, häxorna, kvinnor: ”Gif mig nu ringen” 

Scen 2. Fritiof, Helge, häxorna, Guatemi: ”Björn håll endast dörren till” 

Tablå 2, scen 1. Ingeborg, Hilding: ”Se, allt är brändt, den gamla stammens mossa” 

Scen 2. Fritiof, Ingeborg, Björn: ”Väna drottning jag dig hälsar” 

Scen 3. Hilding, Björn, Guatemi, Fritiof, folket, Helge: ”Nu häpnen alla, en okänd makt vid 

köln sig hakar” 

Akt 3 

En kungasal i högnordisk stil, mycket praktfull. Högsäten på båda långbänkarne, närmast 
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åskådaren. Endast en dörr finnes, den befinner sig i fondväggen. Ofvanför denna öppnar sig 

ett loft dit två trappor leda. Längs ena långbänken löper en loftsomgång. Kung ring, Ingeborg 

och ett par barn. Barnen sitter på högsätets trappsteg. Kungen sitter på en pall med en harpa 

framför sig. Ingeborg tar kannor ur ett skåp. Borden står dukade 

Scen 1. Ingeborg, Ring, kör bakom scenen: ”Sjung än en sång i julens kväll för barnen” 

Scen 2. Ring, folket, en träl, Ingeborg, trälarna, Guatemi, en kämpe, Fritiof: ”Nu lyfser jag 

julefrid över mö och man” 

Scen 3. Fritiof, Guatemi, Ingeborg, Björn, en röst, en kämpe: ”Ej jag tror att den fagra 

kvinnan upphört att älska mig” 

Scen 4. Ring, Ingeborg, Fritiof: ”Jag vill i högbänk dö” 
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