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Lars Burman

EN BIOGRAFISK DIKT OCH EN DIKTS BIOGRAFI  
C.J.L. Almqvists gammaldagsverser till systern Louise

I en tvådelad artikel i Svenska Amerikanaren 1882 berättar signaturen Volon-
taire hur han före sin stundande emigration besökte den 78-åriga prostinnan 
Louise Kellberg. Mötet sker på Bäcka bruk nära Mora.1 Louise (1803–1886) 
var syster till Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866), och bakom signaturen 
Volontaire döljer sig den liberale skriftställaren Jakob Bonggren (1854–1940). 
Han skulle senare bli en litterär ledargestalt i Svensk-Amerika.2 Bonggren be-
rättar om den egendomliga känsla han erfor då han träffade systern och vän-
nen till ett »jättesnille«. Bonggren kände väl till att den gamla prostinnan stått 
Almqvist nära. Lillasyster Louise ingick nämligen i den krets som levde idyl-
liserat bondeliv i Värmland 1824–25 och förblev i flera år en del av det Alm-
qvistska hushållet. Johan Svedjedal har i sin biografi över Almqvist citerat 
ett brev från diktaren, där den husliga miljön i Värmland skildras. Hustrun 
Maria (1799–1868) väver ull och syster Louise väver med linne till ränning och 
bomull till inslag.3 På tillfälligt Stockholmsbesök skickar Almqvist ett gemen-
samt brev till Maria och Louise. Louise blir ombedd att svara så snart hon kan 
och då skriva på såväl sina egna som Marias vägnar, men »Maria skall skrifva 
[…] sjelf också.«4 Även om Louise var fyra år yngre än Maria stod hon utbild-
ningsmässigt och intellektuellt betydligt närmare brodern. Just ett brev från 
Louise till Love, där Maria med osäker hand tillfogat några korta rader, finns i 
Louise Kellbergs brev- och manuskriptsamling. Denna samling kom till Riks-
arkivet först 2009 och är ganska litet utnyttjad i forskningen. Här finns bland 
annat ett tiotal brev från Almqvist och 57 brev från Louise, nästan samtliga 
till brodern.5
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Även efter återkomsten till Stockholm ingick Louise i hushållet. I lägenhe-
ten någonstans på det nuvarande spårområdet vid Centralstationen fortsatte 
drömmen om den lyckliga familjen, och Svedjedal beskriver Almqvists före-
ställning om familjelivet som en såväl konstnärlig som religiös idé.6 Sonen 
Ludvig föddes 1825 och blev ett kärt tillskott till idyllen; Louise var en av gos-
sens faddrar. Men det är också det kvinnligt dominerade hushållet som utgör 
Almqvists viktigaste läsekrets vid denna tid. Ännu hade han inte gjort sin 
verkliga debut med Törnrosens bok och frukterna från den litterärt produktiva 
Värmlandsperioden doldes fortfarande i lådor och schatull. Svedjedal påmin-
ner om att just Maria och Louise utgjorde primärpublik för de pregnanta och 
realistiska resebrev som Almqvist skrev 1827, och understryker att Almqvists 
realism närdes »från första början av en kvinnlig publik.«7 År 1829 skulle Lou-
ise komma att gifta sig med Johan Eric Kellberg (1803–1854), som samma år 
blivit skolmästare i Sollentuna. Efter giftermålet lämnade Louise alltså Loves 
och hans hustrus hushåll.

Johan Eric Kellberg gick 1835 vidare till tjänsten som skolmästare i Ul-
riksdal. Han blev kyrkoherde i Årsunda i Gästrikland 22 augusti 1838, alltså 
samma sommar som Almqvist skrev Det går an, romanen som skulle stäl-
la alla traditionella familjevärden på ända.8 Man kan undra vad kyrkoher-
dens hustru tänkte om sin storebror när boken slutligt offentliggjordes 1839, 
samma år som hon fick sitt fjärde barn.

*

Jakob Bonggren berättar att vid besöket 1882 lät Louise honom se en hand-
skriven dikt av törnrosskalden. Den var riktad till henne. Bonggren kände till 
dikten som hade tryckts både 1845 och 1878, och han beundrade den mycket. 
Ändå överraskas han. »Det var långt flera verser, än de jag sett«, konstaterar 
han. Därpå brister han ut i en lyrisk hyllning av Almqvists skaldestycke.

Den sångens ton var ljuf och varm
liksom en sommars dag.
Det var, som fram ur skaldens barm
man hörde hjertats slag.
Ja, hjertat var det, som slog takt
åt dessa svenska toners prakt.
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De egnades en syster god
af broder kärleksfull,
till tack, att hon hans fröjd förstod
med själ af profvadt gull,
och att mot honom hon var blid
i motgångens och sorgens tid.9

Eftervärlden har inte riktigt delat Bonggrens stora beundran för dikten, och 
den har förblivit en marginalnotis i Almqvistforskningen.

Ändå kommer den ur Almqvists märkliga litterära vävstuga, där trasor 
och gulltråd utgör inslag och varp. Om också delar i den stora törnros väven 
saknar större litterärt värde, ingår de ändå i en mångskiftande och alltid över-
raskande helhet – litterär och biografisk. Dessutom uppvisar dikten till sys-
tern en intressant textvariation. Den kom aldrig att införas i den ofullbordade 
utgivningen av Almqvists Samlade skrifter (1921–38), men kommer förstås att 
ingå i de Samlade Verk som utges sedan 1993. Till denna textkritiska edition 
var Johan Svedjedal en av initiativtagarna, och Svedjedal är också föregångs-
man i att beskriva betydelsen av en litterär texts skilda gestaltningar. Hans 
studie av relationen mellan de många olika versionerna av Det går an är en 
litteraturvetenskaplig ögonöppnare.10

Den uppgift jag föresatt mig är att reda ut förhållandet mellan de text-
varianter som jag känner till av dikten och så långt det går kommentera Alm-
qvists arbetsprocess. Dessutom vill jag beskriva hur texterna givits olika be-
tydelse beroende på kontext och publiksammanhang. Under arbetets gång 
har Louise Kellberg kommit att framstå som en allt intressantare person, inte 
minst i sin relation till brodern. Ett syfte med uppsatsen har också blivit att 
lyfta fram henne.

Att Bonggren fann »långt fler verser« i Louise Kellbergs handskrift beror 
på att han fick se dikten i dess ursprungliga utformning, och inte i den ver-
sion som först publicerades 1845. I själva verket finns två privatägda manu-
skript bevarade, ett utkast och en renskrift. Min gissning är att Bonggren fick 
se renskriften.11

Men utkastet är allra intressantast.12 Dikten är skriven på ett av breven från 
Louise, daterat Antuna 22 augusti [1826]. Louise befann sig då på familjegår-
den tillsammans med syskonens far och styvmor, Loves hustru och hans son 
Ludvig. Det är ett mycket vardagligt brev om familjens hälsa och vardag och 
med ett PS om potatisleveranser och om en klänning hon vill ha skickad till sig.
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När brevet nådde Almqvist i Stockholm måste han känt sig inspirerad att 
spontant skriva sin dikt – kanske som en omedelbar känsloreaktion på den 
familjeidyll som hon beskriver i brevet. Han har nämligen skrivit dikten på 
tomma delar av brevet, inklusive adressidan, och ett par Sofortänderungen 
visar att dikten koncipierades under själva skrivandet. Almqvist har till exem-
pel omedelbart ändrat sig under avfattandet av versen 5:2. Även andra änd-
ringar kan mycket väl ha gjorts under själva skrivprocessen. Det lediga ut-
rymmet i Louises brev tycks ha avgjort diktens omfång. När platsen tog slut 
skrevs såväl vers 11:4 som hela den avslutande strofen på tvärs i marginalen. 
Dikten lyder i sin första avfattning på följande vis:13

[1] Louise, min älskade, min goda Syster,
 Tag dessa Rader, som mitt hjerta skref –
 Vår Jord är kall, dess himmel tung och dyster
 En Blomma endast åt oss lemnad blef –

[2]  Det är den rena varma Känslans blomma
 Som sås af Vänskapen i hjertats jord grund
 Och
 So vattnas af ett trofast ögas klara fromma
 Förstulna tårar i en himmelsk stund.

[3]  Tack min Louise, tack för så många många
 Bevis på Kärlek, Sanning, Dygd och mod
             mulna,/
 Du var min fasta Vän i dar så långa!
 Min glädje du begrep, min sorg förstod.

[4]  Du min Maria med en Systers öma
 Förtroligt
 [Oä]ndligt hulda famn omfattat har.
 Tack, evigt tack! Ditt hjerta blott kan döma
 Hur kär och ljuf mig denna godhet var.

[5] Sent må vi skiljas! – aldrig i vårt Sinne
 I Själen aldrig! Ej Andens varma band
        skall bli ett/
 Emellan oss ett ständigt trofast minne
 Ach i hvarenda tid, i hvarje land.

[6] Hvar äro vi,? hvart komma vi? det veta
 Vi ej, men kärleken är hög och fast
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 Hvad än som händer vi hvarann förgäta
 Ej nånsin skola vi i hvartenda lyckans kast.

[7] Se lilla Ludvig, honom har du burit
   en
 På armar lika trofast som en Mor
 Vid honom har vår inre vänskap svurit
          Hågkomst
 En [ändr. fr. Ett] evigt [minne], ty när han blir stor

[8]  Skall hans Gestalt för mig beständigt tala
 Om dig, som famnade hans första dar –
           n
 Och när han dig sitt Kärlek skall betala
 För hvad du gjort, då mins du ock hans Far.

 __________

[9]  Än / komma vi ihåg
  Ljuft minnas vi [oläsligt] så himmelskt gärna
 Vår vackra barndoms sol med gyllne hår –
 Men skön är också Lifvets Aftonstierna
 Ach må vi samlas då på gamla år!

   Då          rätta
[10]  Ach må vi samlas alla goda Vänner
 Med hjertat ungt, fastän med gammal Kind
  qväll när
 En stund då himlen Stiernemanteln spänner
 Uppöfver oss vid foten af en lind

[11]  Tillsammans der i lindens dunkla skugga
 Vi skola hviska åt hvaran God Natt!
 Och sköna silfvertårar skola dugga
 På hvita Kinderna dervid God natt!

[12] Men än en gång en bättre morgon stundar,
 Som rosen uppslår ögat ur sin knopp –
 Så skall det öga som i grafven blundar
 Uppvakna friskt och ungt till himmelskt hopp

Ytterligare en manuskriptversion finns alltså, även den i privat ägo. Jag håller 
för troligt att det är Almqvist själv som gjort renskriften. De två versionerna 
är i det närmaste identiska, förutom en tillsnyggning av stavning, interpunk-
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tion etc. Det finns bara en större skillnad, något som faktiskt indikerar att det 
handlar om Almqvist egen renskrift. Verserna 6:3 och 6:4 har ändrats till det 
elegantare: »Hvad än som sker, vi ej hvarann förgäta / I alla stormar, i hvart 
Lyckans Kast.«

Version 1826 har alltså hållits inom familjekretsen, med ett undantag. I 
första årgången av Illustrerad svensk tidskrift (1900) återfinns dikten under 
rubriken »En hittills otryckt dikt af C.J.L. Almqvist«. Av rubriken framgår att 
redaktionen inte kände till den version av »Gammaldags-Verser« som Wen-
dela Hebbe utgav 1845, och tyvärr saknas källhänvisningar. Vi vet inte säkert 
varifrån tidskriftsredaktionen hämtat sin text, utan det sägs bara i en kort in-
gress att tidskriften »har blifvit satt i tillfälle att publicera efterföljande dikt af 
C.J.L. Almqvist, som författaren tillegnat sin syster Lovisa på hennes namns-
dag den 25/8 1826.« Men möjligen är det utkastet man fått tillgång till. Just 
den äldre avfattningen av verserna 6:3 och 6:4 signalerar detta. Men om det är 
utkastet som ligger till grund för tidskriftens tryckta text, så måste det också 
ha gjorts några felläsningar (t.ex. 11:1 der/då). Och det är förbryllande att Il-
lustrerad svensk tidskrift har en avfattning av vers 11:4 som inte finns i de öv-
riga bevarade texterna: »På hvita kinderna: ett ljuft god natt.« Kanske har det 
funnits ytterligare manuskript i omlopp. Men det är hur som helst uppenbart 
att trycket år 1900 handlar om version 1826.

Det finns nämligen också en version från 1845. Dikten trycktes första gången 
i antologin Svenska skalde-stycken för ungdom (1845). Redaktör var Wendela 
Hebbe och det är här dikten för första gången bär rubriken »Gammaldags-
Verser. Till min Syster (otryckt.)« Det var denna version som Bonggren hade 
läst i sin ungdom. Skillnaderna mellan versionerna är många och den vikti-
gaste att Hebbes version bara omfattar nio strofer istället för tolv. Bonggren 
hade alltså rätt när han tyckt sig läsa »långt flera verser« hemma hos prost-
innan.

Hebbes version trycktes sedan om i Albert Lysanders utgåva av Valda skrif-
ter (1878), men den versionen är textkritiskt ointressant eftersom den direkt går 
tillbaka på Hebbe. Skillnaderna begränsar sig i huvudsak till Lysanders korri-
gering av Almqvists/Hebbes interpunktion. Redan före Lysanders utgåva hade 
Arvid Ahnfelt tryckt av de tre första stroferna. Även Ahnfelt följde Hebbe.14

Hur förhåller det sig då med skillnaderna mellan handskriftsversionerna 
från 1826 och Hebbes textversion? Här har det varit frågan om en grundlig 
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bearbetning, och det är väl troligt att denna företagits av Almqvist när Wen-
dela Hebbe övertalat honom att publicera den då nästan tjugo år gamla dik-
ten. Skillnaderna vad gäller interpunktion, stavning, val av gemener/versalar 
är många, och vissa av dem bidrar till att ge en ny ton åt dikten. Dock redo-
visas de inte här. De stora skillnaderna mellan utkastet och Hebbes version 
är följande:

Utkast 1826 Hebbe 1845
1:4 En Blomma endast En blomma blott här
2:2 Som sås af Vänskapen i hjertats Som sås af vänskap i ett hjertas
2:3 klara fromma fromma
  Strof 4 saknas
5:2 Andens varma band Andens varma hand
5:3 Emellan oss skall bli ett trofast minne Skall hos hvarandra med serafiskt minne
5:4 Ach i hvarenda tid, i hvarje land. Oss hålla qvar, i hvarje tid, hvart land.
6:2 Vi ej, men kärleken är Vi ej; dock är vår kärlek
6:4 Ej nånsin i hvartenda lyckans kast. Ej nånsin, hur än lyckan slår sitt kast.
  Stroferna 7–8 saknas
10:1 Då må vi samlas alla Må åter komma alla
10:2 Med hjertat ungt, Med sinnet ungt,
10:3 när himlen när fästet
11:1 Tillsammans der i Der skola, under
11:2 Vi skola hviska åt hvaran Vi nicka åt hvarandra då:
11:3 Och sköna silfvertårar skola Och silfver-tårar skola dervid
11:4 Kinderna dervid kinderne till svar:
12:1 Men än en gång en Ånyo oss en

En förteckning över skillnaderna mellan Hebbes version och det andra be-
varade manuskriptet – renskriften – skulle se ut ungefär på samma sätt, dock 
med ett större undantag. Det är återigen verserna 6:3–4 det handlar om. Även 
i version 1845 har det gjorts en ändring mot utkastet, men en betydligt mindre 
än den som genomfördes vid diktens förflyttning från utkast till renskrift. 
Detta visar att Almqvist med största sannolikhet utgått från utkastet när han 
omarbetade sin dikt. Det är ju också logiskt att han 1845 hade kvar breven från 
Louise, medan renskriften hamnat hos hans syster. Den ändring han valde 
1826 hade han alltså inte inom räckhåll 1845.15

Ett släktträd mellan textversionerna kan alltså nu upprättas:
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De tre strofer som tagits bort ur versionen från 1826 rör alla hustrun Maria 
och sonen Ludvig. Hebbes version från 1845 blir alltså mindre person- och 
familjeanknuten, även om relationen till systern fortfarande står i centrum. 
Andra ändringar handlar om att lämna banalare utryck för sådana med ökad 
poetisk konkretion: »i hjertats grund« > »i ett hjertas grund«; »trofast minne« 
> »serafiskt minne«; »himlen« > »fästet«. En påfallande ändring är att Alm-
qvist vid 1845 års bearbetning upptäckte att han i vers 2:3 infört en versfot för 
mycket och därför ändrar »klara fromma« till »fromma«.16 I flera fall väljer 
Almqvist att göra om till obestämd form: »vänskapen« > »vänskap«, »kärle-
ken« > »kärlek«. När syskonen i Hebbes version inte längre »viskar« godnatt 
till varandra utan i stället »nickar« minskar detta intimiteten. Å andra sidan 
svarar uttrycket förmodligen bättre mot hur läsaren förväntar sig att umgäng-
et mellan åldringar gestaltar sig – inte som tisslande tonåringar utan som vit-
håriga och värdiga åldringar.

*

Illustrerad svensk tidskrift
1900 (tryck)

Lysander
1878 (tryck)

Ahnfelt
1876 (tryck,
tre strofer)

Hebbe
1845 (tryck)

Tryckförlaga
1845 (förlorad)

Utkast
1826 (ms)

Renskrift
1826 (ms)

?

?
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Det blev inte tillfälle för Louise och Love att som gamlingar nicka godnatt åt 
varandra. Love flydde ur landet 1851 för att aldrig återkomma. Han var då en 
av landets mest kända och hatade skribenter, en vass nagel i ögat på etablis-
semanget och snart känd för växelförfalskning och giftmordsförsök. Louise 
åldrades i den betydligt mindre dramatiska rollen som prästfru på landet.

Den textkritiska genomgången ovan får nu vika för ett mer biografiskt-
historiografiskt angreppssätt. Hur kan man förstå diktens olika möten med 
publiken?

Det finns anledning att dröja inför den allra första läsaren – den 23-åriga 
Louise Almqvist.

Uppenbarligen var relationen mellan syskonen mycket nära, även om tio 
år skilde dem åt. Louise kunde ge gensvar på Almqvists drömmar och speku-
lationer, och hon beundrade honom mycket. Han å sin sida uppskattade tydli-
gen lillasysters tillbedjan, och spelade gärna rollen av beskyddande storebror. 
Hon, återigen, antar en charmerande flickaktig roll, men det är också uppen-
bart att de två kunde anförtro sig åt varandra. I den gemensamma känslobak-
grunden finns moderns tidiga död. Birgitta Lovisa (Brite Louise) Almqvist (f. 
Gjörwell) avled 1806 när Louise var tre och Love tretton år. Detta är inte plat-
sen att fördjupa sig i Gjörwell-kretsens täta familjepsykologi, men det är värt 
att lägga märke till namnöverensstämmelserna – Lovisa/Louise/Lovis/Love.

Louise Almqvists roll i den unge Loves liv har studerats alltför lite, men 
hennes brevsamling på Riksarkivet ger en ingång. Hon skrev väl. I ett brev 
daterat 6 juni okänt år berättar hon dramatiskt om ett möte med naturen. En 
ljuvlig försommardag befinner hon sig ensam på promenad:

midt i skog[en] der ingen veg var mötte jag två djur som nästan likna hundar 
men var större och hadde grufliga gap – det var sekert Vargar, men i början tog 
jag dem för hunda[r] och gick raskt emot dem, men när jag kom litet närmare 
fann jag det ej så var i synnerhet, när det största rusar emot mig vart jag litet 
häpen, och börja siasa åt honom med min hatt som jag hadde i hand, sen han 
sett på mig en stund, lunka han helt vackert sin väg – tänk Love om Vargarna 
hadde ätit opp mig – hvad hadde du sagt då, och var vore jag nu, min inre kjäns-
la säger mig det, O, Vargar varföre var ni den gången så blida – Gud ville det ej, 
ännu återstog mera på min vandring – – –

Här blandas litterärt berättande med omedelbarhet. Den flickaktiga käckhe-
ten blandas med känsla och en vag dödslängtan. Det är tydligt att Louise rätt 
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väl faller in den grupp av intelligenta, spontana och charmiga unga flickor 
som Almqvist ofta och förtjust skildrar.17 I själva verket framgår det av brev-
samlingen på Riksarkivet att Louise och den egna familjen direkt stått förebild 
för Almqvists litterära stilövningar i Svensk språklära 1832.18 Almqvist kan 
nog ha pikerats av förebråelsen i Louises brev daterat »Måndag afton«, men 
återanvänder situationen flera gånger när han återskapar kvinnors brevstil:19

Jag tackar dig min Älskade Love, för din påminnelse öfver mitt slarf, att glömma 
bort punkt och komma. Jag får dock säga dig att det ej skett så mycket af okun-
nighet, som icke mer af bråska och slarf, emedan jag sällan ger mig tid att gran-
ska mina bref sedan jag skrifvit dem, nemligen till så goda vänner som du och 
Mari, hvilka jag säkert vet, ursäktar mitt slarfveri, i alla fall tackar jag dig af alt 
hjärta för din uppriktighet.

Breven ägnas böcker som Louise läst och vävar hon satt upp. Mycket är all-
dagligt, men det finns också flera brev med stor intensitet. Ett mycket långt 
brev daterat »Söndag eftermiddag« är en förtvivlad bikt om ångest, vantriv-
sel, hypokondri och missmod. Här finns mycket litet av lillasyster-charm. Här 
handlar det istället om att anförtro ett pålitligt syskon sina innersta känslor. 
Breven som skildrar den stundande resan till Värmland är likaså upplysande, 
och det är intressant att notera hur välvilligt syskonens far ger den knappt 21-
åriga dottern tillstånd att följa med brodern till Värmland.20 I samma brev 
skriver hon om »Herr Hazelius« – det vill säga Almqvists vän Janne, som skul-
le komma att göra en strålande officerskarriär. Av breven att döma ligger det 
nog något i Henry Olssons förmodan att Louise hade en »stilla förhoppning 
om en kommande förening med Janne Hazelius«.21 Men när hon i brevet 18 
maj [1824] skriver om hans resor i Norrland så fäster jag mig mer vid följande 
passage: »Jag tror om jag vore gosse att jag reste över hela jorden, innan jag 
vore stilla, men först åt Norr åt Lappmarken, jag vet inte att jag alltid tycker 
att himlen är vackrare ditåt«.22

Henry Olsson kallar nedlåtande Louise för »troskyldigt rörande«.23 Den 
unga kvinnan kan nog ha varit drömsk och levde ett rätt skyddat liv. Det är 
tydligt att hon gärna antar storebrors roll av svärmare och underlig och gärna 
vill efterlikna honom i avskyn för Stockholm. I hennes tycke är staden »det 
odrägligaste ställe på hela jorden.«24 Men troskyldig bör hon nog inte kallas. 
Istället är intrycket att hon är en begåvad kvinna, fångad i tidens kvinnoroll 
och ett offer för kvinnors instängdhet och begränsande tillgång till målinrik-



144

tade studier. Bara det faktum att hon genomdrev sin äventyrliga flyttning till 
Värmland visar att hon inte saknade styrka.

Den första läsaren av namnsdagsdikten förstod den alltså mot bakgrund 
av en lång gemensam historia, och bör ha uppskattat den som ett bevis på för-
troende och känslomässig närhet. Det som en cynisk sentida läsare kan upp-
fatta som känslopjunk och familjeidyllisering bör hon ha läst som ärlig till-
givenhet, tacksamhet och en gemensam förtröstan på ett liv efter detta.

När Hebbe år 1845 lät allmänheten för första gången möta »Gammaldags-
Verser« var Almqvist på väg neråt i rankinglistorna. Det går an hade varit ett 
muntert försök att med en hole-in-one säga sanningen om svenskt familjeliv. 
Slaget gick dock rätt ner i sandbunkern. Åren efter publiceringen fick Alm-
qvist utstå massiv kritik och under sin livstid lyckades han aldrig spela upp 
den hårt pluggade bollen på greenen. Han förblev mannen som kritiserade 
äktenskapet, ifrågasatte familjeidealen och förordade fria förbindelser.

Det är mot den bakgrunden som vännen Wendela Hebbes publicering av 
dikten bör ses. Den lyfter fram just känslan, kärleken och de vänskapliga, and-
liga bandens trohet. Den vill därmed vara något av en äreräddning, och det är 
inte underligt att stroferna som handlar om hans familj utelämnats. Att hans 
äktenskap med Maria knappast utfallit väl var många i samtiden medvetna om.

Dikten har också getts en didaktisk infattning. I sitt förord skriver Hebbe 
att antologin riktar sig till barn. Hon menar att svensk litteratur är fattig på 
verk som på rätt sätt bildar det uppväxande släktet. För att verkligen förmedla 
skönhet och upphöjda tankesätt till barn behövs friskhet, natursanning och 
poetisk färg och det är därför hon samlat dikter som är svenska till karaktären 
och »genom ton och anda bäst syntes lämpa sig till barnaläsning.« Hon beto-
nar att hon försökt undvika allt »som genom ämnets beskaffenhet eller form 
kunde väcka någon grumlig tanke eller åstadkomma något skadligt intryck.«25

Man kan ändå tänka sig att det gick en rysning genom barnets föräldrar 
när de nådde antologins sidor 118 och 119. Det-går-an-prästens namn står 
klart utsatt under dikten. Innehållet är ju dock, precis som Hebbe försäkrar, 
oförargligt och uppbyggligt. Den enda klo man kan ana ligger i diktens nya 
titel »Gammaldags-Verser«, som rimligen är tillagd av diktaren själv. Med 
den titeln förpassas såväl form som tankeinnehåll till en förlorad och mer 
oskuldsfull värld. Som så ofta i Almqvists 1840-tal är hans litterära framträ-
danden försoningsförsök med förbehåll. Så sker i de publikfriande romanerna 
och så sker i den lilla skalan när dikten till systern trycks.
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Striden om Almqvists rykte böljade vidare, och hans litterära berömmelse 
steg gradvis i det radikalare litterära klimatet på 1870- och 1880-talen. Arvid 
Ahnfelts doktorsavhandling från 1869 är märkligt ambivalent. Almqvist be-
traktas som ett offer för den subjektiva tyska idealismen. Författarens »Gott-
seligkeit« framtonar på ett »sliskigt« sätt, och totalintrycket av Skällnora Kvarn 
är »stötande«. Men Almqvists språk klingar »outsägligt melodiöst«.26 Man får 
ett starkt intryck av att Ahnfelt försiktigtvis garderar sig, vilket i Uppsala och 
vid denna tid troligen var klokt.27

Ahnfelts bok om Almqvist 1876 är betydligt tydligare i fascinationen för 
diktaren. Här finns dessutom en av de få litteraturhistoriska kommentarer-
na om gammaldagsverserna. Ahnfelt finner dikten märklig i flera avseenden. 
Bland annat påpekar han att man i Almqvists tryckta verk »fåfängt skall söka 
några fristående lyriska utgjutelser, hvad man kallar tillfällighetsstycken eller 
dylikt.« Idag väcker detta påpekande inget uppseende, men mot bakgrund 
av det tidiga 1800-talets litterära kultur är det faktiskt anmärkningsvärt. Till-
fällesdikter och »lyriska utgjutelser« har oftast en framträdande plats. Men 
framförallt menar Ahnfelt att dikten visar att det »hos Almqvist verkligen fans 
mycken hjertlighet och känsla, hvilket många numera tillåta sig betvifla.«28

Dikten till systern kom alltså återigen att användas som en apologi. Alm-
qvist skulle vara bättre än sitt rykte. Rimligen är detta också ett bidragande 
skäl till att Albert Theodor Lysander infogar dikten i sin urvalsutgåva, även 
om Johan Svedjedal påminner om att medan Ahnfelt betraktar Almqvist som 
föregångsman är Lysanders bild skeptisk – diktaren betraktas som förvirrad 
och utan etisk stadga.29 Lysander säger mycket litet om dikten och systern i sin 
karaktärs- och levnadsteckning av Almqvist 1878.30 Men Lysanders biografi 
och valda-skrifter-utgåva fungerar främst som bidrag till ett klassiker görande. 
Den vars verk trycks om i en ambitiös textutgåva är på väg att infogas i kanon. 
Lysanders biografiska skildring inleds med en programförklaring. Det är slut 
på uppdukade historier – det är dags att börja skriva Almqvists verkliga his-
toria: »föremålet skall säkert icke förlora något derpå att hvarje slöja, till och 
med det okritiska medlidandets, bortryckes derifrån. Hvars anlete skulle vi 
väl frukta att få se der bakom? En felaktig menniskas, snarlik oss andra, blott 
större eller mindre i fel som i förtjenster.«31

Bonggrens uppmärksammande av dikten till Louise några år senare går 
i samma ton av apologi som Ahnfelts. Han konstaterar att på samma gång 
som dikten var enkel »var den, i sin helhet, af en sådan obeskriflig innerlig-
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het och fägring, att jag visst aldrig läst dess like.«32 Den egna dikt som Bong-
gren inspireras till, och som citerats ovan, lyfter också fram de äkta känslorna. 
Genom uttryck av sann känsla lyfts Almqvist: »Ja, hjertat var det, som slog 
takt / åt dessa svenska toners prakt.«

Bonggrens skildring av mötet med Louise används för att stärka den positi-
va Almqvistbilden. Hennes omdömen om brodern citeras: »Love passade inte 
till prest.« Därtill var han för frisinnad och ville säga sanningen. Här blir det 
otydligt om det är Louise eller Bonggren som står för analysen. Hur som helst 
lyfter texten fram att sanningssägandet, kombinerat med det ojämförliga snil-
let, gjorde Almqvist farlig. »Han blef hatad, fruktad, afundad; man ville stör-
ta honom.« Bonggrens försvar av Almqvist är ännu starkare än Ahnfelts, och 
man kan ana hur diktaren görs till förebild och radikalt identifikationsobjekt.

Bonggrens resa till Bäcka bruk hade som mål att skaffa biografisk kunskap 
om Almqvist. Det är ganska uppenbart att Bonggren använder systern för att 
bekräfta den bild han redan hade av Almqvist. Hon får berätta att diktaren 
dyrkades av många, men att hans egen far inte förstod honom. Hit förlägger 
tydligen Bonggren en av smärtpunkterna i Almqvists liv. Även förhållandet 
till hustrun behandlas. Louise vet berätta för Bonggren att Maria – kallad 
jungfru Maria – var så vacker att folk stannade på gatan och såg efter henne. 
Skönheten gick rent av i rafaelitisk stil, och eftersom Almqvist var svag för 
skönhet misstog han sin beundran för kärlek.33

Inte bara Marias humörsvängningar och brist på ordningssinne framhävs, 
utan framförallt att hon inte förstod Almqvists idévärld och författarskap. 
»Nej, han skulle skrifva för dagen. Frun ville se pengar strax för hvad hen-
nes man skref; annars var det ju rent onyttigt, att han satt så der och plitade.« 
Snillets tragedi är alltså de närståendes brist på förståelse, och Det går an för-
klaras av Bonggren med Almqvists olyckliga äktenskap. Vid denna känsliga 
passage i försvaret citeras Louise i kursiverad direkt anföring: »Den boken var 
väl ingenting att skrika så fasligt öfver.«

I fortsättningen av artikeln lämnas Louise åt sidan och Bonggren övergår 
till att nyansfritt försvara den landsflyktige Almqvist. Mäktiga fiender hade 
mutat smutsjournalister för att svärta ner den oskyldige Almqvist, och von 
Scheven var en utlevad procentare och arsenikätare som ville krossa törnros-
skalden. Drivkraften skulle vara att han ville bli »ett slags martyr«.

Louise och dikten till henne får alltså vid 1800-talets slut gång efter gång 
vittna om Almqvists sanna, känsliga och goda karaktär. Med 1900-talets avta-
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gande behov av författarsnillens godhet försvinner också intresset för dikten. 
På ett ganska intressant sätt vidareförs 1800-talsbelackarnas syn på Almqvist 
som demonisk, hemlighetsfull och motsägelsefull in i 1900-talet, men nu för-
vandlas detta till ett kittlande värde i författarskapet. Klangbotten för en sen-
timental och idealistisk dikt om familjeidyll har försvunnit.

Och var finns Louise i detta – hon som fick namnet Lovisa efter sin mor? 
Uppenbarligen fanns en nära relation till den tio år äldre brodern – han vars 
namn nästan var identiskt med hennes. Lovis heter han i Adolf Fredriks för-
samlings dopbok och formen var tydligen i bruk i hemmet.34 Hon tycks ha 
tagit en anspråkslös roll som bifigur, och någon annan stod henne väl inte till 
buds. Kanske är uppgiften som givits henne av både Almqvist och historien 
att stå för nostalgiska minnen av barndomen och kanske också av modern. En 
av de få gånger hon nämns i samband med författarskapet är när Henry Ols-
son 1937 menar att det i stämningen i Guldfogel i paradis förmodligen »finns 
något av diktarens sentimentala känsla för sin egen syster.«35 Diktarens senti-
mentalitet är numera ingenting som står i centrum för Almqvistforskningen, 
men om nu ett försök skulle göras att följa detta spår skulle förhållandet till 
systern bli viktigt.

Dikt och upphovsman kan aldrig fullt skiljas från varandra, och även litte-
raturforskaren måste brottas med det biografiska. Man kan skratta överseende 
åt Jakob Bonggrens vilja att se Almqvist i hans 78-åriga syster: »Prostinnan 
Kellberg talade med ungdomlig eld, ömsom skämtande, ömsom allvarsam. 
Jag tyckte mig höra hennes broder sjelf. Det blef mig klart, hvad jag redan 
förut hört, att prostinnan mycket liknade brodern«.36 Ändå är episoden upp-
lysande och säger en del om hur en ung liberal ville se Almqvists författar-
skap. Här finns identifikation och känsla och hos änkeprostinnan är Bong-
gren på jakt efter »den rena varma Känslans blomma / Som sås af Vänskapen 
i hjertats grund.«

Annars är Bonggrens bild av Almqvist knappast familjeidyllikern. I stället 
betraktas han som en kämpande men leende sfinx. I Chicago-tidningen Bro-
der Lustig införde Bonggren i september 1896 en dikt om törnrosskalden. I 
två strofer beskrivs Almqvist som den »svenska diktens Messias« men fram-
förallt som en sfinx med en ängels huvud och ett lejons kropp. Den avslutan-
de strofen lyder:
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Der inbjöd munnen till andens ro,
renlefnad förutan lyte;
men djupt uti mullen lejonets klo
slet sönder byte på byte.
En gåta den väldige siarn står,
en skaldernas sfinx i norden.
Med tungan han tjusar, med ramen slår,
en bild af himlen och jorden.

NOTER

1 [Bonggren] 30 maj 1882 och 25 juli 1882.
2 Den första artikeln i Svenska Amerikanaren trycktes delvis om i Figaro 2 juli 1882. Om 

Bonggren se Williams 1991. Särskilt om Bonggren och Almqvist, ibid. s. 68, 114 & 130.
3 Almqvist till Janne Hazelius 23 september 1824, refererat efter Svedjedal 2007, s. 200.
4 Almqvist, 1968, s. 72.
5 Dessutom finns här bland annat brev ur Gjörwell-kretsen och avfototgraferat material 

som fortfarande är i privat ägo. Därtill ett foto av Louise från cirka 1870 som publice-
rats i Olsson 1966 på planschsida V.

6 Svedjedal 2007, s. 236 f.
7 Ibid., s. 242.
8 Om Det går ans tillkomst se Svedjedal 1993, s. 10.
9 Svenska Amerikanaren, 30 maj 1882. Dikten finns som manuskript i Louise Kellbergs 

samling, Riksarkivet, och omfattar här sammanlagt nio strofer. Referenskod för Louise 
Kellbergs samling på Riksarkivet är SE/RA/721395.

10 Svedjedal 1989.
11 Renskriften är i privat ägo och ägaren hade vänligheten att 2003 förse mig med en foto-

kopia.
12 Det ingår i avfotograferad form i Louise Kellbergs samling på Riksarkivet.
13 Före dikten har införts: »(Gammal-Dagsverser d. 25/8 1826 Lovisadagen.)« Detta är 

helt säkert ett senare tillskott gjort av någon som känt till Wendela Hebbes utgåva från 
1845. I min transkription av dikten har nasalstreck upplösts.

14 Ahnfelt 1876, s. 29 f.
15 Hur breven till Love sedan återlämnades till avsändaren Louise är en annan och för 

mig okänd historia.
16 Felet finns både i renskriften och i trycket i Illustrerad svensk tidskrift.
17 Burman 1998, s. 161 och passim.
18 Detta ännu mer än vad jag insåg i min genomgång av dem i ibid., s. 154–161. Men då 

hade jag inte heller tillgång till Louise Kellbergs brevsamling.
19 Ibid., s. 142–180. Ironiskt framställt tillrättavisande av den unga kvinnans språkliga fri-
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het finns exempelvis i Almqvist 1832, s. 183 och Almqvists brevroman Amalia Hillner. 
Se Almqvist 1995, s. 53. Jfr Burman 1998, s. 174.

20 Brev daterat 18 maj [1824].
21 Olsson 1966, s. 35.
22 Samma svärmande kring Hazelius frihet i norr finns i brevet daterat 6 juni [1824?].
23 Olsson 1966, s.35.
24 Brev daterat 6 januari [1824?].
25 Hebbe 1845, s. 3. Förordet omfattar s. 1–4.
26 Ahnfelt 1869, s. 4, 7, 10 resp. 11.
27 Torgny Nevéus har lyft fram en dubbeltydig hyllningsdikt av signaturen C.A.O.S i Up-

sala-Posten: »En frånvarande jubel-magister«. Den publicerades i samband med pro-
motionen 1866 dit Almqvist skulle ha kunnat kallas. Dikten tydliggör lärdomsstadens 
ambivalens vad gäller Almqvist. Neveus 2004, s. 15.

28 Ahnfelt 1876, s. 29.
29 Svedjedal 2009, s. 432.
30 Den nämns i en not. Lysander 1878, s. 259.
31 Ibid., s. 4.
32 [Bonggren] 30 maj 1882.
33 [Bonggren] 25 juli 1882. Janne Hazelius beskriver henne inte som en rafaelitisk skön-

het utan som liten, fet och frodig – men han lyfter fram hennes raskhet, tilltagsenhet 
och hennes »eldiga ögon med synnerligt uttryck«. Han betonar att hon är så obildad 
att hon knappt kan skriva. Brev till Henrik Öfverberg 9 februari 1824. Cit. efter Sved-
jedal 2007, s. 189.

34 Lysander 1878, s. 267.
35 Olsson 1937, s. 80.
36 [Bonggren] 30 maj 1882.
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