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S V E R K E R  E K

Förnyande upplevelsemoment i Kellgrens 
stora kärleksdikter 1789-90

1.

I ett brev från Skatelöv den 30 augusti 1789 skickar Kellgren hjärtevännen 
Rudbeck en lång frågelista som denne »äger att framställa till besvarande af 
undertecknad, när han påhälsas i Stockholm 8 dagar efter Dess hemkomst». Där 
lovar han bl. a. att redogöra för »Hvad Poesier han författat».1 Den enda dikt 
som kan förläggas till denna tid är Den nya Skapelsen i sitt fullbordade skick. 
Ett alternativ, fastän inte sannolikt, vore Dumboms Lefverne, som publicera
des först två och ett halvt år senare. Den nya Skapelsen tryckte Kellgren där
emot 7 januari 1790 i Stockholms Posten.1 2 Om dikten alltså skrivits färdig som
maren innan, är det fullt begripligt att den just fick framträda i ett av de första 
numren i den nya årgången. De sista dagarna i september kom Kellgren hem 
från Skatelöv och var under de närmaste tre månaderna ivrigt sysselsatt med 
den omläggning av tidningen till ett litterärt organ som verkställdes nyåret 
1790. Dikten och nyordningen hörde naturligt samman.3 *

Den nya Skapelsens kärna är den redan 1787 för musik skrivna Rondo,1 
kring vilken den slutgiltiga dikten har byggts ut. Åtta av de tio stroferna i 
denna musiktext ingår i Den nya Skapelsens senare hälft. Den stora diktens 
första avdelning, som skildrar nyskapelsens föryngrade värld, tillkom så när 
som på inledningsstrofen sommaren 1789 (v. 5-52). Senare avdelningens 
mittparti, där skalden kastas mellan fasans mörka avgrunder och himlens ljusa 
rymder (v. 65-76), hör också den tiden till. I dessa nyskrivna partier når dikten 
sin högsta lyftning. Liksom i Rondon hyllas kärleken i dessa hymner. Den in
ledande mäktiga lovsången till den skönhet som rymmer naturens alla under 
mynnar ju ut i förklaringen att ingen fattar den »Förutan den som älska vet.» 
Och skalden tillfogar att för honom är varje form av skönhet »återbrutna strå
lar / Af Hilmas bild uti min själ». Också det hymnparti som lagts in i Den nya 
Skapelsens senare avdelning förhärligar den älskade. Det är »ej nog» att poeten 
såsom i Rondon möter henne i den »täcka» naturen. Avgrunder, öknar och 
ruiner får också liv genom henne. Och riktar han sin blick till himlen för att 
söka »det sälla stoftets Skapare» återfinner han den Gudomlige i den älskades

1 Svenska författare utg. av Svenska vit
terhetssamfundet, Samlade skrifter av Johan 
Henrik Kellgren, utg. av Ek, Sjöding, Syl- 
wan (cit. här SS), 6, s. 245 r. 15-17, s. 246
r. 17.

2 Omtr. SS, 2, s. 303-07, komm. 7: 1,
s. 490-502.
1 - 6 1 1 5 4 0 3 7  Sam laren 1960

3 Om dateringens precisering till mitten 
av augusti se nedan avd. III.

1 Omtr. SS, 2, s. 308-09, komm. 7: 1, 
s. 502-10. Hur evident Rondon skiljer sig 
från nydiktningen och hur enhetligt byggda 
de stora hymnpartierna är visar stilanalysen 
7: 1, s. 498 o. 502.
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bild. Bakom dessa hänförda bekännelser anar man en ny syn på kärlekens makt 
och väsen. Det är därför viktigt att söka finna de personliga upplevelsemoment 
som ger dikten dess förklaring.

I det redan citerade Rudbecksbrevet finns bland de frågor som adressaten skall 
rikta till skalden vid ett kommande möte även en som rör »Hjertats historia». 
I den angelägenheten var Rudbeck på förhand väl invigd. Sin gryende känsla 
för Hedda Falk våren 1786 har Kellgren genast biktat ; för honom och därvid 
kallat henne F. F., en förkortning som han i sin brevväxling med vännen åter
vänder till både 1789 och 1790.5 Under senvintern och våren 1789 har Kell
gren ofta råkat Rudbeck på tu man hand, först när denne som riksdagsman be
sökte Stockholm och sedan när skalden följde honom hem till Uddeboö. Att 
Kellgren under denna långa samvaro med vännen utförligt debatterat sina kär
lekshistorier behöver vi inte hysa tvivel om. Redan i december 1785 förklarar 
han för Rudbeck: »Du är den enda menniskja i verlden som jag varit van att 
förtro mina minsta tankar och uppsåt, den enda för hvilken jag ej skäms att 
visa mig löjelig och infame. Ingen annan i verlden kan uppfylla ditt rum. Mina 
öfrige vänner ha endast hvar sin detail af mitt förtroende.»6

Det är också uppenbart att Kellgren i de bevarade breven till Rudbeck vill 
vara fullt öppenhjärtig. Trots detta är de allt annat än lättolkade. Förklaringen 
är att Kellgren alltid räknade med att brev kunde komma på avvägar. Det ser 
vi när han i januari 1789, med tanke på de osäkra politiska förhållandena, dri
ver igenom att Rudbeck och han i stället för korrespondens skall »föra en Dag
bok» som kan studeras när de råkas.7 I samma syfte lämnar han i det anförda 
sommarbrevet detta år den frågelista som skall besvaras vid deras förestående 
personliga möte. När Kellgren verkligen yttrar sig i brev, sker det därför så 
försiktigt att endast adressaten skall kunna begripa honom. Den möderne ut
tolkaren får alltså söka läsa breven med Rudbecks ögon och i den mån det står 
honom till buds med några av hans informationer.

Från förvåren 1789 äger vi givetvis inga Rudbecksbrev och tyvärr inga andra 
intima bekännelser av Kellgren. Det ser emellertid ut som han just vid denna 
tid påbörjade vad han senare kallar en »liaison» med Hedda Falk.8 Att han med 
denna term åsyftar en sensuell förbindelse av något slag är tydligt, men hur 
långt intimiteten sträckt sig är ovisst. Nyåret 1789 inleder Kellgren Stockholms 
Posten med Til Rosalie, en omarbetning av en på våren 1782 skriven kärleks
dikt, Til Aspasie. Lexikografen E. W. Weste, som liksom Kellgren bistått vid ut
redigeringen av Fredmans Epistlar 1790, berättar som åttiåring på 1830-talet att 
skalden i poemet Til Rosalie besjungit en syster till fru Falk. Som Simonson 
visat kan uppgiften i denna form inte vara riktig och han antar att Weste på 
gamla dar förväxlat de båda systrarna.9 Att Kellgren i sin omarbetade version 
skulle ha riktat sig till Hedda Falk kan inte betyda att hon skulle ha varit une 
grande amoureuse av Rosalies utmanande slag. Endast avslutningen där skalden 
klargör sitt krav på en älskarinna kunde fru Falk ha anledning fästa vikt vid. 
Där säger Kellgren:

5 SS, 6, s. 245 r. 21, s. 155 r. 29-30, 
s. 244 r. 26, s. 262 r. 11.

0 SS, 6, s. 145 r. 17—21, jfr s. 311 r. 6—
I3l7 SS, 6, s. 310 r. 21—24, för dateringen se

9, s. 170.
8 SS, 6, s. 262 r. 11.
9 SS, 7: 1, s. 355—56 och där anf. litt. 

Själva dikten tr. 2, s. 163-65.
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De ljufva kyssar, ömma löjen,
Som du din älskare förär,
Ach! vet at dessa svaga nöjen 
Förmå ej fylla mit begär.

De äro blomster som betäcka 
Den väg til Fröjas altar för;
Men Sköna, Sköna! mån jag bör 
Til blomster blott min åtrå sträcka?

I Templets helgedom förvaras 
En skatt, som endast tankan ser;
Lät den i dag, i dag, jag ber,
För mina känslor uppenbaras.

Då skall i druckna hjertats yra 
Min sång din skönhet värdig bli:
Då skall du, vackra Rosalie,
Förevigas utaf min lyra.

Att Kellgrens »liaison» med fru Falk betytt något mer än kyssar och löjen är 
uppenbart, alldeles särskilt med tanke på att diktaren själv använt uttrycket om 
deras förbindelse. Hon har väl alltså i någon form tagit hänsyn till skaldens i 
dikten framställda begäran.

I breven till Rudbeck omtalas Hedda Falk detta år först i det redan citerade 
av 30 augusti. Kellgren räknar upp sina fasta korrespondenter och nämner som 
enda kvinna »F. F. som fått 3» brev.1 För sin hemresa från Skatelöv hade Kell
gren ordnat det så, att hans brevskrivare kunde nå honom på uppvägen då han 
passerade Linköping. Där, berättar han för Rudbeck, fick han tre brev, bl. a. ett 
från en dam. Damen blir onämnd, men såväl Rudbeck som den möderne läsa
ren kunde och kan med hjälp av Kellgrens tidigare upplysning om den enda 
kvinnliga korrespondenten identifiera henne som Hedda Falk. Kellgren hade 
slagit sig ner vid stadshotellets middagsbord när han tog emot sina brev. De 
första satte honom i gott humör, men det tredje gjorde honom orolig så snart 
han kastat en blick på det. Om det drama som nu följde får han själv berätta: 
»...  stylen känd; ämnet gissadt; togs med darrande hand; lades bort; togs till
baka . . .  Beslöts att ej läsa det förr än efter välförrättad matsmältning, i grund 
af Tissot och erfarenheten. . .  fåfängt! fåfängt! Bränvinet gick i vrångstrupen; 
Gäddan fastnade i halsen — Hit med det! Bröts, lästes — hela bloden i rörelse; 
all appetit försvunnen, måltiden slut.» Kellgren skildrar så hur han både fryser 
och svettas och av distraktion grundligt förkyler sig. Efter många anstalter från 
vänliga människors sida slutar det hela med orolig nattsömn och sorgset upp
vaknande.2 I sin snabbskiss av det dramatiska förloppet lämnar Kellgren en le
vande bild av sina starka stämningsväxlingar. Som man kunde ana visar skild
ringen också hur allt hos honom kretsade kring hans kärlekslängtan. Den mot
tagna epistelns upprörande ämne var nämligen att Hedda Falk bröt deras för
bindelse. Detta framgår tydligt av ett brev till Rudbeck från maj följande år. 
Kellgren noterar »amoureusa funderingar» på två skådespelerskor och inskjuter

1 SS, 6, s. 244 r. 26. SS, 6, s. 251 r. 17—252 r. 32.
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så: »Förnyad liaison på gamla foten med F. F.»3 Detta kallsinniga konstaterande 
beror på att Hedda Falk nu blivit en besvikelse för honom. Med tanke på dessa 
erfarenheter utmålar han strax efteråt i Til Christina »den blinda kärlek», som 
inte bara »rasar, njuter» utan också »ångrar sig och flyktar».

Anledningen till att Hedda Falk i maj 1790 var beredd till förnyad »liaison» 
var sannolikt att hon inte kunde vara okänslig för den enastående hälsning Kell
gren sände henne, när han på nyåret tryckte Den nya Skapelsen i Stockholms 
Posten. De partier av dikten, andra avdelningens början och slut, som redan in
gick i rondon, kände hon ju sedan gammalt. Men hon fann nu att första avdel
ningens mäktiga hymn mynnade ut i hyllningen till Hilma, det nyskapade namn 
som skalden redan 1787 i Sigvarth och Hilma använt i utbyte mot Hedda.4 
Hade hon genast låtit den stora dikten verka på sig hade väl Kellgren och hon 
på nytt försonats på ett djupare sätt. Men skalden har inte funnit sig i att vänta 
ytterligare flera månader. I själva verket hade Kellgren, redan när han somma
ren 1789 skrev de stora hymnpartierna, en förälskelse av helt annat slag som 
häftigt upptog hans inbillningsliv.

I breven till Rudbeck under maj och högsommaren 1789 börjar det nya före
målet för hans känslor skymta. Hösten 1788 hade J. E. Nibelius som nygift bli
vit Kellgrens granne i huset vid Spetsens backe. Svärmodern, en i Tripolis född 
fransyska, bodde hos det unga paret, och dit kom också ofta hustruns syster 
Fredrica Bagge. Denna unga dam, som 2 juni fyllde 23 år,5 har gjort det star
kaste intryck på Kellgren. Både han och Rudbeck kände Nibelius sedan gam
malt, och då Kellgren under riksdagstiden synes haft vännen boende hos sig, 
har bägge dragits in i intimt umgänge med grannfamiljen. I sitt första tackbrev 
efter återkomsten från Uddeboö skriver Kellgren, att Nibelius »och hans frun
timmer hafva mycket bedt hälsa dig», en försäkran som upprepas i följande 
brev. 17 juni ger han några inblickar i sitt personliga samliv med familjen. 
Bland annat berättar han: »Nibelius & Compagnie mår väl; jag fortfar att se 
dem så ofta jag kan . . .  I mårgon har jag ämnat att ha dem ute på Djurgården.» 
Som en stor nyhet meddelar han, att han i höst skall »flytta till Gahns i Nibelii 
fordna rum». Han gör det därför att han »upptäckt en hemlig speculation af 
Nibelius att i fall af min flyttning intaga den våningen för sin Svärmor och 
(dans ce cas-lå) hemflyttande Svägerska». För egen del tror han, att han »gjort 
en klok sak fastän det mycket kostat på mig». I nästa brev till Rudbeck, skrivet 
tre dagar innan han företog sin resa till Ska telöv, berättar han: »Den stora mid
dagen gick för sig på utsatt dag . . .  Du må tro jag var artig. Dagen gick nöj
samt, oaktadt några moln i mitt humeur.» För resan har han skaffat sig egen 
vagn, som han genast låter familjen Nibelius provåka: »Nibelii Fruntimmer 
reste Pingstafton ut till Ungers i den nya vagnen, som i sanning är rätt vac
ker . . .  Nibelius, som var föl jäktig, återkom andra dagen; men Damerne lära 
fördröja till Måndagen, som jag på vist sätt har skäl att önska.» I ett brev till 
Rudbeck 24-26/7 om resan till Skatelöv meddelar han: »Til Present åt min 
Svägerska hade jag med mig ett stycke grårandigt Taft, som M:elle Bagge valt,

3 SS, 6, s. 262 r. 10—11. ges SS 7: 1, s. 512, liksom om moderns här-
4 SS, 7: 1, s. 463. stamning efter B. Wedberg, Jan Eric Palm-
5 Uppgiften om Fredricas ålder, hon var svärd, s. 107 och 27. 

född 1766, inte 1771 som det felaktigt upp-
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till en Ängelsk klädning. Du kan tro att det var välkommit.» Fastän Kellgren 
i alla dessa uttalanden6 fullt medvetet bemantlar sin böjelse, är det tydligt att 
han lever starkt med i spelet. Den till synes betydelselösa episoden med svä
gerskans present får intresse därför att Kellgren själv strukit under att mamsell 
Bagge valt den, troligen under ett för dem gemensamt bodbesök. Det är också 
med tanke på hennes bästa, som han flyttar från det så kära grannskapet vid 
Spetsens backe. Det är säkert också för hennes skull, som tanken på skilsmässan 
kostar på honom så mycket.

Nästa brev till Rudbeck är det ofta citerade av 30 augusti. Bland sina utvalda 
korrespondenter nämner han: »Nibelius för Justitien och en trappa ner på Norr, 
Hagström för Medicine och en trappa upp på Söder.»7 Kellgren bodde själv på 
Norrmalm, och familjen Nibelius hyrde den våning, som låg under hans, alltså 
»en trappa ner på Norr». Hur noga skalden utnyttjat Nibelius’ upplysningar 
om de tre damerna Bagge framgår av att han kunnat anpassa sitt eget Skatelövs- 
besök efter deras sommarutflykter. Härom skriver han till Rudbeck 29/9: »jag 
kom till staden Fredags kl. 3 e. m. — Dagen därpå kommo Nibelii [Fruntim
mer}. De må väl, utom Gumman.»8 Den andra nyss nämnde korrespondenten, 
Hagström, var Kellgrens läkare och vän. Vid Svenska akademiens invigning 
hade skalden inbjudit de båda hjonelagen Hagström och Falk som sina gäster. 
Familjerna har umgåtts inbördes, ty Hagströms »hustru finnes antecknad så
som fadder vid dopet av paret Falks son den 13 oktober 1787». Hagströms 
bodde i stan mellan broarna men Falks på Söder, »en trappa upp i Peder Myn- 
des backe».1 Man kan därför anta att Hagström besökt Hedda Falk både som 
läkare och umgängesvän. Kellgren har alltså haft rapportörer, som kunnat hålla 
honom å jour både med Fredrica Bagges och Hedda Falks förehavanden, oavsett 
att han själv brevväxlade med den senare.

Närmast följande brev till Rudbeck påbörjar Kellgren på aftonen efter första 
dagsresan från Skatelöv. Om den uppbrottsstämning som bemäktigat sig honom 
skriver han: »Brist på tillfälle hade dämpat min gamla förtärande passion. Nu 
redan har den vaknat; redan tagit försprånget med inbillningens skenhästar; 
redan jagar hon upp- och utföre på Söder och Norr i det svenska Gomorrha, 
eller rättare Gonorrha.» De sista ringaktande orden om huvudstaden står i bjärt 
kontrast till tidigare omdömen om Skatelövsidyllen, där Kellgren levat »i fullt 
lugn och frihet».2 I övrigt måste stället tolkas med stöd av föregående brev. 
Kellgrens »förtärande passion» gäller inte bara Hedda Falk utan i lika hög grad 
Fredrica Bagge. I »inbillningens värld» uppsöker han dem bägge samtidigt »en 
trappa upp på Söder» och »en trappa ner på Norr». Uttalandet är giltigt för 
hela hans bortovaro från Stockholm, även om passionen under Skatelövstiden 
inte alltid ansatt honom lika häftigt som på hemresan.

Härigenom har vi angett ett par av de upplevelsemoment som ligger bakom 
Den nya Skapelsen. Hur impulser från den ena och den andra kvinnan spelat in 
kan endast summariskt antydas. En viss ledning till frågans lösning ger Til

ö SS, 6, s. 218 r. 6-7, 219 r. 24-25, 220 
r. 22—s. 221 r. 13, 223 r. 18—21, 222 
r. 27-223 r. 4, 231 r. 24-26.

7 SS, 6, s. 244 r. 23-25.
8 SS, 6, s. 255 r. 26-27. Att Nibelius

bodde under Kellgren framgår av s. 244
r. 6, jfr 9, s. 130.

1 Lamm, Upplysningstidens romantik, 2,
s. 191.

2 SS, 6, s. 248 r. 3-7.
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Christina. Som vi snart ska se är Fredrica Bagge diktens ideella adressat fastän 
den i det yttre riktar sig till systern. I Den nya Skapelsen förklarar Kellgren 
själv att naturen verkar nyskapad, därför att han i sin själ bevarat bilden av 
Hilma. Därmed understryker han att inspirationen från hans »liaison» med 
Hedda Falk blir verksam först när den får liv av hans egen bildskapande makt. 
Fredrica Bagge, som är hans enbart i Inbillningens värld, bör ha större förmåga 
att följa honom på den himmelsfärd där han i sitt sökande efter »Det sälla 
stoftets Skapare» återfinner honom i den älskades bild. Upplevelserna visar sig 
alltså splittrade, men tillsammans vittnar de om den kärlekens allmakt som han 
åtrådde med sina sinnen och upplevde i sitt hjärta.

Det olikartade inflytande Hedda Falk och Fredrica Bagge haft på Kellgren 
ger en episod under hemresan från Skatelöv en föreställning om. Natten innan 
Hedda Falks med oro motsedda brev nådde honom i Linköping hade han tagit 
in på Mjölby gästgivargård. Därifrån rapporterar han till Rudbeck: »Här fick 
han i går aftons en god kammare, mjuk säng, torra Lakan, god Souper [ ...] , — 
Pigan rätt hyggelig och tam; Djäfvulens frestelse; ett börjadt accord; men ge
nom försynens skickelse intet rum för {betjänten] Holmberg annat än hans 
egit; således ett tillfälle afskurit. — Han tackade sedan Gud.»3 Om den sortens 
flyktiga förbindelser har Kellgren inte talat under de närmast föregående åren, 
och hans ackorderingar förråder väl hans uppjagade stämning i avvaktan på att 
få ett avslag av Hedda Falk. Märkvärdigare är den i Kellgrens mun oväntade 
reflexionen om det avskurna tillfället. Det verkar nästan som han på fullt all
var talade om »försynens skickelse» och om att tacka Gud. Hans ärligt menade 
betänklighet mot tillfälliga förbindelser kan bara förklaras av hans längtan att 
i Stockholm med gott samvete kunna möta Fredrica Bagges oskyldiga och ömma 
vänlighet.

I mars 1790 lämnar Kellgren en sorts prosakommentar till Den nya Skapel
sen i en recension av Christi lidande i Gethsemane, »et litet Prosaiskt Poem, i 
tonen af Tyskarnas Andeliga Skaldekonst». Under titeln »Om Andelige Poe
mer, och huru de böra dömmas» har han sedan låtit trycka om väsentliga utdrag 
av Stockholms Postens artikel i sina Samlade skrifter 1796.4 Ämnet har fört 
med sig att han som förebildlig religiös dikt åberopar Klopstocks Messias, inte 
Paradise Lost som fått tjäna som mönster för hymnpartierna i Den nya Skapel
sen. Från sin utgångspunkt tar han genast upp frågan om den religiösa poesiens 
egenart och denna analys får betydelse i vårt sammanhang, när han för att göra 
saken »äfven begriplig för den otrogne» drar fram befryndade drag i kärleks
diktningen. Om den yttrar han bl. a.: »Jag påkallar alla Läsare af Rousseaus 
Elofs e. Hvad solécismer, hvad utsvävfningar, hvad toma utrop, hvad ledsamma 
omsägelser, hvad brist af god ton skola här ej Puristen, Philosophen och Hofvet 
finna? Hvilken känslolös ropar ej: denne Auctor rasar. —  Men I, hänryckte 
Älskare! I som läsen dessa Bref med St. Preux’s och Julies hjerta; hvad blifver 
er dom? beundran och tårar.»

Även om Kellgren med dessa eggande satser öppet vänder sig till Stockholms 
Postens läsare och önskar rycka dem med sig, kan man inte missta sig på att här 
samtidigt föreligger en självbekännelse. Rousseaus stora kärleksroman La nou-

3 SS, 6, s. 251 r. 7-12. 4 Samlade skrifter, 1796, 3, s. 262 f.
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velie Héloise har också satt tydliga spår i Den nya Skapelsens hymnpartier. Man 
kan därför räkna Kellgren själv till de »hänryckte Älskare» som läste brev
romanen i samma anda som de båda förälskade korrespondenterna St. Preux och 
Julie. Hans hänvändelse bör också särskilt ha riktat sig till den läsarinna som 
vid denna tid, mars 1790, med spänning följde hans inlägg. Just då, när Hedda 
Falk helt vänt sig bort från honom, kan han enbart ha tänkt på Fredrica Bagge. 
Hon, som hade franskan som sitt modersmål, har säkerligen varit väl förtrogen 
med detta Rousseaus banbrytande verk som hade sådan förmåga att tränga ner 
till olika skikt av bildningssökande kretsar inom borgerskapet. Om man fast- 
håller dessa naturliga slutsatser har man nog rätt att tolka in en personlig hän
vändelse till henne i de ord som närmast följer. Kellgren frågar sig: »Nu, hvad 
är Religionen, den sanna, lefvande Religionen; om ej en Passion, den renaste 
men ock häftigaste af alla mänskliga passioner, den ömaste af all kärlek?»5 
Orden kunde ha yttrats av en annan Rousseaulärjunge, Goethe, vars bekännelse 
i Faust: »Gefühl ist alles» här kunde ha stått som motto.6

II.

Kellgrens flyttning hösten 1789 till Västra Trädgårdsgatan kom att skilja 
honom bara några kvarter från Spetsens backe, där nu även Fredrica Bagge var
aktigt bodde. Det är därför naturligt att han nyårsdagen 1790 kan rapportera 
till Rudbeck: »Hos Nibelius umgås jag som förr, jag har där infört ett lotto 
Dauphin, som har ett bräde för din räkning». I nästa brev till samme adressat 
ett stycke in i maj söker han locka honom till sig för att delta i en middag för 
de gemensamma vännerna. »Nibelius», skriver Kellgren, »reser med sina unga 
Fruntimmer åt Dalarne att bli borta ett par månader: det sker aldrasist i Söndag 
8 dagar. Således [bör} Dinéen ske aldrasist om Fredag; på Carlberg t. ex. på 
terrassen vid slottet, mellan Häggblommorne.» Rudbeck kom inte till Stock
holm och Kellgren var bunden av sjukdom inhämtar vi av nästa brev. Först vid 
avresan kunde han följa Nibelius och de unga damerna ett stycke på väg.7

Under systrarna Bagges frånvaro denna sommar synes Kellgren ha skrivit 
sina två till dem riktade dikter Til Fredrica och Til Christina. Det är bara det 
sista poemet som låter sig dateras men det är uppenbart att de är samtida. Vi 
äger nämligen i behåll det poesialbum där Kellgren med egen hand skrivit in 
dikterna efter varandra. Albumet bär ryggtiteln Vänskaps-Minne, och i båda 
dikterna framhåller han att adressaterna räknat honom till sina vänner. Först 
vänder sig Kellgren till Fredrica8 och söker utröna vad hon menat när hon kal
lat honom sin vän.

Innebörden av hennes vänskapsförsäkran är för honom så viktig att han »upp
riktigt» ber henne bestyrka den och »på samvete» förklara den. Sin egen miss
tanke att hon bara brukat en konventionell artighetsfras kan han genast avvisa 
med tanke på hennes öppna, oskuldsfulla och ömma väsen. I visshet om denna 
vänskap känner han sig styrkt och ser med förakt ner på sin samtids lyck

5 SS, 5:2, s. 431 r. 12-13, 432 r. 13-22. 7 SS, 6, s. 256 r. 23-25, 262 r. 21-26,
ö Faust, der Tragödie erster Teil, Synop- 270 r. 4—5, 7—8.

tisch {von Hans Latade], Berlin 1912, s. 186. 8 Om poesialbumet och dikternas plats i
detta se SS, 7: 1, s. 516-17.
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sökare och karriärister: frihetens förkrossare, våldets sångare och guldets dyr- 
kare. Genom denna lyckokänsla kan han, fri och oberoende av dagsperspektivet, 
blicka in i en framtid då »Ingen Kellgren mera minnes». Ära och framgång blir 
honom likgiltiga ty ett erkännande kan ingen ta ifrån honom. Eftermälet: »Han 
var en af Friggas vänner» är honom nog. Ändå skälver han till vid denna för
klaring och frågar förundrad:

Vänskap! —  Fästes då med smärta 
Knuten af så lyckligt band?

Efter någon tvekan bekänner han sanningen. En yster pilt har kommit till ho
nom, ryckt boken Vänskaps-Minne ur hans hand och i dess ställe smugit en an
nan med ett outtalat namn på ryggstämpeln. Skalden söker snäsa av honom men 
när han ser gossens förtvivlan säger han med mildare röst:

Vackra barn med pil och båga!
Fly, hvad önskan törs du våga. . .
Fly, förgifta ej mit bröst 
Med en djerf, förkastad låga:
När din saknad gör min plåga 
Blifve vänskapen min tröst.
Ach! för mera sälla öden,
Detta lif ej ämnadt var;
Fly, gör dig en dygd af nöden 
Fly mig, hasta dig, var snar.
Aldrig, aldrig, var hans svar,
Förr än sorgerne och döden 
H unnit ända dina dar —
Och ännu —  ni mig förlåter! —

' Står han lutad vid mit bord
Suckar, säger ej et ord,
Ser mot himmelen —  och gråter.

Denna bekännelse om »en djerf, förkastad låga» som skalden vill fly men 
som en inre röst säger honom aldrig skall slockna förrän i döden, är djupt svår- 
modig. Han vet att hans liv inte var ämnat till »mera sälla öden». Denna inre 
övertygelse har bestämt tonfallet som genomgående är lågmält. Vissheten om 
Friggas vänskap kan ett ögonblick framkalla Kellgrens stilla jubel men annars 
är han vemodigt vädjande och melodiskt melankolisk. Iscensättningen med den 
ostyrige lille bågskytten —  han som sedan visar sig verkligt farlig —  ger åt 
dikten ett »anacreontiskt» drag.9 Detta röjer sig också i den lätta vingade ryt
men som dock alltid skälver av inre liv. Hela dikten är fylld av undertoner, av 
djupare halt än spelet på ytan låter ana. Bakom allt detta gömmer sig en åter
hållen passionerad kärlek, som aldrig får bryta fram för att inte skada den 
älskade och rycka henne med sig »på den skumma stig / Som mit fjät åt dälden 
leder». Denna med möda behärskade hemlighet ger dikten laddad intensitet.

Som vi sett följer Til Christina i Vänskaps-Minne omedelbart på Til Fred- 
rica. Bara Til Christina är undertecknad Joh. Henr. Kellgren, men signeringen 
syftar givetvis på båda poemen. I det manuskript till Samlade Skrifter som skal
den hann att göra färdigt iakttar han samma ordning mellan dikterna.1 Den

0 Om det »anacreontiska» inslaget se SS 1 I Samlade skrifter, 1796, 2, är »Til 
7: 1, s. 515, anm. till 2, s. 314 v. 66-315 Fredrica» tr. s. 205-08, »Til Christina» 
v. 95. s. 209-14.
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återkommande anordningen torde bero på att Fredrica också är en av adressa
terna till den dikt som bär systerns namn. Timons bekännelser börjar som ren 
monolog men han vänder sig så småningom till en liten skara välgörare. Efter 
en stärkande sömn väckes han av att »glada röster» tränger till hans öra. Ledd 
av ljudet störtar Timon upp på närmaste höjd. Där vinner han bekräftelse på 
sina lyckliga föraningar:

Och nu, se der! Där komma de på fältet,
Och dansa, hand i hand, i kiärlig omkrets,
Det fria nöjets otillärda dansar.
Ej stort är deras tal. —  en Mor, två Döttrar,
En Son —  men för dem, efter dem, omkring dem 
Sprids talrik skaran af de stilla dygder.

Dikten för oss från Kellgrens nya bostad vid Trädgårdsgatan till de då ännu 
obebodda trakterna kring Spetsens backe. Där möter han fru Bagge, hennes 
döttrar Fredrica och Christina och vidare svärsonen Nibelius. Ännu i diktens 
slutparti riktar sig Timon i det längsta till alla fyra:

Välsignad, ropar han, välsignad evigt 
(I Himlens älskade! J, Jordens ädle!)
Den stund som gaf er åt min sälla åsyn!
Från denna stunden glömmer jag at lida,
Och smärtan halkar lätt utöfver själen,
Och fastnar någon gång des pil, och sårar;
Då ser jag er igen —  och såret läkes,
Och nu, hvad gör mig verlden och des bländsken,
De Storas nåd emot de Godas aktning,
Och Dårars lof emot de Visas bifall,
Och Seclers minne mot et N u  af sällhet
Och m ot en vänskaps-blick af dig —  CHRISTINA.

Till en början talar Kellgren till hela familjegruppen: till »er» och »er igen» 
»I, Himlens älskade! J, Jordens ädle», de »Godas» och »Visas» förespråkare. 
Sedan han sett dem kan han glömma alla lidanden och bli oberoende av all 
yttre framgång, även »Seclers minne». På samma sätt har han i Til Fredrica för
klarat att hans namn kan förgätas, bara man minns att han varit »en af Frig- 
gas vänner». Först i slutversen vänder sig skalden enbart till Christina. Av 
henne begär han dock endast »en vänskaps-blick» och detta visar att hon inte 
ensam kunnat skänka det »Nu af sällhet» varom föregående vers talar. Man bör
jar ana att av fru Bagges »två Döttrar» spelar Fredrica huvudrollen också i den 
till systern nominellt riktade dikten. Detta intryck endast skärpes om man också 
tar del av det parti där skalden namnger den lyckliga fyrväpplingens »stilla 
dygder». Förteckningen lyder:

Tro, Sämja, Redlighet och Frid och Oskuld 
Och Godheten —  hvars blickar smälta själen.
Och Ömheten —  som ler med halfva tårar,
Och Vänskapen —  som går med blottadt hjerta,
Och Kärleken —  men ej den blinda kärlek,
Det troll med vingar och förrädisk tunga,
Som rasar, njuter, ångrar sig och flyktar,
Nej, detta Himlens barn, som evigt fäster,
Med ouplösligt band, två makars hjertan —
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Ingenting av allt det sagda förråder att dessa dygder företrädesvis skulle rym
mas i Christinas »vänskaps-blick». Som centralgestalt passar långt bättre Fred
rica, hon som enligt dikten med hennes namn äger »denna öpna panna / Denna 
oskuldsfulla blick» och därtill »Ömheten i röst och skick». I Til Christina får 
»Ömheten» den nya bestämningen att den »ler med halfva tårar». Samma sorts 
leende återkommer Kellgren ofta till under 1790-talet då han i Stockholms 
Posten tolkar diktade gestalter. Redan när han 3 dec. 1790 karakteriserar Flo- 
rians komedistil får det komma med för att känneteckna dennes elitpublik. »Hr 
Florian», säger han, »äger en fin honom enskildt tilhörig, mästerlig blandning 
af en lindrig Comik och en stilla ömhet; lika svår at uttrycka, som omöjlig at 
rätt fattas af andra än mycket odlade själar. Det är dessa allena af Himlen gifvit 
at, vid et drag af naive och rörande enfald, äga det nöjet at le med halfva tå
rar.»2 Söker man bland Kellgrens dikter en som ger uttryck åt samma »naiva 
och rörande enfald» måste man ovillkorligen stanna vid Til Fredrica. Påfallande 
ny i Til Christina är skildringen av den äktenskapliga kärleken. Här har Kell
gren tydligen tänkt på makarna Nibelius. Men den djupa övertygelse som här 
kommer till uttryck bottnar också i personlig upplevelse. Martin Lamm har med 
rätta hävdat att Kellgren när han skildrar »den blinda kärlek» uttrycker sina er
farenheter av Hedda Falk.3 Men också »detta Himlens barn» som förenar ett 
människopar til livslång trohet synes skalden äga egen föreställning om. Inne
börden tycks vara att Fredricas väsen garanterat honom varaktig lycka om han 
varit nog frisk och ofördärvad för att våga bjuda henne sin hand.

Även om den sista slutsatsen får kallas en intolkning, är den fullt försvarlig 
därför att först den ger en föreställning om diktens verkliga betydelse. Fattar 
man förklaringen om kärlekens väsen enbart som en hyllning till paret Nibelius 
berövar man dikten dess naturliga tyngdpunkt. Hur skulle ett sådant syfte kunna 
motivera att Timon övervinner den förtvivlan som präglar diktens förra hälft. 
Att vara vittne till andras lycka kan inte gärna uppväga egna lidanden av den 
räckvidd det här är fråga om. Enbart vänskap kan inte heller äga denna ny
skapande förmåga. Därtill behövs kärlek, och kanske alldeles särskilt en själv- 
förglömmande kärlek som lever i hemlighet och ingenting begär av livet. Den 
återhållsamhet Kellgren ålagt sig när det gäller att blotta sina känslor präglar 
båda dikterna. I slutet av Til Fredrica förråder han sina känslor men i en sådan 
form att förklaringen inte ställer några krav på adressatens gensvar. Samma om
sorg att inte störa den unga kvinnans känsloliv visar Kellgren, när han i den 
dikt som nominellt riktas till den gifta systern kommer med förtroendet om sin 
erfarenhet av »den blinda kärlek». Nibelius och Christina bör ju lätt ha kunnat 
fatta hela innebörden av Kellgrens dikt, men Fredrica som inte behövde enga
gera sig i den dikten djupare än hon själv önskade kunde nöja sig med att följa 
skalden i sin aning. Kellgren har varit finkänslig nog att inte tränga sig på och 
likväl ingenting dölja.

Til Christina ställes genom nytolkningen på linje med Den nya Skapelsen i 
fullbordat skick och kan läsas som den psykologiska förklaringen till dess mäk
tiga hymnpartier. I det yttre besjunger de båda dikterna skilda ting: »Hilmas

2 SS, 5:2, s. 342 r. 26-343 r· 3; jh  3 A. a., 2, s. 215.
7: 1, s. 524, anm. till 2, s. 320 v. 120.
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bild uti min själ» och »en vänskaps-blick» utav Christina. Men bägge dikterna 
handlar också om en öververklig erfarenhet: Kellgrens känslor för den som i 
»inbildningens verld» var hans utkorade, hans endast halvutsagda kärlek till 
Fredrica Bagge.

Det olikartade känsloläget i Den nya Skapelsens hymnparti och Til Chris
tina bottnar i skaldens helt motsatta inställning till Hedda Falk. Som den ver
kande kraften till den förra diktens stora nyskapelse anges: »Hilmas bild uti 
min själ». Med tanke på samma upplevelse säger Kellgren, i ett redan citerat 
parti av Til Christina, att denna kärlek varit ett troll, blint, flyktigt och förrä
diskt, »Som rasar, njuter, ångrar sig och flyktar». Hedda Falks brytning med 
Kellgren, som vid första underrättelsen överväldigade honom så motståndslöst i 
Linköping en septemberdag 1789, är skuld till Timons världsleda och förtviv
lade dödslängtan. Hon har framkallat »svallet af de sjudande passioner» vilka 
så helt präglat det berömda självporträtt som inleder dikten. Timon-Kellgren 
tänker också på henne när han genast fortsätter att tala om

svekna hopp om nöjen —  ach! som lofvat 
Och ledsnan mera grym af dem —  som hållit.

Omedelbart efteråt avvisar skalden Den nya Skapelsens rena och himmelska 
»urbild» som »I falska, toma skuggor / Af himmelsk sällhet, icke född för jor
den / Ej född för mig.»

Också inför Fredrica Bagge fick Kellgren erfara att kärlekens himmelska säll
het inte var född för honom. Ungkarlen med de många erotiska utsvävningarna 
och en allvarlig könssjukdom bakom sig har varken vågat eller velat förmörka 
denna »öppna panna, Denna oskuldsfulla blick, Ömheten i röst och skick». Hans 
»sjudande passioner» drog honom åt annat håll. I maj hade han förnyat sin 
»liaison» med Hedda Falk och samtidigt hyste han planer på att erövra skåde
spelerskan Fredrique Löf, en av den gustavianska tidens mest kända grandes 
amoreuses. I augusti hade de sitt första rendez-vous.4 Tidigare hade Kellgren i 
sina brev omtalat dylika förbindelser som den naturligaste sak i världen. Nu 
upprepar han i två brev till Clewberg hur självförnedrad han känner sig. Ena 
gången heter det: »Jag måste tillstå det med blygsel. Det har hänt mig en sak 
som jag hållit för omöjlig, att kunna bli kär i en hora men allvarsamt kär, 
dödeligt, som en galning, att det förstör alt mitt sinneslugn, att det hindrar mig 
att äta och såfva, att jag förbannar mitt öde att nånsin lärt känna henne.»5 * 
Här kommer hans starkt sinnliga natur till uttryck, men också hans överjags 
kraftiga protester.

Fredrica Bagge blev sålunda hans enbart i inbillningens värld. Men där levde 
hon vidare. I oktober 1790 flyttade Nibelius med fru, svärmor och svägerska 
till Västra Trädgårdsgatan i huset intill Gahns. Dessa inbördes goda grannar 
hörde alltså till den »familj af vänner», som Kellgren — enligt Stenhammars 
ord —  fann »omkring sig samlad» under sina sista år.G Vad återföreningen med 
Fredrica Bagge och familjen Nibelius betytt för skalden förstår vi, om vi erinrar 
oss hur mycket skilsmässan föregående år kostat på honom. Från och med de

4 Om Kellgren och Fredrique Löf se SS, 9, 5 SS, 6, s. 296 r. 30-297 r. 9, jfr s. 287
s. 137-39, jfr 6, s. 262 r. 10—11, s. 281 r. 24-28.
r. 28 ff. 0 B. Wedberg, a. a., s. 39-40.

1 1
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cember 1791 bröt Kellgrens lungsot ut så häftigt att han själv räknade med sin 
omedelbara bortgång.7 Hela den »familj af vänner» som Stenhammar talat om 
har med assessor Gahn i spetsen stått vid hans sida, och bland dem kan Fredrica 
Bagge inte ha saknats. Under sommaren 1792 har skalden också på nytt ägnat 
henne sin elegiska dyrkan. Efter en tillfällig förbättring sökte Kellgren då vila 
och avspänning hos brodern i Skatelöv. På sin långsamma nedresa stannade han 
en dryg vecka hos vännen Schmiterlöw på Olstorp. Där skrev han två små kär
leksdikter som bägge synes vara riktade till Fredrica. En av dem är en mycket 
fri imitation av Baggesens Til Lydia.8 Med sitt danska smil tillstår denne i sista 
strofen: »Denne Uforlignelige / Er desvasrre —  icke til.» Kellgren är däremot 
djupt elegisk när han slutar: »Denna sköna, Änglarena / Ömma Lydia. . .  är ej 
til.» I en självständigt utformad strof får Kellgren i inbillningens värld äga den 
älskade helt och fullt: »När jag trycks till hennes hjerta / Trycks til hennes 
läppar. . .  Gud / Sakna dödarna sin smärta / Åskan, stormarne sit ljud.» Kell
gren har varit medveten om att Fredrica i verkligheten inte var till för honom 
som älskarinna, men han visste också att diktens ideal var ett naturens verk, inte 
en skaldens fantasibild. Därom vittnar en samtidigt skriven liten fyrrading som 
när den senare på året trycktes i Stockholms Posten bar den djupt personliga 
tillägnan Til den Enda. Den lyder:

Naturen skapte dig, at en gång sammansätta 
Alt hvad fullkomligt fins i dygder och behag 
Och konsten gret af harm, at ej et enda drag 

Var til at öka eller rätta.9

Den som fått ta emot dessa rader har svarat till den himmelska urbilden av ren
het och behag. Allt talar för att adressaten är Fredrica Bagge, hon som har del i 
att Den nya Skapelsen fått sin sublima lyftning.

Den moderna Kellgrensforskningen har i dikten Til Fredrica bara velat se en 
vänskapsförklaring, och ingen mer än Albert Nilsson har anat att den tjugotre
åriga mamsell Bagge haft avgörande betydelse för Den nya Skapelsen.1 Obeak
tat har också blivit vilken roll hon spelat för Til Christina och de två dikterna 
från sommaren 1792. Det bör därför betonas att en rad Kellgren närstående 
samtida lyhört har uppfattat den behärskade intensiteten i Til Fredrica. I 
Litteraturtidning för år 1796 skriver G. A. Silverstolpe, som genom brodern och 
Hans Järta hade goda förbindelser med Kellgren, i en recension av dennes Sam
lade skrifter: »Skaldestyckena til Fredrica och til Christina synas vara tvänne 
offer, det sednare åt en vänskap som ännu ger behag åt lifvet, det förra af en 
lika dygdig men til äfventyrs ömmare känsla — intetdera kanskje utan tårar 
framburit.»2 Stenhammar, som under skaldens sista levnadsår var hans lärjunge 
och umgängesvän, säger i sitt minnestal i Svenska akademin om dessa dikter: 
»Aldrig uttryckte sig hans känsla mera sant, ädelt och rörande: det är omöjligt 
att läsa dessa stycken, och ej röras, och ej känna författarens hjerta, och ej älska

7 SS, 6, s. 311 r. 5-6 och komm. 9, s. 171.
s SS, 2, s. 333-35, jfr 9, s. 178-80 och 

7: 1, s. 542-545 där förhållandet mellan ori
ginal och översättning utredes.

0 SS, 2, s. 345 och komm. 7: 1, s. 558.

1 Se härom O. Holmberg i Ord och Bild, 
1940. För tidigare uttalanden av förf. om 
dikten se Studier tillägnade Otto Sylwan . . . 
1924, s. 232 f. och Ny ill. sv. litt. hist., 2, 
s. 412.

2 A. a., s. 432.
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det. Eller hvad är det poetiska uttrycket, om det ej är hjertats naturliga språk? 
Hvarifrån, om ej från den känsla, som uppfyller själen, hämtar versen sin kraft, 
sin rörelse, sitt välljud?»3 Med tanke på Til Fredrica och kanske också med stöd 
av vad han för övrigt kände till om förhållandet mellan Kellgren och Fredrica 
Bagge har den på 1820-talet blinde Feopold riktat en kort hyllning till henne. 
Den vältournerade dikten får utgöra slutvignetten över henne som Kellgren 
kallade »den Enda»:

Till Frigga
Jag vill dö i gamla sanna Tron 
Ej på knä för nya Gudar ligga;
Och i allt af Kellgrens Religion,
Dyrkar jag som han den vackra Frigga.
Alldrig njöt jag hennes åsyn än.
Moses-Kellgren såg Gudomligheten:
Såg och tillbad. Vi som kommit sen,
Tro på Skrifterne och på Propheten.4 * *

Vår kunskap om Fredrica Bagge är, åtminstone tills vidare, mycket lik Feopolds. 
Yi äger ingen bild av henne och inte en rad av hennes hand. Vad Kellgren an
tytt i brev och dikter får vara oss nog.

III.
Den roll Hedda Falk spelat för Kellgrens kärleksdiktning har först antytts av 

Martin Lamm. Hans mening att Hilma både i Sigvarth och Hilma och Den nya 
Skapelsen är Kellgrens poetiska namn för Hedda har visat sig vara väl grundad. 
Sedan vi nu funnit att skalden vid tiden för Den nya Skapelsens tillkomst på 
»inbillningens skenhästar» samtidigt sökte sig till Hedda Falk och Fredrica 
Bagge, framgår det dock att fru Falks roll i Kellgrens utvecklingsgång var mer 
begränsad än Lamm föreställde sig. Hon var inte hans enda »stora kärlek», och 
hon har inte ensam »öppnat portarna till en ny uppfattning av världen och 
människan, till en högre uppskattning av skaldens och diktens roll».0 Av allt 
att döma har Kellgrens upplevelse av Hedda Falk varit mest nyskapande 1786- 
87, då hon stod för honom som »en ren och Himmelsk urbild» av »skönhet och 
behagen»0 och då hon uppfattades som en »Gudom», som »himmelsk helighet», 
som »Änglars urbild»,7 Den nya Skapelsens uttryck '»Hilmas bild uti min själ» 
har man nog rätt att tolka som en minnesbild. Mest oförgätligt bör den ha in
präglats i skaldens sinne då han såg upp till henne som sitt »dygdiga föremål» 
och lärt sig »at vörda Dygdens tårar».8 Ändå är det inte betydelselöst att Den

3 Sv. akad:s handlingar ifrån år 1796, 2, 
s. 110, jfr SS, 7: 1, s. 513, där ett utförligare 
citat lämnas.

4 Efter handskriften i K.B., sign. L jfr SS,
7: 1, s. 514, där diktens betydelse för Teg
nérs Den döde även framhålles. I Runebergs 
ungdomsbiografi förekommer två Fredrikor
som han bägge besjungit som Frigga, »ett 
smeknamn lånat ur Kellgrens dikt ’Til Fred
rica’» (Viljanen, Runeberg och hans dikt
ning, I, s. 58, jfr R:s SS, SFSV XVI, 11, 
s. 9).

5 Famm, a. a., 2, s. 187 ff. särsk. s. 192- 
94-

6 Citat ur Rondon, SS, 2, s. 308 v. 1—2, 
daterad till »maj 1787», 7: 1, s. 507, jfr 
s. 461-63 om Kellgrens förhållande till fru 
Falk.

7 Citat ur »Sigvarth och Flilma», SS, 2, 
s. 278 v. 38, 40, daterad till »högsommaren» 
1787, 7: 1, s. 460-61.

8 SS, 6, s. 149 r. 27 och 2, s. 280 v. 93.
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nya Skapelsens hymnpartier tillkommit när Kellgren uppnått en »liaison» med 
Hedda Falk. Ända sedan sina studentdagar har skalden i konceptionen av en 
dikt sett en bild av alstringsbegäret så påtagligt att han kände sig gå »i säng» 
med sånggudinnan.9

I alla fall ligger det säkert något berättigat i att forskare som Holmberg och 
Tigerstedt finner, att Kellgren inte i sina brev omtalar Hedda Falk som den som 
skulle kunna inspirera honom till Den nya Skapelsens fulländning.1 I mars 1788 
kallar Kellgren henne »en liten småtäck, snutfager fjolla», som endast en »sann
färdigt kär» kan förvandla till »en Gudinna i vett och skönhet».2 Och nyss har 
vi tyckt oss finna, att skalden nyåret 1789 till henne riktat de råd som han först 
utformat med tanke på den förledande men mycket odygdiga Aspasie. I den 
mån Den nya Skapelsen rör sig med vad han i undertiteln kallar Inbildningens 
Verld har vi redan kunnat visa att Fredrica Bagge varit den av skalden främst 
åsyftade. Att hon var mäktig att inge en stor inspirationskraft framgår ju också 
av alla de fyra efterföljande dikter som handlar om henne.

Även om Kellgrens båda kärleksupplevelser betytt mycket för hans diktning 
är det inte lätt att ange hur de spelat in i hans personliga utvecklingsgång. Sä
kert är väl endast att både Hedda Falk och Fredrica Bagge gett honom nya före
ställningar om kärlekens väsen. Lamm har knappast rätt när han pekar på Kell
grens förbindelse med Hedda Falk och söker fastslå, att det är »därför upplys
ningsidéerna, vilka förut synts honom som oemotsägliga men nedslående san
ningar, nu förmå elda honom till entusiasm».3 En så utpräglad idémänniska som 
Kellgren måste på mer intellektuella vägar ha funnit att upplysningen var ett 
med hela hans personlighet, alltså med både förnuft och känsla. Är det någon
sin i hans produktion man tycker sig stå inför ett personligt genombrott, är det 
när han i slutet av Anmärkningar till Man äger ej snille riktar sin stora appell 
till »Denna djupa Känsla af Sant och Rätt, Godt och Ädelt som gör [...}  at vi, 
likasom flyttade ur oss sjelfva, ur personlighetens krets, röras, andas och hafva 
vår varelse i det allmänna lifvet, den allmänna ordningen, Samhällets och Verl- 
dens.»4 I denna upplysningsentusiasm ingår en Eros av universell syftning. Sä
kert har det försiggått en växelverkan mellan denna Eros och hans kärleksupp
levelse inför både Hedda Falk och Fredrica Bagge. Viktigare är nog att fasthålla 
detta än att söka avgöra prioritetsfrågan emellan de skilda upplevelsemomenten.

I Den nya Skapelsen äger återigen ett genombrott rum för skalden. Den första 
avdelningens mäktiga hymn till kärlekens förnyande makt banar sig väg ur ett 
bröst som inte kunnat andas fritt och obehindrat i samförstånd med naturen:

Död låg Naturen för mit öga,
Djupt låg hon för min känsla död — .

I en tidigare Samlaruppsats har jag kunnat visa hur dramatiskt och betydelse
fullt året 1789 varit i Kellgrens utveckling.5 Landets yttre och inre olyckor har

0 SS, 6, s. 21 r. 9-19, jfr Lamm, a. a., 2, 
s. 285—86 och Margit Abenius, Stilstudier i 
Kellgrens prosa, s. 85-86.

1 Holmberg i Ord och Bild, 1940, s. 143 f., 
Tigerstedt, Johan Henric Kellgren, s. 57 ff.

2 SS, 6, s. 203 r. 30-s. 204 r. 6; jfr den 
utförliga debatten härom SS, 7: 1, s. 507—08.

3 Lamm, a. a., 2, s. 194.
4 SS, 2, s. 262 r. 28—s. 263 r. 3.
5 Kellgren och Leopold under 1789 års 

riksdag, Samlaren, 1947, s. 1—16.



Kellgrens stora kärleksdikter 15

drivit honom till en förtvivlan som varade från nyåret 1789 och först släppte 
sitt grepp i mitten av augusti, då intrycken av franska revolutionen fick nyska
pande makt över honom. Den förnyelse i skaldens inre, som den stora diktens 
hymnpartier vittnar om, har också den sprungit fram ur ett tidigare hårt pressat 
känsloläge. Hur tidshändelserna här kan ha spelat in får vi en lärorik föreställ
ning om genom en jämförelse med den politiska allegorin Dälden, som tillkom
mit endast några månader tidigare.

Naturens pånyttfödelse i Den nya Skapelsens förra avdelning äger i Dälden 
sin kontrast i utarmning och förintelse av allt organiskt liv. En gång har dälden 
varit höljd i färgsprakande blomsterprakt och livats av friska källsprång. Men 
nu utsättes den för solgudens brännande strålar som till sista droppen suger åt 
sig dess »näringssaft». Endast cedern bjuder länge sin skugga och kan på så sätt 
stärka »de tynande växters lif». Sedan den segerrikt kämpat med »Orcanen» 
faller den en natt för »Nidingens lömska stål». Därmed sjunker den obeskug- 
gade väpplingen ner till »et vissnadt strå». Och dälden själv har för den trötte 
vandraren blivit till »en ödemark». I Den nya Skapelsen skildras i stället hur 
naturen reser sig ur sin död och får en röst som banar sig väg till hjärtat. Allt 
talar, allt får mening. Och Däldens döda växter återuppstår i ny glans och här
lighet:

Och cedern lyftade en hjessa,
Och blomman öpnade en barm. —

Att förloppet i de båda dikterna är så artskilt måste förklaras av de olika 
tidslägenas mörkare och ljusare framtoning. Undergångsstämningen i Dälden 
beror på att Kellgren tyckte sig bevittna »frihetens sista andetag» då Gustav III 
med våld genomförde Förenings- och säkerhetsakten. Dikten är en ren parabel 
där varje naturföremål har sin bestämda politiska innebörd: solguden är kungen, 
dälden Sverige, cedern adeln, treväpplingen de ofrälse stånden osv.6 Den nya 
Skapelsens hymnpartier ger däremot en hel världsförklaring, anammad i kärle
kens tecken. Som vi redan delvis sett är inspirationen här mångfaldig. Men efter
som den i Dälden härskande pessimismen så helt övervunnits, bör franska revo
lutionens dramatiska förändring av tidsläget ha spelat in. Slutsatsen är så myc
ket mer bindande som det kan visas, att samma politiska svartsyn hemsökt Kell
gren ännu under sommaren och inte släppt sitt grepp förrän i mitten av augusti, 
då han blivit helt förvissad om revolutionens segerrika framgång.

Sitt stora glädjeutbrott över att den i Frankrike påbörjade revolutionen slagit 
igenom delger Kellgren Rosenstein i ett brev 14 augusti 1789. Skaldens tidigare 
stämningar får vi god inblick i genom ett mycket långt brev till samme adressat, 
skrivet i flera repriser en vecka tidigare. Till en början misströstar han om Frank
rikes öde och tror »att alt stadnar därstädes i en onyttig blodspillan». Skulle det 
gå så, frågar sig Kellgren: »hvem vågar väl mer att nämna ordet uplysning i en 
Monarkisk regering? och skola ej från den stunden Uprorsmakare och Philo- 
sopher, Mordbrännare och Snillen blifva hållne för Synonymer?»7 Den upp- 
lysningskamp som han samman med Rosenstein påbörjat vill han dock inte av
bryta, utan utvecklar vältaligt hur den är enda botemedlet mot uppror och för-

0 För en genomförd tolkning se SS, 7: 1, 7 SS, 6, s. 233 r. 7-12.
s. 485-87.
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tryck. Alldeles särskilt intresserar han sig för det Försök til en afhandling om 
Uplysningen, som Rosenstein hade till ämne när han 28 augusti lade ned sitt pre
sidium i Vetenskapsakademin. Detta tal blev ju mycket beundrat av Kellgren 
och många andra när det äntligen trycktes 1793 i utvidgad form.8 Redan på för
hand hyser Kellgren stora förväntningar, och särskilt lägger han talaren på hjär
tat att ej frukta att det kan bli för långt. Med tanke härpå blottar han sin me
ning om samtidspolitiken: »Om den allmänhet vi nu äga ej är värd att läsa hvad 
en upplyst Man skrifver, om sannerligen dess bifall föga hvarken kan väntas 
eller hedra, om det blir en nödvändighet att ge hoppet förloradt om någon sen
sus communis, mindre upplysning här i landet ännu på en 5 eller 6 generationer, 
så måste dock tiden, ehuru sent, en gång komma, då Snillet och Sanningen skola 
njuta sin rätt. De fläste philosopher hafva skrifvit för framtiden, och då gör det 
ju lika mycket om man sätter den några sekler mer eller mindre långt bort.»9 
Även om Kellgren just inför medkämpen Rosenstein söker upprätthålla en bis
ter quand-mémeståndpunkt, är det ju tydligt att han lika mycket misströstar om 
sin tids allmänhet som om den närvarande regeringen.

Just som Kellgren skrivit de sist anförda meningarna har posten kommit till 
prästgården i Skatelöv och medfört sensationella nyheter om att parisbefolk
ningen »velat bränna up Bastillen». Citatet har här hämtats ur Göteborgs Alle
handa för den siste juli, och det är lätt att visa att Kellgren för senare delen av 
brevet hämtat stöd från där lämnade uppgifter.1 Efter vad han nu vet kan han 
anslå en frimodigare ton: »Om detta vore sant, och det apparement medförde 
det lyckliga slut på förevarande crisis, att den goda saken segrade, och att Frank
rike vunne en frihetsregering, så tviflar jag att många Fransoser skulle känna 
däröfver en lifligare glädje än jag. Det vore utan tvifvel det lyckligaste om ända
målet kunde vinnas utan dessa föregående blodiga scener, men om de påskyndat 
denna hvälfning, om det ej gifs annat medel att bryta ett långvarigt och helgadt 
våld, så hvad är väl för staten några hundratals lif mot millioners frihet och 
lycksalighet genom sekler?» Kellgrens åsikter om blodsutgjutelser har här un
dergått en märklig förändring. Han förstår att friheten stundom måste köpas 
med blod, och denna bistra lärdom har han inhämtat av föregående vårs in
hemska utveckling. Omedelbart fortsätter han med tanke härpå: »Efter den Ac- 
ten som slöt sista Riddarhus plenum, den sista af våra Riksdagar och frihetens 
sista andetag, hörde jag med förargelse äfven klokt och godt folk som tackade 
gud, att man heldre cederat, än trottsat pöbeln, hvarvid flere kunnat bli olyck
lige. Faran var visst icke stor, men om det ock händt, hvad är det för en kärlek 
för lag och frihet, där man ej håller dem värda att försvaras med en blodsdroppe, 
där håren resa sig vid blotta tanken af ett knappnålsstygn? O tider, o seder! — 
Och en sådan nation, är den väl värd att vara fri? Om efter detta prof, Despotis
men likväl skulle stadna vid någon gräns, om den äfven ej tillväller sig en oin
skränkt rätt öfver hvarje medborgares gods, lem och lif, hustru och barn, så är 
det en skänk af Regentens ädelmod, icke ett offer af hans aktning för natio
nen.»2

8 Kellgrens recension i Si. P. tr. SS, 5:2, 0 SS, 6, s. 237 r. 9-20.
s. 658-59, jfr hans brev till Rosenstein 12/7 1 SS, 9, s. 123-24.
1793 tr. SS, 6, s. 328 f. och komm. 9, s. 185- 2 SS, 6, s. 237 r. 24-238 r. 14.
86.
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Så snart Kellgren riktar tanken på inhemska förhållanden känner han samma 
äckel och svårmod som tidigare på dagen. Ännu när han en vecka senare kan 
jubla över den revolution som han betraktar som seger för mänsklighetens sak, 
blir han genast hopplöst förtvivlad när han ett ögonblick tänker på sitt eget 
lands framtid. »Gud gifve», heter det då, »att saker ne måtte få en god utgång. 
— Jag talar om de franska — våra röra mig icke mer: åt helvete, efter vi vilja 
det.»3

Budskapet om revolutionens seger har kommit till Kellgren som »en flägt 
ifrån det höga» och befriat honom från det tillstånd av död och förstening som 
fäderneslandets yttre och inre öden försatt honom i. Därför faller han gång på 
gång in i Den nya Skapelsens tongångar när han i sin bekännelse för Rosenstein 
14 augusti samlar sig till sitt stora glädjeutbrott över den revolutionära utveck
lingen i Frankrike. Liksom han i verkligheten har sett »resningen af ett Folk 
som störtar för att uppbygga»,4 har han i diktens vision förnummit hur »En 
själ i stela massan flöt». I bägge fallen är det fråga om så betydelsefulla hän
delser att vi har rätt att kalla dem nyskapande. Patrioten Kellgren känner sig 
oberoende av alla avstånd: »hvad är längre bort än Solen, och dock, är hon ej 
allas Sol? Och sanningens älskare, är ej jorden hans fädernesland. Och har jag 
ej gråtit, som ett barn — som en Man — vid berättelsen af denna stora Seger.»5 
Inför den nyskapelse skalden bevittnar finner han sig »Himlaburen / Sig 
sprungen af en Gudastam» och ser »de under i Naturen / Som aldrig Visheten 
förnam». I hymnens bildspråk kan vi också spåra intryck från det stora historiska 
skeendet i Frankrike. Särskilt följande halvstrof tycks locka till en parabeltolk
ning:

Hämd gick at blixtens pilar hvässa,
Mod skakade orkanens arm;

Första versen leder tanken till en förtryckt som rustar sig till hämnd. Den andra 
ger visionen av en folkmassa som stormar en Bastille. Först inför revolutionen 
har vi sett Kellgren erkänna striden och blodsutgjutelsen som moraliskt berätti
gade, och vi kan inte finna att han tidigare tillåtit sig ett så krigiskt ordval. Det 
är samma anda i den stora brevbekännelsen till Rosenstein och Den nya Ska
pelsens hymnpartier, och säkerligen har de tillkommit med få dagars mellan
rum under en tid av stor hänförelse.5a

I detta sammanhang bör vi beakta att Kellgren också i de båda personliga 
hyllningsdikterna Til Fredrica och Til Christina låter sin politiskt-revolutionära 
kampinställning skymta. När skalden övertygat sig själv om att Friggas löfte 
om vänskap kom från hjärtat, känner han sig lyft upp till ett plan varifrån alla 
yttre framgångar synes förlora sin giltighet. Politiska förtryckare ser han på 
med samma tysta förakt som på »våldets sångare» och »guldets dyrkare».6 I Til 
Christina anför världsföraktaren Timon som exempel på »altför sanna, verkeliga 
plågor» i främsta rummet »Förtryck och Fanatism». Den i Kellgrens dikt stän

3 SS, 6, s. 242 r. 6-8. 6 SS, 2, s. 313 v. 33-44 och komm. 7: 1,
4 SS, 6, s. 242 r. 11—12. s. 515. Om denna och följ. dikts samman-
5 SS, 6, s. 241 r. 27-31. hang med franska revolutionen se Ek i Stu-
5a Om franska revolutionens betydelse för dier tillägnade Otto Sylwan, s. 233.

dikten se Ek i Studier tillägnade Otto Sylwan, 
s. 215-222 samt SS, 7: 1, s. 498, 500.
2 - 6 1 1 5 4 0 3 7  Samlaren 1960
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digt återkommande kampen mot tyranniet och intoleransen har här fått en av 
franska revolutionen närd ny lidelsefull innebörd.7 Maktmänniskornas befarade 
segrar vill Timon inte bevittna och gömmer sig därför för dagens åsyn i sin 
mörka grotta. Men när han efter en välgörande sömn väcks av »de sällas röster» 
och störtar ut för att förena sig med de annalkande vännerna, kan skalden i för
bifarten inte avhålla sig från ett kraftigt politiskt utfall. Det riktar sig mot 
prosten Nordin, den man som Kellgren före familjen Nibelius’ inflyttning bott 
»i hus med»8 men som han efter 1789 års riksdag betraktade som sin politiske 
ärkefiende. Han omtalas som »Druiden» och får alltså räknas till det slags präs
ter som Voltaire särskilt stämplat som grymma bedragare. Detta stämmer väl 
med att »Grälet, Sveket, Politiken och Lyckans hunger» i dikten säges vara 
hans umgänge.9 Till slut förklarar Timon sig oberoende av »verlden och des 
bländsken» och denna sin inställning belyser han genom kontrastparet: »De 
Storas nåd emot de Godas aktning.» Antitesens första led lydde ursprungligen: 
»Och Kungars Nåd» och därmed åsyftade Kellgren sin besvikelse över Gustav 
III:s politik 1789.1

De bägge halvfransyskorna Fredrica och Christina har naturligtvis blivit in
tresserade av tidningarnas alla spänningsfyllda nyheter från Frankrike, och har 
väl i samförstånd med Kellgren och nog även Nibelius ryckts med av giron- 
disternas vältalighet. I varje fall har de varit ivriga lyssnare när skalden yttrat 
sin mening och så till vida inspirerat honom till fritalighet. De representerade 
också den nya borgerligheten med dess mänskligt levande idealbildning, så olika 
den stelnade hovkultur som nu ohjälpligt började framstå som landen régime.

Att Den nya Skapelsen här kunnat sättas i förbindelse med intryck från 
franska revolutionens utbrott är ingen tillfällighet. På skilda håll i Europa har 
denna dramatiska omstörtning banat väg för en ny lyrik. I regel är det fråga om 
tidiga intryck på då helt unga skalder. Detta är t. ex. fallet med Wordsworth och 
Coleridge i England och Hölderlin i Tyskland.2 Åtskilligt äldre är André Ché- 
nier, den ende diktare i själva Frankrike som omedelbart tagit positiva intryck 
av revolutionen. Han var född 1762 och har påbörjat sin lyriska produktion 
redan på 1780-talet. Denna bär ännu en dilettantisk prägel, och först under 
1790-talets förra hälft når han sin fulla men hastigt avbrutna mognad som dik
tare. Med en sådan ungdomlig genombrottsdiktning kan Den nya Skapelsen inte 
direkt jämföras. I stället är Kellgrens dikt liksom Schillers An die Freude ny
danande i en redan tidigare märklig konstnärlig utveckling. Liksom den sam
tidigt påbörjade Don Carlos hör An die Freude till den schillerska produktion 
som kraftigt bebådar den kommande revolutionen. Den är alltså tidigare än 
Den nya Skapelsen, men någon direkt påverkan kan det inte vara fråga om ty 
1789 var Kellgren säkerligen ännu ej bekant med Schiller. Oberoende av var
andra röjer de båda märkesdikterna samma av tidsandan frigjorda nya krafter. 
De öppnar samma vida horisonter, äger samma kosmiska allkänsla.

7 SS, 2, s. 316 v. 20-317 v. 21 och komm. 
7: 1, s. 519·

8 SS, 6, s. 159 r. 11.
0 SS, 2, s. 319 v. 105-106 och komm. 7: 1, 

s. 523.
1 SS, 2, s. 321 v. 149-50 och komm. 7: 1, 

s. 524.

2 Man kan hänvisa t. ex. till Greta Hedin, 
Natur och politik i Wordsworths ungdoms
verk (Acta universitatis Gotoburgensis, 1950), 
A. Brandt, Samuel Taylor Coleridge och Dil- 
theys Hölderlinessay i Das Erlebnis und die 
Dichtung.
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IV,
Två i vår lyriska tradition så märkliga dikter som Den nya Skapelsen och Til 

Christina kan knappast förklaras utan att de också ses i samband med de litte
rära inflytelserna. Om förebilderna till Den nya Skapelsen har mycket skrivits. 
Flera ganska underordnade poem har man satt i förbindelse med det stora odet.3 
Dessa mer eller mindre påvisbara relationer saknar dock djupare intresse. Av 
verklig betydelse är däremot de impulser man i dikten kan spåra från tre så 
märkliga verk som Thorilds Passionerna, Rousseaus La nouvelle Heloise och 
Miltons Paradise Lost.

När Thorild tävlade i Utile Dulci med Passionerna utsåg han Kellgren till 
sin granskare, och denne visade i sitt utlåtande 1782 en uppskattning av dikten 
som i mycket liknar eftervärldens dom. Först ett och ett halvt år senare blev 
konflikten mellan Kellgren och Thorild allvarlig. Ännu i Man äger ej snille 
för det man är galen och dess Anmärkningar förekommer det angrepp på Tho
rild och hans sekt. Men samtidigt kommer Kellgren sin motståndare närmre 
genom det känslans genombrott som tar sig uttryck både i dikt och anmärk
ningar. De båda skaldernas likartade känsloattityd markeras än mer då hymn
partierna i Den nya Skapelsen kommer till. Vi ser hur diktens besjälade kosmos 
röjer släktskap med Passionernas panteistiska universum.4 De båda tankedikterna 
äger också en gemensam utgångspunkt i Helvetius’ passionslära.5

Den viktigaste impulsgivaren till det nyss berörda känslogenombrottet är och 
förblir dock Rousseau. I sitt eget land, liksom i Tyskland och Norden, har denne 
genom sin av musikalisk känsla genomströmmade prosa verkat förnyande på 
poesin, alldeles särskilt på centrallyriken. La nouvelle Heloise betyder en radi
kal fördjupning inte bara av kärleksuppfattningen utan också av naturinlevel
sen. Först med Rousseau kommer det majestätiska alplandskapet på allvar in i 
bilden. Under den i Kellgrens utveckling så ingripande sommaren 1787 gjorde 
han en resa norrut ända till Hernösand och upptäckte då »att Norrland är vac
kert och vackert i den styl som jag mest älskar». Medan hans medresande för
lorade sig i samtal fångade han in det storlinjiga landskapet, en situation som 
han sammanfattar i orden: »jag känner».6 Rousseau har öppnat hans ögon för 
det nya sceneriet, och när han i Den nya Skapelsens hymnpartier låter naturen 
i alla dess former finna uttryck, förbinder han egna upplevelser med mästarens 
förkunnelse. Hymnernas stora lovsånger till kärleken får, som vi nyss sett, en 
förklaring när Kellgren i Stockholms Posten vänder sig till de »hänryckte Äls
kare» som läste breven i La nouvelle Heloise »med St Preux’s och Julies hjerta».7

Om alltså Rousseau verkat förnyande på Kellgrens känslovärld så har å 
andra sidan Milton varit den som tillfört hans dikt nya konstnärliga värden. 
Då detta markanta inslag från Paradise Lost hittills inte ägnats tillbörlig upp
märksamhet ska vi här söka genomföra en analys.8

1700-talet är det sekel då Miltoninflytandet framträder starkast. I England

3 Se SS, 7: 1, s. 496-97 och där anf. litt.
4 Se de i SS, 7: 1, s. 501 anförda parallel

lerna.
5 Se SS, 7: 1, s. 495-96 och där anf. litt.
6 SS, 6, s. 166 r. 17-21, jfr SS, 7: 1,

s. 497.

7 Om Rousseauinflytandet se Ek i Studier 
tillägnade Otto Sylivan, s. 205 f. och Tiger- 
stedt i Samlaren, 1954, s. 57—60.

8 För en mer summarisk analys se SS, 7: 1, 
s. 483, 493-94, 518 och 522.
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gav Addison i Spectator sin utförliga värdesättning av Paradise Lost, och sedan 
har de engelska skalderna — från Thomson till Blake — livligt inspirerats av 
honom. Den unge Voltaire, som under sin Englandsvistelse delvis starkt fängs
lats av Milton, introducerar honom i Frankrike. I det litterärt uppvaknande 
Tyskland verkar den store engelsmannen som en nyskapande kraft. Vi behöver 
bara tänka på hans betydelse för Klopstock. I Sverige citeras han redan av Spe
gel, och Swedenborg, men även Dalin har tagit intryck av hans mäktiga epos.9 
På 1770-talet börjar lyrikerna intressera sig för honom. I oktober 1773 offent
liggör Kellgrens vän Tidgren i Åbo Tidningar en längre efterbildning av Adams 
och Evas morgonsång i Paradise Losts femte bok. Genom den ovanliga åtta- 
fotade trokérytmen har han gett sin tolkning en mäktig oratorisk bredd.1 Ett 
Miltonstudium tar nu vid som får sin naturliga avslutning i Oxenstiernas 1815 
utgivna översättning av Det förlorade paradiset. I detta utländska och inhemska 
sammanhang måste Kellgrens stora kärleksdiktning sättas in. För ett halvsekel 
sedan var Anton Blanck och författaren till denna studie, oberoende av varandra, 
inne på denna fråga.2 Dessa av senare forskning obeaktade uppslag ska här full
följas.

Alltsedan Kellgren under de sista Åboåren studerat engelsk litteratur i origi
nal har han beundrat Milton.3 Under nio månader, 1780-81, hänvisar han till 
denne vid tre särskilda tillfällen4 och 1787 har han i Man äger ej snille för det 
man är galen och dess Anmärkningar utförligt analyserat sina känslor inför 
»Edens skald». Visserligen söker han i stor utsträckning stöd för sina omdömen 
hos Voltaire och dennes efterföljare De la Harpe, men karaktären av personlig 
uppgörelse är dock omisskänlig.5 Första gången Kellgren i dikt inspirerats av 
Paradise Lost torde vara i den Cantate han skrev färdig i februari 1789. I dess 
mäktiga början får skaparordets »Varde» väcka det nya året ur dess »dröm af 
möjlig varelse». Detta sker i uppenbar anslutning till den stora ljushymn som 
inleder det miltonska eposets tredje sång. Redan inledningsorden: »Röst af All
faders mun» knyter an till den engelske skaldens uttryck: »The voice of God» 
i början av hymnen. Längre fram (i v. 56) kallar Milton skaparen »the Al- 
mighty Father»,6 något som Oxenstierna i sin översättning från 1815 tolkar just 
med »Allfader». I Cantatens inledningsparti manar Kellgren fram det nya året, 
innan det fått liv och »dödligt slumrande / Med natt af evighet betäcktes». Hela 
uttrycket är starkt miltonpräglat. I sin invokation till »holy light» säger denne 
om ljuset:

before the Sun,
Before the Heavens thou wert, and at the voice
Of God, as with a Mande didst invest
The rising world of waters dark and deep,

9 Lamm, Swedenborg, s. 186 ff.
1 Se härom Ek, Franzéns Åbodiktning, 

s. 10-12.
2 Blanck, Den nordiska renässansen i sjut

tonhundratalets litteratur, 1911, s. 360-62 
och Ek, Om Kellgrens sista diktning i Sam
laren, 1910, s. 224, 229-30, 233. Om det in
bördes oberoendet se Blanck a. a., s. 362 f. 
n. 2.

3 Ek, Skämtare och allvarsmän i Stock
holms Postens första är gängar, s. 167—68,

372. I sin boksamling ägde Kellgren »Para
dise lost» och Paradise regained, se SS, 6, 
s. 360 r. 2, s. 362 r. 3.

4 SS, 4, s. 132 r. 20, 133 r. 31—32, Oxen
stierna, Skördarne, Skaldedikt i tre sänger. . . 
jämte Kellgrens anmärkningar, 1957, s. 100, 
SS, 4, s. 194 r. 9—22.

5 SS, 7: 1, s. 429-31.
6 Milton, The poetical works (Oxford edi

tion), 1908, s. 227 f., jfr Oxenstierna, Arbe
ten, 4, s. 85.
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Några verser längre fram kallar Milton mörkret: »Eternal Night».' Till samma 
stora miltonska ljushymn återvänder Kellgren när han ett halvår senare full
bordar Den nya Skapelsen.

Denna hymn, som börjar: »Hail holy light», hör till de mest berömda par
tierna i Paradise Lost. Om man läser eposet i dess helhet verkar denna hyllning 
till ljuset mäktigt lyftande, sedan man i de två första sångerna dvalts i helvetes- 
mörkret. Hymnen har karaktären av en invokation till det på första skapelse
dagen danade ljuset, varför Milton genast ger det epitetet: »first-born». Hur och 
varför världen blev skapad berättar ärkeängeln Rafael i sjunde boken för Adam, 
och naturligtvis börjar han då med första skapelsedagen. Detta gör att Milton i 
invokationen endast antydningsvis stannar vid det bibliska förloppet. I stället 
ger han en skakande skildring av sin egen blindhet. I likhet med Homeros eller 
Masonides, som Milton kallar honom, får han förbliva i mörker. Mitt i skild
ringen av sitt tunga öde slutar han med en sista bön till ljuset:

So much the rather thou Celestial light 
Shine inward, and the mind through all her powers 
Irradiate, there plant eyes, all mist from thence 
Purge and disperse, that I may see and tell 
Of things invisible to mortal sight.

Upplysningskämpen, som redan som Åbodocent anropar ljuset och solguden, 
»Apollos blida magt»,7 8 försummar aldrig att hylla himlens ljushav i alla dess 
former. Säkerligen har han tidigt lärt sig skatta Miltons ljushymn. Den därifrån 
hämtade sammanställningen: »Homér och Milton blinda», förekommer inte 
bara i Man äger ej snille för det man är galen utan också i ett brev skrivet fem 
år tidigare.9 Miltons slutbön till ljuset att det skall lysa invärtes och förläna ho
nom skaparkraft att förtälja om ting, osynliga för en dödlig blick, har varit när
varande för Kellgren när han i Den nya Skapelsen gav liv åt Inbildningens 
Verld. Det på nytt födda ljuset har fått en rent andlig makt som kunnat med
föra att »Bildningen och Snillet väcktes / Och Skönheten stod up och log». Detta 
samband endast bekräftas av att Kellgren vid skildringen av ljusets tillblivelse 
följer Genesis berättelse om första skapelsedagen, något som flera forskare med 
Belfrage i spetsen redan ådagalagt. Sist och klarast har det gjorts av Ragnar 
Josephson. Varken han eller hans föregångare har dock anknutit till Milton.1

Miltoninflytandet fortverkar också längre in i dikten. Sedan skalden förkla
rat att han i naturens former inte enbart ser höjd och djup fortsätter han:

Men liflig til mit öra fördes 
De höga Spherers harmoni;
På berget Änglars harpor hördes 
Ur djupet mörka andars skri.

Att fylla universum med harmoniskt välljud men också med skorrande disso- 
nancer är för Milton egendomligt. Till dånet av kanoner för hans djävlar krig

7 Jfr Ek i Samlaren, 1910, s. 229. visar Ek till dennes »skildring af världsda-
8 SS, 1, s. 110 v. 81-114 v. 220. ningen», Samlaren 1910, s. 229 f. och Blanck
9 SS, 7: 1, s. 426. inskärper att »Reminiscenser från Miltons
1 SS, 7: 1, s. 494 och där anf. litt. För att skapelseberättelser förekomma», a. a., s. 360.

belysa »Miltons inslag i Nya Skapelsen» hän-
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mot ljusets makter. Som ingen annan har han trott sig förnimma »Spherers har
moni» när han i femte boken låter himlens alla skaror församla sig. Änglarna 
fyller dagen med sång och dans: »Mystical dance, which yonder starrie Spheare / 
Of Planets . . .  / Resembles . . .» Och i denna »harmonie Divine» ljuder toner så 
sköna att Guds eget öra med välbehag lyssnar för att fånga upp deras klang.2

I senare halvstrofen använder sig Kellgren av Miltons andeväsen på samma 
sätt som han tidigare brukat hednisk mytologi: Apollo med lyran till exempel. 
Själv karakteriserar han 1781 Miltons försök att i Paradise Lost »i stället för de 
Hedniska Gudarna. . .  införa Änglar och djeflar» som visserligen mindre lyck
ligt, men nödvändigt, »om det förunderliga skall framalstras».3 Just denna efter
traktade verkan har han uppnått i Den nya Skapelsen. I hans tidigare diktning 
kan den »gamla» mytologin lätt blekna bort till ett sirat, men den bibliska 
äger i odet en nyskapelsens friskhet och låter naturens mångstämmighet få or- 
kestral verkan. Där finns toner som förenar sig med klangen av »Änglars har
por», men också missljud som svarar till »mörka andars skri». En sista känning 
med Miltons mäktiga kosmiska världsbild får vi i andra avdelningens hymn
parti när skalden först kastas ner i »afgrunder» för att sedan söka »genom jord 
och himlar / Det sälla stoftets Skapare».

Som det nu visat sig, var allt som Kellgren skrev på Den nya Skapelsen som
maren 1789 Miltoninspirerat, medan den ett par år tidigare diktade Rondon i 
stället äger en behagfull anakreontisk karaktär.4 Den nya Skapelsens hymnpar
tier höjer sig till den sublima skönheten, och den som för skalden fullt blottat 
det sublimas väsen är Milton. Man kan säga att inflytandet från den blinde sia
ren, som helt var hänvisad till Inbillningens Verld, just består i detta. Miltons 
mäktiga grepp om skalden visar sig mindre i direkta stilparalleller än i för
nyande upplevelsemoment. Han får bevittna ljusets nyskapelse, han genom
tränger ett obegränsat universum och tycker sig höra orkestrala tongångar som 
genom naturens alla riken gör sig förnimbara, än som änglars harpotoner, än 
som »mörka andars skri».

Också i dikten Til Christina anknyter Kellgren till Milton, något som redan 
blankversen, det miltonska versmåttet, kan ha gett uppslag till.5 Anton Blanck 
vill »nästan» kalla dikten »en parafras av fjärde boken av ’Paradise Lost’», och 
en noggrann komparativ läsning synes bekräfta denna iakttagelse. Timons in
ledande stora självuppgörelse anser Blanck vara »en tydlig anpassning av den 
berömda Satan-monologen i fjärde sången, som har fått släppa till färgerna för 
så många modärna försök i den diaboliska genren».6 Mot detta måste invändas 
att Timon i all sin förtvivlan inte verkar det minsta demonisk. Men samtidigt 
får man beakta att Miltons Satan, när han uppträder i Edens lustgård, inte är 
samma helgjutna upprorsande som i de första böckerna. I stället är han gripen 
av självrannsakan och visar ansatser till ånger som han dock slutgiltigt gör sig

2 Milton, a. a., s. 287, jfr Ek i Samlaren, 
1910, s. 233.

3 SS, 4, s. 194 r. 12-17.
4 Se Tigerstedts utförliga utredning härom, 

Samlaren, 1954, s. 71-77, och referatet härav, 
SS, 7: 1, s. 506-507.

5 Kellgren använder visserligen, i anslut

ning till Ewald, den italienska elvastavingen, 
inte den fria engelska blankversen, men detta 
hindrar honom inte från anknytning till Mil
ton. Belysande är att Oxenstierna för sin 
översättning av Paradise Lost valt elvasta
vingen.

6 Blanck, a. a., s. 360 f.
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fri från.7 Gemensamt för Timon och denne Satan är den fördomsfria bedöm
ningen av det egna jaget och övertygelsen att det inträdda fatala läget är ofrån
komligt.8 Beröringen med Milton blir starkare i diktens senare parti. Det gäller 
Timons uppvaknande då han, den utstötte, från klippan får syn på en skara 
vänner där de ute på ängen »dansa. . .  / Det fria nöjets otillärda danser». 
»Samma kontrast i sceneriet inträffar», framhåller Blanck i Paradise Losts fjärde 
sång »när det Ondas furste, söndersliten av sina ohyggliga kval, plötsligt upp
ifrån får en utsikt över all paradisets härlighet, och Milton utvecklar nu hela 
glansen av sin förmåga att göra idyll i stor stil». Som Kellgren själv vittnat ett 
par år tidigare övade dessa partier — målningarna av »Evas kärlek och Para
disets lycksalighet» — större dragningskraft på honom än något annat i det 
stora eposet.9

Först i Til Christinas senare ljusare partier präglas stilen, som jag i min Sam- 
laruppsats 1910 först påvisat,1 av ett tydligt miltonskt ordval. Dennes kolorit 
återfinner man när skalden vid Timons uppvaknande manar fram

Hoppets skuggor
I lätta silfverskir med band af rosor 
Och glädjens lifligare ljusa hamnar 
I Himlens stjernbeströdda azurskrudar . . .

I Paradise Losts fjärde bok låter Milton oss skåda månens »Silver Mantle» och i 
den sjunde talas det om insekterna:

In all the Liveries dect of Summers pride 
W ith spots of Gold and Purple, azure and green.2

Med tanke på den målande morgonskildringen i början av Dagens stunder hyl
lar Kellgren 1787 Oxenstierna som »Svenske Milton».3 Hos honom påträffas 
liknande praktuttryck som de av Kellgren använda, nämligen »nattens stjern
beströdda slöja» och »Azurn öfver luftens rymd».4 Ordet »Azur» var vid denna 
tid en nyhet i svensk poesi och i Svenska Akademiens Ordbok kan man följa 
hur Kellgren och Oxenstierna tävlat om att införa det. I en sammansättning 
som »azurskrudar» verkar det särskilt nydanande.5 Nästa etapp i bruket av ordet 
bildar Oxenstiernas Miltonöversättning 1815.

Än närmare kommer Kellgren Miltons uttryckssätt, när han skildrar hur Ti
mon får höra vännernas stämmor:

Gud! hvad glada röster 
Af himmelsk harmoni ha nått hans öra!
Likt rösten af de helige på Horeb
Ljuft sammanstämde med Seraphers harpor,
När Herrans salighet besöker jorden —

7 C. M. Bowra, From Virgil to Milton, 
1945, s. 220 ff., särskilt s. 225.

8 Blanck framhåller särskilt att Timon lik
nar Satan, när det säges att han »ej kan fly 
sig sjelf, sin själ, sitt eget hjärta», a. a., 
s. 360 med n.

0 SS, 2, s. 236 r. 28-237 r. 1.
1 A. a., s. 223-24, jfr SS, 7: 1, s. 522.
2 Book 4, v. 609 och Book 7, v. 478—79, 

a. a., s. 261 och 329. För Miltons fullständiga

bruk av orden » azure », »silver» och »star» 
se J. Bradshaw, A concordance to the poetical 
works of John Milton, London 1894, s. 22, 
319 , 337 f-

3 SS, 7: i, s. 464-65.
4 Arbeten, 1, 1805, s. 8, 10. Om dessa ut

trycks samband med Milton jfr Lamm, Oxen
stierna, s. 277—80.

5 Se R. Hillmans anm. 7: 1, s. 522.
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Den djupt musikaliske Milton har i Paradise Lost gång på gång lyssnat till hur 
kosmos genljuder av himmelska harmonier från seraphers harpor. Horebs heliga 
berg nämns tre gånger i eposet.6 Redan i introduktionen kallar Milton sin him
melska musa Guds röst som talade till Moses från Horeb och Sinai. I början av 
elfte boken ser vi Guds Son ge tecken till en över ängel, som »blew / His Trum
pet, heard in Oreb since perhaps / When God descended».7 Kellgren begagnar 
samma bibelallusion men tillsatt med Miltons musikaliska ackompagnemang. 
Dennes uttryck: »When God descended», får i Til Christina sin motsvarighet i 
de bibliskklingande orden: »När Herrens salighet besöker jorden».

Inte minst ifråga om det starka Miltoninflytandet förebådar Kellgrens stora 
kärlekslyrik Franzéns Selmasånger.8 I Menniskans anlete har den tjugoettårige 
debutanten, som han själv sagt, fattat »upp de stora dragen / Af ’den nya ska
pelsen’.»9 Samtidigt har han inspirerats av Edenskildringarna i Paradise Lost.1 
Från Milton har han också övertagit diktens motto: »The human face divine». 
Det härrör från ljushymnen i början av tredje boken, den som skänkt Kellgren 
uppslaget att låta Den nya Skapelsens visionära syner välla fram så snart den 
mäktiges bud om »ljus och lif i verlden» uttalats. Detta bekräftar ytterligare att 
de sammanhang med Paradise Lost, som vi här sökt dra upp konturerna till, äger 
sin fulla giltighet. Den lyriska betagenheten inför Miltons mäktiga visioner med 
deras säregna bildval och kolorit visar sig vara det inte minst viktiga av de för
nyelsemoment som givit Kellgrens stora kärleksdiktning dess rika resonans
botten.

6 J. Bradshaw, a. a., s. 250. 0 Skaldestycken, 2, s. 247.
7 Book 11, v. 73-75, se a. a., s. 411. 1 Se härom Ek, Franzéns Åbodiktning,
8 Perspektivet anges redan av Ek i Samla- s. 65-69, 97-99. 

ren, 1910, s. 230 och av Blanck, a. a., s.
363 f.


