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Från Nya Skapelsen till Christina

När Lamm 1920 lanserade Hedda Falk, tilldelade han henne rollen av fen 
med trollspöt. Den förändrade syn på kvinnan och kärleken som Kellgren lade 
fram i Sigvarth och Hilma, Den nya Skapelsen och Til Christina, hade för
bryllat forskarna. Materialisten och den cyniske vivören hade blivit idealist och 
moralist? Lamm menade, att denna genomgripande förändring hade inspirerats 
av Hedda Falk och kärleken till henne: »Misströstan om att någonsin oblandat 
kunna få njuta av den kärlekslycka, varom han drömde, hade kastat en grå 
dager över hela hans livssyn.------------ Det är därför hans nya kärlek för ho
nom öppnar portarne till en ny uppfattning av världen och människan, till en 
ny uppskattning av skaldens och diktens roll. Och det är också därför upplys
ningsidéerna ----------- nu förmå elda honom till entusiasm.»1 Idén, att Kellgrens
»transfiguration» skulle stå i beroende av en kärleksupplevelse, är ju av tidigare 
datum, men så länge man saknade ett lämpligt föremål för en ideell kärlek, 
var meningarna delade. Det är de f. ö. än. Lamms hypotes anammades av Sylwan 
och Ek, men senare har invändningar rests. Så betecknar Olle Holmberg tanken 
att Hedda Falk skulle vara identisk med dikternas Hilma som den svagast grun
dade hypotes, »ty den är inte grundad alls»,2 och enligt Tigerstedt är Hilma en 
syster till Stagnelius’ Amanda och Dantes Beatrice.3

Är det då inte tämligen likgiltigt om den urbild av himmelsk renhet och 
helighet, som Kellgren besjunger under namnet Hilma, är Hedda Falk (eller 
någon annan jordisk kvinna) eller ett tänkt kvinnoideal? Kanske, men eftersom 
Hedda Falk-teorin delvis ligger till grund för dateringen av inte endast Hilma- 
dikterna utan också Til Christina och Saknaden, som Lamm drar in i sin bevis
kedja, kan det kanske vara befogat att studera argumenten för och emot hypo
tesen att Hedda Falk spelat en så avgörande roll i Kellgrens liv.

Den nya Skapelsen publicerades i Stockholms Posten den 7 januari 1790. Den 
finns inte upptagen i den utförliga förteckning över färdiga och påbörjade ar
beten som Kellgren tillställde Rosenstein i det s. k. K&k-brevet i mars 1788, 
och den bör alltså ha tillkommit någon gång mellan mars 1788 och januari 
1790. Dikten Sigvarth och Hilma antas vara identisk med Hillmas död, som är 
nämnd bland påbörjade arbeten i K&k-brevet. (Liksom Til Christina trycktes 
den inte förrän i Kellgrens samlade skrifter 1796.) Någon gång under eller 
närmast före åren 1788-1790 bör alltså Kellgren ha mött kärleken i en för 
honom ny gestalt.

Denna studie är en sammanfattning av en 
trebetygsuppsats i litteraturhistoria, behandlad 
i Uppsala höstterminen 1956.

1 M. Lamm, Upplysningstidens romantik, 2, 
1920, s. 193.

2 O. Holmberg, Vem var Kellgrens Hilma? 
i: Dagens Nyheter, 24/7 -39.

3 E. N. Tigerstedt, Johan Henrik Kellgren, 
1954, s. 63.



Från Nya Skapelsen till Christina

Går man nu till Kellgrens ofta mycket öppenhjärtiga brev, finner man emel
lertid ingenting som talar för att han under den aktuella perioden skulle ha 
upplevt någon stor, nyskapande kärlek. Lamm valde då en annan utväg. Med 
ledning av breven fastställde han »på negativa skäl» den period under vilken 
en ideell kärlek kunde ha mött skalden. Till att börja med konstaterar han, att 
Kellgrens »i regeln föga uppbyggliga bekännelser om sina (hans) erotiska odys- 
séer» — i synnerhet i breven till vännerna Rudbeck och Clewberg — fullkom
ligt upphöra under senare hälften av 1786 för att åter dyka upp först hösten 
1789 i resebreven till Rudbeck under färden från Skatelöv till Stockholm. Lamm 
medger visserligen, att denna lucka skulle kunna förklaras på annat sätt, men 
med stöd av ett par sentimentala uttalanden i breven till Rudbeck fastslår han, 
att Kellgren just under denna period haft »en kärleksupplevelse av mer genom
gripande art».4

Att Lamm utgår från 1786, beror på att »F. F» uppträder första gången i 
ett brev till Rudbeck av den 6 april 1786. I ett postscriptum av detta datum 
(brevet är av den 1-11 april) heter det: »F. F. var i går vacker som dagen.»5 
»I går» var Svenska Akademiens invigningsdag, och Kellgren hade inbjudit 
bl. a. sina vänner makarna Falk att övervara högtidligheten. Den mystiska F. F. 
var alltså fru Hedda Falk, gift med Pehr Falk, en förmögen grosshandlare i 
Stockholm, som eventuellt tillhörde Kellgrens bekanta från Skara. Hedvig 
Magdalena Berg var född 1762, gifte sig 1781, fick den 12/4 1785 en dotter, 
den 12/8 1786 ännu en dotter (till vilken Kellgren stod fadder)6 och den 11/11 
1787 en son. —  Inte förrän i augusti 1789 hör man åter talas om F. F., även 
denna gång i ett brev till Rudbeck. Kellgren berättar, att han under vistelsen 
hos brodern i Skatelöv skrivit summa 51 brev, av vilka 3 varit till F. F.7 Tredje 
och sista gången figurerar F. F. i ett brev till Rudbeck av den 21 maj 1790 —
under rubriken »privata händelser att skratta å t» ------- »amoureusa funderingar,
M:elle Hallen(gren). — M:elle L(öf) — Förnyad liaison på gamla foten med 
F. F.»8 Detta är det magra material som stod Lamm till buds.

Granskar man nu de »negativa skälen», finner man, att dessa knappast är så 
övertygande som Lamm velat göra gällande. Våren 1786 var Kellgren sjuk. 
Tydligen led han av någon venerisk åkomma, vilket framgår av ovannämnda 
brev till Rudbeck av den 1-11 april. Sensommaren 1786 rapporterar han till 
samme adressat: »Pfeiffers maitresse tar min tid och mina penningar.»9 I juli 
1787 — i ett brev till Clewberg — anspelar han på en »proposition» han gjort 
M:elle Franc och hoppas att vid sin återkomst till Stockholm finna sig »ut- 
stucken» av Clewberg.1 Därefter upphör anspelningarna på erotik fram till rese
breven till Rudbeck 1789.

Nu finns det emellertid, just i ett av dessa brev (ett brev av den 21-22/9 
1789), en passus, som antas syfta på Hedda Falk eller snarare på ett brev från 
henne. Kellgren berättar hur han just satt sig till bords, då hans betjänt åter
vänder från posten med några brev. Ett av dessa, »det tredje. . .  stylen känd; 
ämnet gissadt; togs med darrande hand; lades bort; togs tillbaka.. .  Beslöts att 
ej läsa det förr än efter välförrättad matsmältning; i grund af Tissot och erfaren-

é M. Lamm, a. a., s. 189. 7 Kellgren, a. a., 6, s. 244.
5 Kellgren, Samlade skrifter (Sv. förf. utg. s A. a., 6, s. 262.

av Svenska vitterhetssamfundet), 6 , s. 155. 9 A . a., 6 , s. 159.
6 Personhistorisk tidskrift, 45, 1947, s. 66. 1 A . a., 6, s. 167.
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152 MARGARETA LIEGNELL

heten.. .  fåfängt! fåfängt! Brännvinet gick i vrångstrupen; Gäddan fastnade i 
halsen — Hit med det! Bröts, lästes — hela bloden i rörelse; all appetit för
svunnen; måltiden slut — ».2 Brevet har gjort Kellgren upprörd, men inte värre 
än att han avlägger planerad visit hos biskopen och redan nästa morgon kan 
avge rapport till Rudbeck om föregående dags förtretligheter, som lett till före
satsen »att aldrig mer läsa bref före mat och matsmältning». Det kan knappast 
bevisas, att det fatala brevet varit från Hedda Falk, men att en brytning mellan 
henne och Kellgren ägt rum bestyrkes av Kellgrens uttalande till Rudbeck i 
maj 1790 om en »förnyad liaison» med F. F. Att han inte tagit brytningen sär
skilt hårt framgår av ett annat brev till Rudbeck, för vilken han nyårsdagen 
1790 berättar: »Hela hösten har jag mått något bättre än vanligen, varit mycket 
repanderad, värksam och glad. Också ha mina funderingar gått ovanligen väl i 
lås.»3

Den nya Skapelsen skulle ju ha tillkommit någon gång mellan mars 1788 
och januari 1790. Ek har gissat, att den skrivits under Kellgrens vistelse i 
Skatelöv sommaren 1789,4 och i huvudsak har Lamm och Sylwan godtagit teo
rin. Men om Hedda Falk är identisk med diktens Hilma, bör den rimligtvis 
ha tillkommit tidigare än sommaren 1789. Visserligen förekommer F. F. i åt
minstone ett brev från denna tid (och bör ha mottagit tre brev från Kellgren 
under sommaren), men annars finns det ingenting i breven från Skatelöv som 
tyder på att kärleken till henne vid denna tid upptar Kellgrens intresse. Snarare 
tvärtom. Om man över huvud skall våga dra någon slutsats av breven från 
sommaren 1789, blir den väl, som Josephson påpekat, att Kellgren nu svärmar 
för Fredrika Bagge.5 Det skulle då finnas tre möjligheter: Den nya Skapelsen 
är av tidigare datum än sommaren 1789 och kan då vara skriven för Hedda 
Falk; den har tillkommit sommaren-hösten 1789, i vilket fall man bör söka 
adressaten på annat håll — förslagsvis Fredrika Bagge; man har överdrivit inne
börden av dikten — den är kanske föga mer än ett galanteri.

Enligt Lamm har Hedda Falk redan tidigare satt spår i Kellgrens produktion, 
nämligen i dikten Sigvarth och Hilma (upptagen i K&k-brevet som Hillmas 
död).6 Dikten är en intressant provkarta på inflytande från olika håll. Uppslaget

2 A. a., 6, s. 252.
3 A. a., 6, s. 256.
1 S. Ek, O m  K ellgrens sista diktn ing, i: 

Samlaren, 1910, s. 236—7.
5 För en utförlig diskussion betr. Nya Ska

pelsens tillkomst se L. Josephson, D en nya ska
pelsens tillkom st. Ett diskussionsinlägg, i: Sam
laren, 1943, 36-54.

Det är f. ö. egendomligt, att Kellgrenforsk- 
ningen tidigare inte tycks ha fäst sig vid de 
möjligheter Fredrika Bagge erbjuder. Både 
dikten Til Fredrica och Leopolds lilla vers
biljett ger ju vid handen, att Kellgren en gång 
hyst varmare känslor än vänskap för Fredrica: 
»Detta hjerta, skall det väckas — Än en gång 
till varelse? — Än en blick tillbaka sträckas 
— At mot er och glädjen le? — » och »Fly, 
hvad önskan törs du våga . . . Fly, förgifta ej 
mit bröst — Med en djerf, förkastad låga: — 
När din saknad gör min plåga — Blifve vän
skapen min tröst» {Sami. skrifter (SUS), 2,

s. 312, 315). Det skulle också förklara, att 
Kellgren i Til Christina så öppenhjärtigt talar 
om sitt kärleksliv. Ser man dikten mot en så
dan bakgrund, kan Timon-gestalten givetvis 
vara en pose — Kellgren måste ju ha räknat 
med att dikten kom inför Fredrikas ögon — 
och det är inte så förbluffande att Kellgren 
(väl så gott som samtidigt) uppträder som be
sviken enstöring i Til Christina och som den 
uppburne skalden som »Land och Stad och 
Hof» berömmer i Til Fredrica (jfr Tegnérs 
Den döde!). Den vemodiga tonen i Til Fred
rica tyder väl dock på att Kellgrens svärmeri 
tillhör det förflutna.

G Utgivarna av Kellgrens samlade skrifter 
1796 har försett dikten med en not, där de för
klarar att de — mot skaldens uttryckliga öns
kan — på eget bevåg utökat det av Kellgren 
själv träffade urvalet med tre fragment, som 
de funnit i hans gömmor. {Sami. skrifter, 1796, 
3, s. 294.)
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och namnet Sigvarth lär Kellgren ha fått från en gråtmild tysk Werther-imita- 
tion; formen är ett lån från Ewald, stämningen från Young, landskapet från 
Ossian, och eventuellt har Hilma lånat drag från Miltons Eva, vilket allt på
pekats av Sylwan, Ek, Lamm och Blanck. Man har gissat, att dikten skrevs 1787 
eller tidigast i slutet av 1786. I motsats till utgivarna anser Lamm, att dikten är 
slutförd- — Hilmas död har berövat tillvaron allt det ägt ljus, lugn, glädje och 
liv, och Sigvarth vill endast frammana »de snabba dagar av förlorad sällhet», 
innan han flyr till Hilma i graven. Han besvär minne, saknad och sorg att öka, 
fördubbla hans smärta genom att berätta vad Hilma var — och vad han själv 
har varit. Hilma var änglars urbild, men vem Sigvarth var, får man väl inte 
reda på. Av variationen på rokoko-badscenen att döma var hans avsikter knap
past ärbara, men inför mötet med så mycken oskuld och renhet kom han av sig. 
Ty Hilma är onaturligt kysk. Hon är, för att citera Olle Holmberg, »en ung 
flicka den där uppenbarligen har vetat av ingen man, innan Sigvarth träffar 
henne, och som då denne blir alltför ivrig vill springa och fråga pappa».7 Hedda 
Falk var 1787 25 år gammal och mor till tre barn! Lamm medger, att förhållan
det mellan henne och Kellgren väsentligt måste ha skilt sig från det, som skildras 
i dikten, men anser, att »det är endast själva grundkänslan av hänförd förvåning 
och skamsenhet vid det första mötet med en kvinnlig återhållsamhet, vilken ej 
förestavas av koketteri eller hjärtekyla, som behöver vara av självbiografisk art».8 
Professor Holmberg föreslår en mera prosaisk förklaring till den kyska kvinno
typen, som kanske får tillskrivas »den tillfälliga platonismen efter en illa läkt 
gonorré», något som inte behöver utesluta en viss impuls från livet och verklig
heten, förslagsvis den nittonåriga M:elle Franc, som just 1787 debuterade på 
Operan, och som Kellgren tydligen gjort en förhastad »proposition».9 Det är 
frestande att låta Kellgren själv komma till tals. Att han ej ansåg kvinnlig 
återhållsamhet och dygd för synonyma begrepp, har han med skärpa framhållit 
på både vers och prosa, kanske tydligast i Vid Mamsell Dubois Död, där han 
vänder sig mot den dygdiga hop av »möar» som förfasar sig över den på alla 
områden generösa aktrisen:

Man visst med vördsam blick er sälla möda ser,
At dessa svaga fat i helgelse bevara,
Som kanske aldrig stått i fara;
Det är en dygd som gör er ganska godt:
Men ha et ömsint bröst, och göra godt åt andra,
Är heller ej en dygd at klandra,
Och denna dygd var Dubois lott.1

Svagheten i argumentet är givetvis, att denna dikt skrevs före »transfigura- 
tionen». Vill man med Lamm i Sigvarth och Hilma se ett uttryck för kärleken 
till Hedda Falk, måste Kellgren förvisso ha genomgått en grundlig förvandling.

Hurdan var då Hedda Falk? Därom kunde Lamm inte lämna besked. Han 
var hänvisad till de magra upplysningar kyrkoböckerna gav, och luckorna fyllde 
han ut med dikterna. Hilma var mycket vacker, det har Kellgren försäkrat oss.

7 O. Holmberg, Kellgrens kärlek, i: Ord och 0 O. Holmberg, Kellgrens kärlek, s. 143.
Bild, 1940, s. 143. 1 Sami. skr., 1796, 2, s. 265.

8 M. Lamm, a. a., 2, s. 196.
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Annars är hon påfallande schablonmässigt tecknad: liljan, rosen, näktergalen 
och västanfläkten får illustrera hennes skönhet och behag. Fullt så kysk och 
oskyldig som Hilma kan Kellgrens älskarinna knappast ha varit, allra minst 
om hon, som professor Ek velat göra gällande, stått modell även för Rosalie.2

På senare tid har nytt material framkommit, som styrker Lamms hypotes så 
till vida att det väl nu får anses bevisat, att Hedda Falk verkligen haft ett 
kärleksförhållande med Kellgren. I den polemik mellan professor Holmberg 
och docent Kjellén, som blev följden av den förres kätterska åsikter i Hilma- 
frågan, hänvisade Kjellén till uttalanden om fru Falk i Carl Fredrik Norden- 
skjölds brev till Reuterholm. (Nordenskjöld, en av Kellgrens argaste fiender 
och ivrig svedenborgian, var från 1793 Reuterholms utsände agent, spion och 
pressman i Hamburg.) I det brev av den 3 mars 1795 som Kjellén citerar, an
klagar Nordenskjöld baron Bonde för att ha låtit baron Silfverhielm få del av 
vissa politiska hemligheter, vilka denne vidarebefordrat till Pehr Falk. Norden
skjöld, som liksom Falk tillhörde Exegetiska och philantropiska sällskapets stötte
pelare, umgicks i det falkska hemmet och fick i sin tur reda på hemligheterna 
av fru Falk. I fortsättningen skriver Nordenskjöld: »Jag hörde äfven uti hennes 
hus Ers Excellences ord upprepas och sådana critiquer på min Regering utgjutas, 
at jag fann mig omsider föranlåten at öfverge det huset. Genom Baron Silfver
hielm stäldes äfven Baron Bonde i communication med P: Falk och dess fru. Hon 
sade mig at hon flera gånger druckit the hos honom. Men som jag förr haft den 
äran at nämna, så gifves det en fin fritänkisk ligua som jag har svårt föreställa 
mig at den slutar sin role utan at bereda något sådant som ägnar de heliga San- 
ningarnes hatare och gäckare, oacktadt de stundom för syns skull gifva dem 
medhåll. Af denna ligua och den Rysska liguan är H. K. H. Hertigen och Ers 
Excellence högel, criticerad. . . .  Med den fritänkiska liguan stod fru Falk uti 
den närmaste förbindelse. Hon blygdes ej at beröma den intriguante advocat- 
fiscalen Bergström och säga sig adorera Kongl. Secret. Kellgren.»3 — Härav 
sluter Kjellén, att fru Falk varit den dirigerande i sitt hem, att hon »var en 
ganska betydande dam, allmänt intresserad, självständig och verserad. Det fanns 
tydligen egenskaper hos henne, som göra det begripligt, att Kellgren av henne 
kunde ha inspirerats till några verser i Den nya Skapelsen, där kärlekens kultu
rellt nyskapande förmåga besjunges;

Kring rymden nya Himlar sträcktes,
Och jorden nya skrudar drog,
Och Bildningen och Snillet väcktes,
Och Skönheten stod up och log.»4

(Professor Holmberg påpekade, att Bildning i sammanhanget inte betyder kul
tur, utan inbillning, fantasi.) — Fru Falk förekommer emellertid tidigare en 
gång i Nordenskjölds brev, nämligen i en bilaga den 18 april 1794. Bilagan är 
ett klagoskri över fritänkarna. Reuterholm varnas för Rosenstein, som står i spet
sen för den »grufveliga fritänkiska liguan». Nordenskjöld beklagar, att det blir 
svårt att komma åt honom, för han förstår att slingra sig och lägga sina ord väl.

2 Kellgren, Sami. skr. (SVS), 7, s. 356. d A. Kjellén, K ellgrens rom antiska oriente-
3 Reuterholmska brevsamlingen (Riksarki- ring. N ågra bidrag, i: O rd och Bild, 1940, 

vet) — Nordenskjölds brev av den 3 mars s. 43.
1795·
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»Det är lättare igenkänna honom af fru Hedenbergs tal än af honom sjelf, lika
som Kellgren af Grosshandlarskans Falks joller.»0 (Fru Hedenberg var Rosen- 
steins väninna.) Det är inte säkert Nordenskjöld hade varit villig att skriva un
der docent Kjelléns karakteristik av fru Falk.

Nu kan man undra, hur pass trovärdig Nordenskjöld är. I sina brev för han 
en systematisk kampanj mot Rosenstein, Kellgren och övriga fritänkare, och det 
är uppenbart, att han också av någon anledning söker komma åt Pehr Falk. 
Det mest positiva blir väl därför hans anspelningar på intimiteten mellan Kell
gren och fru Falk. Att dra någon slutsats beträffande fru Falks personlighet är 
väl vanskligt. Annars tycks hon ha varit meddelsam, en egenskap hos henne som 
Kellgren kan ha satt värde på. Hon bör ha varit en god informationskälla be
träffande Exegetiska-philantropiska sällskapets förehavanden, och att dessa in
tresserade Kellgren har man ingen anledning att betvivla.5 6

Ett kärleksförhållande har Kellgren alltså haft med Hedda Falk. Men bortser 
man från Hilma-dikterna — vilket man väl måste göra, så länge det inte kan 
anses bevisat, att Hedda Falk suttit modell för Hilma — finns det ingenting 
som talar för att Kellgrens känsla för fru Falk varit av väsentligt annan art än 
den han hyst för sina pigor och operans damer. Det är lärorikt att se, i vilket 
sammanhang F. F. första gången förekommer. I det tidigare nämnda brevet av 
den 1-11/4 1786 berättar Kellgren för Rudbeck, att Lena, hans piga, har flyttat, 
vilket innebär »så godt som en poulin mindre».7 * Längre fram i brevet åter
kommer han till Lena; han talar om, att hon nu hamnat hos en baron Koskull, 
och så följer: »F. F. var i går vacker som dagen.» Vidare meddelar han Rudbeck, 
att hans hälsa avsevärt förbättrats — sjukdomen var av venerisk art — och han 
tillägger: »Jag känner nu åter en begärelse utaf djäfvulen, men endast vänd 
på dygdiga föremål. »s — Sylwan tror sig ha konstaterat, att Kellgrens svärmeri 
för Hedda Falk börjat något tidigare. Han stöder sig på ett sentimentalt brev
uttalande till Rudbeck i december 1785, där Kellgren säger sig längta efter vän
nen och vilja »jollra bort några dagar af detta förunderliga lifvet» i dennes säll
skap. Sylwan menar, att begäret av djävulen vänt på »dygdiga» föremål gäller 
Hedda Falk: »Det var — i Kellgrens cyniska ton — ett förtroende som står i 
samband med det sentimentala några månader förut.»9 Det är naturligtvis möj
ligt, att det är Hedda Falk Kellgren tänker på. Men nödvändigt är det inte. Inte 
heller vittnar uttalandet om någon svärmisk känsla. Att den veneriskt sjuke 
Kellgren efter tillfrisknandet skulle föredra »dygdiga föremål» — dygdigare än 
Lena! — kräver väl inga kommentarer. — Tre år senare, strax före den för
menta brytningen med fru Falk, skriver Kellgren: »I dag (17/9 1789) kl: half 8

5 Reuterholmska brevsamlingen — Norden- 
skjölds brev av den 18 april 1794.

6 I ett av sina brev till Reuterholm i mars
1795 skriver Nordenskjöld om Rosenstein- 
Kellgren och deras krets: »Det voro dessa 
Academister som i Sal. Konungens tid så sorg
fälligt och outtröttel. kastade skuggor på alla
Scribenter, som ej voro af deras parti, och som 
sedan de fingo veta at Hertigen med sit nå
diga besök hedrat en Sammankomst af den 
Nya lärans vänner eller lecteurerne af Sweden- 
borgs Skrifter, de där organiserat sig til en 
liten oskadande Societet, ej blygdes at i All

männa Dagblad flera veckor å rad på det gruf- 
veligaste anfalla denna oskyldiga Societet, ej 
allenast generelt utan äfven individualiteter.
----------- De sände en Spijon vid namn Zelan-
der i Societeten, hvilken genom någre leda
möters flathet fick inträde; men som efteråt be- 
fants vara en grof atheist och deras ombud;» 
(Reuterholmska brevsamlingen — Riksarki
vet —).

7 Kellgren, Sami. skr. (SVS), 6, s. 153.
8 A. a., s. 149.
9 O. Sylwan, Johan Henrik Kellgren, 1939, 

s. 208-9.
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f. m. af rest från Skatelöf.-------------Det var ett godt ställe. Jag var ständigt
passabelt frisk: lefde i fullt lugn och frihet. 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.»1 »På Söder» har av Ek uttytts 
som Peter Myndes backe nr 15, där fru Falk bodde!2

Argumenteringen för att förbindelsen med Hedda Falk inneburit en skakande 
upplevelse av en ny, stor och smärtsam kärlek kan knappast anses övertygande. 
Det kan inte heller anses bevisat, att Sigvarth och Hilma och Den nya Skapelsen 
inspirerats av kärleken till henne. F. ö. bör man kanske akta sig att överdriva 
innebörden i den senare dikten. Det var ju först nyromantikerna förunnat att 
rätt uppskatta dess skönhet och innehåll. Frågan är, om inte ett oförtjänt roman
tiskt skimmer fallit också över Hedda Falk.

Innan Hedda Falk gjorde sitt inträde i litteraturhistorien, var Fredrique Föf 
påtänkt för rollen som omvandlingens primus motor. Hon hade emellertid 
mycket emot sig. Dels kom hon in litet för sent i Kellgrens liv, dels var hon 
inte dygdig nog. Medan Kellgrens förhållande till Hedda Falk kommit att fram
stå i en idealiserad och romantisk dager, gäller närmast motsatsen beträffande 
hans förbindelse med Fredrique Löf. I fallet Hedda Falk har man varit ange
lägen att tyda allt till det bästa. I fallet Fredrique Löf hade man rikligare material 
att tillgå, och Kellgrens brinnande lidelse var inte att ta miste på. Hon lärde 
honom inte »vörda Dygdens tårar», men nog skänkte hon honom upplevelsen 
av en stor och smärtsam kärlek. Kellgrens förbittrade utfall mot henne vittnar 
om hans rasande svartsjuka och om den förnedring han kände inför sin makt
löshet. Men samtidigt ägnade han hennes karriär en rörande omsorg. Förbin
delsen varade några år, så fick Kellgrens hälsa den avgörande knäcken, och 
Fredrique Löf gled honom ur händerna.

Det är svårt att säga, när Kellgren först började intressera sig för Fredrique 
Löf. När hon i maj 1788 debuterade som Siri Brahe vid Dramatiska Teatern, var 
hon 28 år gammal och hade redan ett intressant förflutet. Hon var en Kamelia- 
dam i Gustav III:s Stockholm, och hennes liaisoner hade förutom pengar in
bringat henne tre barn.3 Hon lär ha ägt charm, en fängslande, sonor stämma och 
obestridlig talang och blev snabbt en av teaterns bäst betalda krafter. Samtiden 
ansåg henne vacker — kanske gör de bevarade porträtten henne inte rättvisa. 
Att Kellgren sett henne som Siri Brahe är säkert, men om hon redan då gjort 
intryck på honom är mera ovisst. Möjligen har hans »Bref till M:elle Des Garcins, 
Fransk Actrise, som nyligen débuterat med mycken framgång på Théâtre François 
i Paris»,4 tryckt i Stockholms Posten i oktober 1788, skrivits med tanke på henne. 
Kellgren visar, hur en skådespelerska kan tillvarata de möjligheter naturen ut
rustat henne med, och i huvudsak framlägger han de principer han sedan skulle 
följa som teaterkritiker. Denna nya post tillträdde han i januari 1790, och hans 
första recension gällde en komedi, där Fredrique Löf uppträdde. Kellgren fann 
henne förträfflig. Recensionen fyller tre och en kvarts sida av Postens fyra — 
vilket naturligtvis beror på att pjäsen var av Gustav III — och är införd den 
9 januari, två dagar efter premiären, som alltså ägde rum den 7 januari. Den

1 Kellgren, Sami. skr. (SVS), 6, s. 247-248. 3 A. a., 9, s. 137-8: 257 r. 10.
2 A. a., 9, s. 132: 248 r. 6-7. 1 A. a., 5, s. 182-186.
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nya Skapelsen publicerades ju den 7 januari, och man kan kanske räkna med 
möjligheten, att den är tillägnad Fredrique Löf, ett galanteri i avsikt att väcka 
hennes intresse. Att hon inte var någon lätt erövring framgår i fortsättningen. 
— I februari kreerar M:elle Löf en ny roll, och Kellgren vågar komma med 
en försynt kritik: »Den charmanta Actrice, som föreställer Sophies person, skall 
säkert tillåta, at man tror henne värdig en anmärkning, den mången kanhända 
torde anse som altför fin. Kanske fela vi deri, men oss synes som hon gifvit här 
och der en nästan för stark saillie åt uttrycket af sin kärlek för den okände 
Hederson. En och samma passion och till samma högd, flyttad från Tragedien 
eller den Tragiska Dramen, i en Comisk Handling fast af det uphöjdaste slag, 
äfven uttryckt med samma ord af en Siri Brahes och en Sophias mun, fordrar 
efter vår tanka en viss skillnad i nuancen från starkare till svagare, i ton, åtbörd, 
rörelser.» Kellgren sockrar skickligt sina påpekanden men visar, att han inte 
är någon oförarglig kritiker. En vecka senare tackar Sophie klokt och artigt i 
tidningen. Av Kellgrens förtjusta svar fem dar senare framgår, att han hunnit 
konstatera, att hon tagit hans välvilliga råd ad notam. Han komp limen ter ar 
henne för hennes kloka och ädla uppförande, så mycket mer oväntat som »vi 
viste at okunnigheten, ilskan, och kanske afunden til er förtj enst, hade sökt för 
edra öron misstyda vår afsigt».iJ Och Kellgren anspelar på ovan nämnda »Bref 
til M:elle Des Garcins».

I Kellgrens brev uppträder Fredrique Löf första gången i maj 1790, i ett brev 
till Clewberg, som då befann sig utomlands. Clewberg var direktör vid Kungl. 
Teatern och tydligen förtrogen med Kellgrens planer vis å vis M:elle Löf, för 
Kellgren kastar sig utan omsvep över ämnet. Han är allvarligt engagerad och 
begagnar alla medel, som står honom till buds, för att vinna hennes gunst. Bl. a. 
har han börjat översätta Voltaires Olympie, som erbjuder en paradroll för henne, 
och två akter är klara. Men trots alla ansträngningar går erövringen långsamt, 
och Kellgrens förbittring går ut över det åtrådda föremålet: »Jag har ständigt 
mått illa alt sen du reste, och dras nu i synnerhet på en tid med frossbrytningar. 
Jag tillskrifver det min första Visit hos M:elle Löf, som skedde dagen efter sen 
du rest (den 19/4). Kan du väl tro att den gaf mig en förkylning? Den satans 
konan hade så kallt som i en källare, och gaf mig rätt ingen ting att värma mig 
vid. Jag hälsar på henne då och då och bara pratar. Längre ser det ej ut att så 
hastigt komma. Jag frugtar nog före att hon ämnar tracassera mig, oaktadt alla 
mina artigheter och löften: du kan tänka att jag redan lofvat lämna henne 
recetten af den skrefna Tragedien: Jag har sannerligen en häftig, mycket häftig 
smak för den satans fottsan; men huttlar hon med mig för länge, så äger jag
Gudskelof den gåfvan att bli arg, och d å --------åt helfvete med bojor och
löften.»5 6 Längre fram i brevet är han inte så karsk; han ber Clewberg om hjälp: 
»Om du skrifver till M:elle Löf (du ser jag kommer tillbaka) så råd henne helt 
alfvarsamt, men i anständiga termer, (ty Damen jouerar anständighet med oss 
vittert folk), att hon söker på alt sätt att göra mig till sin vän; säg att Du tror, 
att jag håller mycket af henne, och lät henne förstå hvad förbannadt stor nytta 
hon kan dra af en sådan karl: eller säg ingen ting, om du vill.»7

5 A . a., 5, s. 291.
6 A . a., 6, s. 257.

7 A. a., 6, s. 259.
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Onekligen hade Fredrique Löf nytta av Kellgren. Den 24 januari 1791 hade 
Christina premiär, men redan i juni året förut berättar Kellgren för Clewberg, 
att hon i hemlighet håller på med att lära sig Christinas roll.8 Hon led av säll
synt dåligt minne, och både beträffande Christina och Olympie vakade Kellgren 
över att hon fick god tid på sig vid instuderandet av rollerna. Av Kellgrens recen
sion över Christina tycks framgå, att han också instruerat henne — hon får in
direkt en eloge för sitt naturliga framförande. I en not påpekas också, att M:elle 
Löf var en porträttlik Christina. Drottningens utseende framgick av en samtida 
beskrivning, som citeras: »Hennes längd (heter det) är något under den medel
måttiga; hon har en bred panna, mörka hår och ögonbryn, stora och lifliga ögon, 
et ganska angenämt ögonkast, en krokig näsa och en vacker mun.»9 Tydligen 
bör M:elle Löf ha känt sig smickrad.

Vid denna tid hade Kellgren nått sitt mål; redan i augusti 1790 hade han 
belåtet rapporterat till Clewberg, att Fredrique Löf blivit hans älskarinna.1 Men 
lyckan grumlades av den ordinarie älskaren, som förklarligt nog bevakade sina 
intressen. Kellgren klagar för Clewberg, men det är uppenbart, att han är rädd 
att förefalla vännen löjlig, och förgäves söker han anslå en nonchalant ton: 
»Tänk att jag nästan amouracherat mig i den satans konan. Du lär finna det 
ridicult i anseende till en flicka af hennes år och som tillhört så många: men 
också bör du betänka, att jag är 10 år äldre och 10 g(ånge)r förskämdare till
sederna än d u .------------ Jag är vidlöftig i detta ämne, och repeterar mig nog
ofta; men det är derföre att jag tror detta lappri komma att roa dig» (20/8 
1790).2 Någon månad senare (23/9 1790) är han uppriktigare: »Jag måste till
stå det med blygsel. Det har händt mig en sak som jag hållit för omöjlig, att 
kunna bli kär i en (hora?) men alfvarsamt kär, dödeligt, som en galning, att det 
förstör alt mitt sinneslugn, att det hindrar mig att äta och såfva, att jag för
bannar mitt öde att nånsin lärt känna henne. Hvad gör icke svårigheterne? Om 
de komma från henne sjelf, så är (hon väl slipad?) Jag ser ej huru det skall sluta. 
(Annat?) lär icke återstå för mig än nu på mina gamla dagar, att göra de största 
sottiser en ung pojke kan begå. Jag är i denna stund i en belägenhet, som gör 
att hela mitt blod sjuder, och min varelse (trycker?) mig. (O I lugna?) men- 
niskjor!»3 Kellgren har ångrat sin öppenhjärtighet och strukit över det anförda. 
—  Van att vara slav under sitt begär fann sig Kellgren nu slav under en kvinna. 
Att Fredrique Löf kommit att framstå i en så ofördelaktig dager beror främst 
på Kellgrens nedsättande uttalanden om henne, men dessa måste ses mot bak
grunden av hans lidelse och hennes kallsinnighet. Dessutom gjordes de till världs
mannen Clewberg, som behöll en så avundsvärd fattning inför erotiken. Det är 
uppenbart, att Fredrique Löf besatt en förödande charm, och hon saknade inte 
anbud, som var betydligt bättre än Kellgrens. I mars 1793 lär hon ha varit hertig 
Carls älskarinna,4 och ännu tio år senare, då hon var över fyrtio, skall hon ha 
avslagit ett giftermålsanbud från Sergel, med vilken hon dock levde i fritt äkten
skap ett tiotal år.5

8 A. a., 6, s. 274.
0 A. a., 5, s. 362.
1 A. a., 6, s. 281.
2 A. a., 6, s. 287-288. 
8 A. a., 6, s. 296-297.

4 A. a., 9, s. 139.
5 C. Forsstrand, Sophie Hagman och hennes 

samtida. Några anteckningar från det gusta
vianska Stockholm, 1911, s. 179.
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Hur Kellgrens förhållande med henne gestaltade sig, vet man inte. Clewberg 
återvände till Stockholm, och uppgifterna i breven blir sparsammare. Men teater
recensionerna vittnar om Kellgrens intresse. Hela året 1791 följde han hennes 
karriär på scenen, och då Kotzebues Verldsförakt och Ånger, med Fredrique Löf 
i huvudrollen, hade premiär i juli, ägnade han pjäsen en ingående recension i 
Stockholms Posten, som visar, att hans intresse för den sköna synderskan då var 
oförändrat. Vad som frapperar en, är Kellgrens varma uppskattning av denna 
sentimentala borgerliga drame om en förrymd hustru som gör bot, förlåtes, och 
slutligen återtages av den förorättade äkta mannen. Visserligen var den ett 
Rührstück i tidens smak, men alla var inte lika okänsliga för det oäkta och 
svulstiga i Kotzebues patos som Kellgren.6 Troligen hängde hans kritiklöshet 
åtminstone delvis samman med hans personliga känslor för den gråtande bot- 
gör er skan, vars spel han inte kan nog berömma: »M:elle Löwen har spelat med 
all den själ, den ömsom lugna och utbristande smärta som Amalias role kräfver. 
Framför alt — Beröm! åt den strid mot sorgen; den glesa, genomlysande masque 
af glädje, då hjertat lider; den sväfvande röst; det leende öga som ljuger lugn 
under half va tå ra r------------ alla dessa uttryck af en illa fördämd känsla.»7

Fredrique Löf gjorde Kellgren förtrogen med en kärlek, som vållade mera 
lidande än den skänkte njutning, och man bör inte underskatta den roll hon 
spelade i hans liv. Till osäkerheten i förhållandet kom hans svaga hälsa och 
sensibla nerver. Förutom de betungande teaterrecensionerna hade han haft över
sättningen av Olympie. I juni 1790 hade två akter varit färdiga. Som framgår 
av ett brev till Clewberg i augusti 1791 var då hela skådespelet översatt. Brevet 
vittnar också om den omtanke han hyste för Fredrique Löf och om hans respekt 
för hennes dåliga minne: »Jag har lofvat Henne på heder, att få sin role åt
minstone en 14 dar förr än de andra, att få den Stycktals Act för Act, och ej den 
ena förrn hon kan den andra. Begär hon och får permission, som tycks billigt, 
vore den tiden bäst skicklig till ett försprång.»8

När Olympie skulle ha premiär, var Kellgren svårt sjuk. Den 16 december 
1791 skriver han till Rudbeck: »Aldrig har jag så mycket längtat efter dig, och 
så väl behöft dig; hvilket Gud nås här i menskligheten lär vara en följd af 
hvartannat. Jag har hålt på att dö, och har ännu föga hopp att nånsin komma 
mig före.»9 Ungefär samtidigt ber han Clewberg skjuta på premiären: »Vill 
du göra mig någon tjenst? så laga att Olympie får uppskjutas till nästa år. Så 
mycket jag vet, har ingen repetition ännu varit, och det sägs mig att Mademoi
selle) L(öf) är verkligt sjuk. Säkert är att hon ännu icke läst ett ord på 5:e 
Acten. Hur vill man då det skall gå?» — Tydligen befarar Kellgren sarkasmer 
och tillägger: »Jag plaiderar endast för Piecen, som om den nu gåfvos illa, 
skulle göra mig chagrin; men deremot på nyåret skall quitta mig lika hur Fan 
den spelas.»1 — Den 7 januari hade Olympie premiär på Bollhuset. Av breven 
framgår inte, om Kellgren varit närvarande, men det är möjligt, eftersom han 
kunde bevista Svenska Akademiens sammanträde tre veckor senare. Att han fort
farande var sjuk, kan man se av ett brev till Clewberg i februari, tydligen efter 
Olympies tredje framförande, där han ber denne meddela honom, hur föreställ

6 O. Sylwan, Johan Henrik Kellgren, 1939, 8 A. a., 6, s. 310.
s. 292. 0 A. a., 6 , s. 311.

7 Kellgren, Sami. skr. (SRS), 5, s. 396. 1 A. a., 6, s. 311-312.



i 6 o MARGARETA LIEGNELL

ningen varit, hur »en och annan» spelat, hur högt recetten stigit etc. »Jag var i 
farstun af Bollhuset, men fick i detsamma en förskräckelig blodspottning. Nämn 
för ingen derom. Jag är ledsen att sätta Allmänheten i förtroende af mina plågor 
och orsakerne dertill.»2 Och i ett brev till Leopold klagar han över en ihärdig 
blodhostning och konstaterar, att »det är uselt att man ännu skall älska lifvet, 
sen man äger så litet att älska det före».3 Med bitterhet talar han om sin ensamhet 
och om gamla vänners kallsinnighet.

Från denna attack av sjukdomen hämtade Kellgren sig aldrig helt. Sommaren 
1792 tillbringade han i Skatelöv, där han mådde »mer och mindre illa».4 De 
krafter, han lyckades återvinna, förbrukade han snabbt efter sin återkomst till 
Stockholm. I oktober skriver han: »Man andas här, som sagdt är, en förgiftad 
luft för kropp och själ. Jag acheminerar med stora steg till mitt förra fördärf, 
i Seder som i Hälsa.»5 Möjligen innebär detta, som man påpekat, att han åter- 
knutit sin förbindelse med Fredrique Löf, men den blev i så fall av kort varak
tighet. Kellgren var för sjuk, och M:elle Löf har förmodligen sökt sig andra 
älskare. I mars 1793 lär hon, som tidigare nämnts, ha varit hertig Carls älskarinna.

Kellgrens kärleksaffär med Fredrique Löf var intensiv och upprivande. Går 
man nu omvänd väg mot Lamm, dvs. utgår från upplevelsen och söker dess 
spår i Kellgrens diktning, blir resultatet nedslående. Nya Skapelsen k a n  vara 
skriven för henne, men det lär knappast kunna bevisas. Hon var väl en bi
dragande orsak till att Kellgren översatte Olympie, men där var han bunden av 
originalet. Det finns avvikelser och tillsatser, men de är förhållandevis få. Rättar 
man sig efter den gängse dateringen, finns det inga rent personliga dikter från 
denna tid eller senare, endast översättningar och bearbetningar. Av dessa har 
Öfver Propertii Buste (som Kellgren skrev på dödsbädden) allmänt betraktats 
som en personlig bikt, och man har då identifierat Cynthia, kvinnan — vam- 
pyren, med Fredrique Löf. Lika troligt är kanske att Cynthia inte representerar 
någon bestämd kvinna, utan står som symbol för kvinnokönet. —  Bortser man 
emellertid från dateringen, finner man åtminstone två subjektiva dikter, som 
skulle kunna sättas i samband med Fredrique Löf, nämligen Saknaden och Til 
Christina. Forskningen har av vissa skäl förlagt bägge till ett tidigare skede.

1 sin nakenhet är Saknaden6 ganska unik 1 Kellgrens produktion. Det är en 
dikt om brännande åtrå, om en kärlek som rasar och förtvivlar. Det är en dikt 
som talar om ensamhet, längtan och bitter saknad. Första strofen, knapp och 
konkret, ger den övergivne Kellgrens ångest:

Ensam , i m in  hyddas fam n,
M ed m in  saknad inneslu ten ,
Ö gat skum t och rösten  b ru ten ,
Suckar jag Z ulim as nam n:
B lodet svallar, b röste t häfves,
L ågan genom  själen  tär;
Jag  förqväfves, jag förqväfves 
U ta f m in n en  och begär.

Det är ingen idealiserad känsla, som skildras — det är förtärande passion. —- 
Nästa strof är väl en bevekande kärleksförklaring: vid den älskades sida glöm

2 A. a., 6 , s. 312. 5 A. a., 6 , s. 323.
3 A. a., 6, s. 314. 6 Kellgren, Sami. skr., 1796, 2, s. 54.
4 A. a., 6, s. 322-323.
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mer Kellgren sin sjukdom, sin sorg och fasan för den »svarta gropen», som snart 
väntar honom:

D u, som  m in a  ödens skick 
M ed et ögnakast för byter!
F rån  d it löje lifvet flyter,
V erlden  lju snar i d in  blick:
K roppens p lågor, sinnets sm ärta,
G rafvens d ju p  som förestår;
A lt förglöm m es, då d it h je rta  
M ot m it öm m a h je rta  slår.

Tredje strofen är blekare. Ingenting i världen, varken lyckans nåd eller snillets 
lager, betyder någonting jämfört med den älskade. Om hon är hos honom, 
mister döden sin udd, utan henne skulle änglars boning inge leda.

Saknaden publicerades först 1795. Lamm, som i dikten vill se ett uttryck 
för Kellgrens djupa känsla för Hedda Falk, har — liksom Sylwan —  förlagt 
den till tiden kort före Nya Skapelsen. Lamm vill göra gällande, att dikten 
förelegat redan i mars 1788, och anser den identisk med Lyckans boning, en 
dikt som finns upptagen i förteckningen i K&k-brevet över »färdige, men ej 
ännu utgifne Piecer», och som ej återfunnits. (Kellgren skulle då senare ha 
döpt om dikten!) Saknaden skulle vara ett förstadium till Nya Skapelsen — för
bindelselänken mellan Hillmas död och hymnen till den ideella kärleken: 
»Bakom dikten sjuder samma heta passion som i ungdomsdikterna, ehuru för
ädlad av känslan att ägnas ett värdigare föremål. Det är därför kärleken för 
första gången blir nyskaparen, ljusbringaren:

F rån  d it löje lifv e t flyter,
V erlden  lju snar i d in  blick.

I dessa rader är redan grundtonen till Den nya Skapelsen anslagen.»7
Bevisen för att Saknaden var skriven redan 1788 kunde varit starkare. Varför 

den skulle vara identisk med Lyckans boning är gåtfullt. Att den inspirerats av 
kärleken till Hedda Falk är en hypotes, och påståendet att Kellgrens heta passion 
här förädlats av känslan att vara ägnad ett »värdigare föremål» verkar önske
tänkande. Det enda vi verkligen vet är, att dikten trycktes 1795.

Det skulle då ligga nära till hands att gissa på den ovärdiga Fredrique Löf som 
föremålet för det nakna begär, om vilket dikten talar. I så fall bör den ha skrivits 
tidigast 1790 och troligen senast hösten-vintern 1792. — Den 10 augusti 1792 
lät Kellgren i Stockholms Posten trycka Lydia, en fri översättning av Baggesens 
Idealia. Enligt traditionen skrev Kellgren dikten vid ett besök hos Schmiterlöw 
på Olstorp i juli samma år.8 (Att Kellgren vid denna tid var sjuk, framgår både av 
brevet, där han annonserar sin ankomst till Olstorp, och av tackbrevet till 
Schmiterlöw någon vecka senare — »pennan är Probstens, men lättjan att ej 
hjelpa den min egen» visar, att Kellgren dikterat brevet för brodern.) —  I 
Lydia finns några verser, som erinrar om Saknaden:

7 M. Lamm, Upplysningstidens romantik, 8 Kellgren, Sami. skr. (SUS1), 9, s. 179-180. 
s. 197-199.
1 1 —61154037 Samlaren 1960
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Som för H im lens tända  dager 
D e bestörte skuggorne,
Så bekym ret flygten tager 
N ä r  des lju fva läp p ar le.

D u, som m in a  ödens skick 
M ed et ögnakast förbyter! 
F rån  d it löje lifvet flyter,
V erld en  lju snar i d in  blick:

N ä r  jag  trycks til hennes h jerta , 
Trycks t i ll  hennes läp p ar —  —  G ud! 
Sakna dödarne sin  sm ärta9, -—  —

—  G r af vens d ju p  som  förestår; 
A lt förglöm m es, då d it h je rta  
M o t m it öm m a h je rta  slår.

De senare verserna i Lydia —  »När jag trycks til hennes hjerta» tycks sakna 
motsvarighet hos Baggesen. Parallellerna skulle kunna tyda på att Saknaden till
kommit omkring 1792.

Saknaden talar om »kroppens plågor» och »grafvens djup som förestår». Nu 
uppträder visserligen dödstanken och dödsmotivet tidigt i Kellgrens diktning. 
Men från övermodigt koketteri blir tanken på döden till grym realitet. Det är 
bittert att behöva dö, medan man ännu har »ett hjerta, som känner sig». Den 
unge Kellgren hade i Epicurismen (skriven redan under Åbotiden) sorglöst 
förkunnat:

Efter nyåret 1792 vet Kellgren, att han är dödsmärkt, och han våndas och klagar. 
Om man ser Saknaden mot den bakgrunden, får dikten en intensitet av den 
ångest och smärta han genomled, som det vore synd att beröva den.

Til Christina1 skrevs till Christina Nibelius, gift med en vän till Kellgren, 
juristen Jan Eric Nibelius. I hennes poesialbum har Kellgren tecknat detta »wän- 
skapsminne» av privat, förtrolig karaktär. Eftersom dikten publicerades först 
efter Kellgrens död — i hans samlade skrifter 1796 — , har dateringen erbjudit 
stora svårigheter. Sylwan, som lyckades identifiera Christina, ville först förlägga 
dikten till den tid, då Kellgren bodde i samma hus som det nygifta paret Nibe
lius, i hörnhuset vid Malmskillnadsgatan och Spetsens backe (Mästersamuels- 
gatan), dvs. mellan hösten 1788 och hösten 1789. Från hösten 1789 bodde 
Kellgren i assessor Gahns hus vid Stora Trädgårdsgatan, mitt emot Jakobs kyrka 
(nuvarande V. Trädgårdsgatan 9). Att Kellgren flyttade berodde på att Nibelius 
ville ha hans våning för sin svärmors och svägerskas räkning. Hösten 1790 
flyttade emellertid även familjerna Bagge-Nibelius till Stora Trädgårdsgatan, 
till huset bredvid Gahns, och kom alltså på nytt att bo grannar med Kellgren.2

I dikten skildrar Kellgren sitt upptagande i den Bagge-Nibeliuska familje
kretsen, och att han tänker på tiden, då familjen ännu bodde på Spetsens backe, 
är ett antagande, som styrkes av anspelningen på »druiden», prosten Nordin. 
Att Timon »kastar sig up för klippans höjder» skulle visa, att Kellgren själv 
bodde nedanför åsen. Det senare påpekades av Ek, som därmed förkastade Syl- 
wans datering och i stället förläde dikten till våren eller sommaren 1790, vilket 
väl är en högst olycklig datering med tanke på att Kellgren då var besatt av

9 A. a., 2, s. 335. " B. Wedberg, Jan Eric Ealmsvärd, 1931,
1 Kellgren, Sami. skr., 1796, 2, s. 209 ff. s. 39.

M en om  d in  m id d ag  dagen slöt, 
O ch öpnade det m örka d jupa;
Så tacka H im len , le, och stupa 
U r nöjets ned i dödens sköt.
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kärleken till Fredrique Löf. Såväl Ek som Sylwan och Lamm anser nämligen, 
att det erotiska missmodet och livsledan i dikten framkallats av Kellgrens smärta 
över förlusten av Hedda Falk. (Breven från 1790 vittnar knappast om livsleda.) 
Ek säger, att dikten »lämnar talande vittnesbörd om hur mycket den slutliga 
upplösningen av hans livs stora kärlekshistoria kostat Kellgren»,3 och det är 
en slutsats, som ligger nära till hands; felet är bara, att kärlekshistorien knap
past kan ha gällt fru Falk. Enligt brevet till Rudbeck i maj 1790 hade ju Kell
gren då förnyat sin liaison med henne! Då detta inte kan förnekas, blir Lamms 
slutsats den, att vad Kellgren sörjer är inte egentligen förlusten av Hedda Falk 
utan den brustna illusionen att i kärleken till henne äga livets fullhet; fru Falk 
personligen hade han redan tröttnat på!4 Därifrån var steget inte långt till över
betonandet av litterära faktorer. Timon är en »typ för den svärmiskt-romantiska 
melankolin av det slutande sjuttonhundratalets snitt» — han är inte identisk 
med Kellgren utan återspeglar blott en av dennes sidor.0 Kellgren poserar med 
andra ord som den sorgsne, dödsmärkte enslingen. — I och för sig är ju allt 
detta riktigt: i Christina finns en hel del förromantiskt lånegods, men att man 
kommit att så starkt betona det litterärt konventionella beror nog mycket på 
att dikten förlagts till 1789-90. Vad man vet om Kellgren från denna tid be
kräftar att Timons världssmärta är en pose. Går man däremot ett par år fram 
i tiden — till 1792-93 — skulle Kellgrens aktuella situation bättre svara mot 
den han målar i Til Christina.

Nu är väl inte bevisföringen för diktens tillkomst 1789-90 bindande. Vad 
Kellgren i dikten går tillbaka till är ju sitt första möte med Christina Nibelius, 
hennes man, mor och syster. Paret Nibelius flyttade hösten 1788 in i den våning, 
som prosten Nordin lämnade, och ett år senare avstod Kellgren sin våning i 
samma hus åt Christina Nibelius’ mor och syster. Att han kände och umgåtts 
med de senare före flyttningen hösten 1789 framgår av breven — Fredrika 
Bagge förekommer ju flitigt i breven från Skatelöv sommaren 1789. Senhösten 
1788 skulle då sätta en gräns bakåt i tiden. Att den samlade familjen Bagge- 
Nibelius hösten 1790 på nytt kommer att bo grannar med Kellgren befrämjar 
ju ett fortsatt umgänge och kan väl knappast vara ett skäl för att dikten inte 
kan ha tillkommit efter 1790. Viktigare kan anspelningen på prosten Nordin 
synas, men av breven framgår att denne ofta var aktuell till följd av sina kon
troverser med Kellgren, och i juli 1792 talar Kellgren med öppen skadeglädje 
om hans fall.6

Timon har dragit sig undan världen men finner, att han ej kan undfly »sig 
sjelf, sin själ, sitt egit hjerta». Åldern har ej plöjt hans panna, strött sin driva i 
hans lockar, tyngt hans fjät, böjt hans skuldra eller släckt hans snilles eld. 
Men detta förstörelseverk har i stället utförts av sorgen, smärtans fördolda gift, 
känslans tysta brånad och svallet av de sjudande passioner. Kärleken har vållat 
honom besvikelser; erotiken har efterlämnat äckel och leda. För framtiden ämnar 
Timon inte utsätta sig för den förrädiska kärleken:

—  N u , sade han , J  falska, tom a skuggor 
A f h im m elsk  sällhet, icke född för jo rden ,

3 S. Ek, Den nya skapelsen, i: Studier till 5 A. a., s. 213.
Sylwan, 1924, s. 197. G Kellgren, Sami. skr. (SVS), 9, s. 213-214.

4 M. Lamm, a. a., s. 212, 214.
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Ej född för m ig  —  n u  vän ten  er ej m era 
A t finna  spåret til m in  dolda b o n in g  — .

Men dikten talar om andra besvikelser än de erotiska:
—  O ch J, o grym m e! J, som ej bedragen,
Ach! a ltfö r sanna, verkeliga p lågor:
Förtryck och Fanatism  och List och A fvund,
O ch tusen  och än  tusen  lifvets p lågor,
Er tro tsar jag  at fin n a  m er e rt offer:
S tängd är jag  evig t från  er syn, och dagens.
H är v ill jag, lycklig, glöm m as och förglöm m a,
H ä r endast lefva m ed er, trogne  vänner,
V älgörare, odödelige Snillen,
Som före m ig  försm äddes och fö rsvunnen  — .

Förtryck, fanatism, list och avund! Kellgrens samarbete med Gustaf III hade 
inte avlöpt friktionsfritt. Efter det svala mottagande Gustaf Adolph och Ebba 
Brahe rönte efter premiären i januari 1788, blev krisen akut, och Kellgren drog 
sig frivilligt tillbaka. Kungen hade emellertid överseende med sin besvärlige 
hovpoet, och inte ens då denne tog sig för att öppet angripa hans politik, be
rövade han honom pensionerna. Någon speciell anledning till personlig bitterhet 
hade Kellgren väl knappast 1789 eller 1790. —  Helt annat var förhållandet 
efter Gustav III :s död, då hertig Carl och Reuterholm satt vid makten. Att 
något gott inte var att vänta från Salomos visaste och hans storvisir, måste Kell
gren ha insett. I ett brev från Ska telöv sommaren 1792 förhör han sig om Rosen- 
steins förhållande till hertigen och oroar sig för dennes politik. Han uppmanar 
Rosenstein att med det snaraste låta trycka sitt Tal om Upplysningen »till någon 
ersättning och kanske correctiv för all den dårskap som är i antågande».7 Talet 
trycktes, och sommaren 1793 recenserades det i Stockholms Posten, vilket fick 
till följd, att Reuterholm lät åtala tidningen. Att Reuterholm, obskurantisters och 
mysticisters vän, inte hade mycket till övers för ledamöterna av Pro sensu com- 
muni är självklart. Nordenskjölds brev vittnar om »academisternas» dåliga an
seende på högsta ort, och Reuterholm sörjde slutligen för att akademien stängdes 
i mars 1795. Att Kellgren var persona non grata är uppenbart.

I de senare verserna — Här endast lefva med er, trogne vänner------------
ser Lamm en reminiscens från Gyllenborgs Världsföraktaren.8 Men Lisidors 
världsförakt var betingat av moralisk indignation; han »ville ha sin värld 
så dygdig som sin bok», och han flydde inte världen — utan den av Rousseau 
fördömda kulturen. Gyllenborgs ideal var ju stoikern, den dygdige vise, som 
med upphöjt lugn betraktar världens ävlan och dårskap, och Lisidors slutord är 
betecknande:

Farväl, du  k loka bok! D u  gagnar m ig  ej m era,
V älkom m en, galna  värld! N u  v ill jag d ig  studera.

Kellgrens världssmärta är personligt upplevd. Han är olycklig och drar sig 
djupt sårad undan världen. Hans enda sällskap skall bli de »odödelige snillen» 
som före honom smädats och försvunnit. — Thorilds En critik öfver critiker 
utkom den 18 januari 1792, och hur illa berörd Kellgren kände sig kan man

7 A. a., 9, s. 214. M. Lamm, a. a., s. 212-213.



Från Nya Skapelsen till Christina 1 6 5

utläsa ur breven till Leopold i februari.9 Sedan årsskiftet var Kellgren också 
allvarligt sjuk. Till råga på olyckan lät Thorild annonsera en ny, utökad upp
laga av Straffsången, vilken Leopold lyckades avstyra. Indirekt hade Kellgren 
bett honom om hjälp: »Straffsångsannoncen har surprenerat mig; men sjuk, 
instängd som jag är, för hvem skall jag beklaga mig? Hvad utväg har jag annan 
än tåla.»1 Leopold, som själv angripits av Thorild, klagade i Svenska Akademien, 
som avlät en skrivelse i ärendet till Gustav III för att — för sina förfördelade 
ledamöters räkning — anhålla om hans nådiga hägn, vilket tillförsäkrats dem i 
akademiens privilegier.2 — I början av 1793 utsattes Kellgren för angrepp 
från flera håll. Upphovsmannen var tydligen den energiske Nordenskjöld. Något 
stöd från högre ort var nu inte att vänta, men även denna gång ingrep Leopold.3 
Det löje Kellgren kastat över svedenborgare och andra svärmare, fick han dyrt 
umgälla. Nordenskjölds brev är vältaliga på den punkten, och hans hat för
följde Kellgren i graven.

Sjuk, gäckad av kärleken, förföljd av sina ovänner hade Kellgren föga annat 
än döden att vänta på:

O ch n är en dag jag som nar denna söm nen
Så d jup , så lång, så lju f  för en olycklig,
Skall ingen  tvungen  tå r m in  aska gäcka
O ch ingen  Skald sig i m it lo f besjunga.

Betraktelsen över döden kan synas konventionell. Men liksom i Saknaden röjer 
tonen, att döden är aktuell för Kellgren på ett annat sätt än tidigare. Det ut
manande och trotsiga har fått vika för melankolin: den svarta gropen som vän
tar, gravens djup som förestår, den djupa, långa sömnen. — Möjligen kan man 
ur de två sista verserna ovan utläsa något personligt: Kellgrens förordnande 
om en begravning i stillhet, och den omständigheten att — mot bruket — inga 
dikter tycks ha utdelats vid hans bår. Från hösten 1789 bodde ju Kellgren mitt 
emot Jakobs kyrkogård, och det var säkert ett påfrestande grannskap för en 
dödsdömd, som så hängde fast vid livet. »Jag bekänner det upriktigt», skrev Kell
gren sommaren 1793, »att jag tviflar det någon menniskja sämre förstått denna 
sak (att dö) än jag, mera djupt känt smärtan af denna grufliga dom: I mårgon 
skall du lämna — för evigt lämna alt hvad du älskat och högaktat på jorden.»4 
Kyrkogården utanför hans fönster liksom klockorna i Jakobs kyrka var en 
ständig och förhatlig påminnelse om vad som väntade honom. I de dispositioner 
han träffade för sin begravning heter det: »Begär jag att man begrafver mig 
en afton helt sent, tyst och stilla, utan klockringning; en musik den jag i min 
lifstid innerligen hatat —  kunde Själ-ringning äfven undvikas, vore så mycket 
bättre.»5

»En sårad vän, en dårad älskling» letar samman Timons ben och ger dem 
»åt den mor som ej förskjuter». På graven lägger han »en otäljd sten» och 
strör över den »en enda handfull blommor, af dessa fältets enkla, blyga blom
mor, som aldrig vuxit under menskjors öga». —  I sitt verk om Stockholm har 
Elers en uppgift om att Kellgren från sitt fönster utsett sin grav och bestämt,

9 Kellgren, Sami. skr. (SVS), 6, s. 313-316.
1 Ibid., s. 315.
2 A. a., 9, s. 175-176.

3 A. a., 6, s. 325-326. 
d Ibid., s. 330.
5 Ibid., s. 344.
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att den skulle grävas så djup, »att hans ben måtte få vila i ro, och icke, som 
han med förtrytelse vid gravöppningar åskådat, att de dödas ben vårdslöst kring
kastades av en dödgrävare».6 Gjörwell berättar, att Kellgrens närmaste vänner 
— främst assessor Gahn — bekostade och lät uppsätta en minnessten. Gahn 
»lät äfven upkasta en liten ätthög öfver sjelfva grafven och beså den med hö- 
och blomsterfrön, så at den nu, alla somrar, utgjör en behagligt grönskande 
kulle».7 Enligt Zetterström, Gahns informator, var det tusenskönor, som Gahn 
lät plantera på graven.

Men Timon har inte resignerat:
Så ta lte  T im on , och m ed rösten  b ru ten  
Lög sig en stillhet, som hans själ ej kände;
T y såsom hafvets dyn ing  efter storm en,
V ar svallet af hans själ —  D er än n u  blödde 
D et svagt fö rb u n d n a  d ju p a  sår af sm ärtan;
D er b lickade än n u  det sorgsna m in n e t 
Å t flydda tiders rym d —  Ej g re t han  m era,
M en p å  den b leknade, fö rtä rd a  k inden  
V ar än n u  spåret af den  tå r som ru n n it.

Samma situation — endast mera hopplös — som i Saknaden! Den lidelsefulla 
tonen där har blivit klagande och sentimental. Saknaden var en vädjan till den 
kvinna han älskade. Till Christina Nibelius vädjade Kellgren om förståelse och 
medlidande:

Jag  ser det, sade T im on , —  svag, o G u d ar —
Ach! a lt för svag är säfvens strid  m o t storm en,
O ch flarnets dam m ar m o t den vreda ström m en,
O ch dygd och v ishet i et d ö d lig t hjerta!

Trött att strida och klaga somnar Timon, och när han vaknar hör han »glada 
röster af himmelsk harmoni». Så införes familjen Bagge-Nibelius

—  en M or, två D ö ttra r
En Son —  m en för dem , efter dem , om k rin g  dem  
Sprids ta lrik  skaran af de stilla  dygder:
T ro , Säm ja, R ed lighet och F rid  och O skuld  
O ch G odheten  —  hvars b lickar sm älta  själen,
O ch Ö m heten  —  som ler m ed halfva  tårar,
O ch V änskapen  —  som går m ed b lo ttad t h je rta  —-

Kellgren är uppriktigt tacksam mot sina vänner, som så beredvilligt upptagit 
honom i sin krets. Uttrycket »att le med halfva tårar» har han vid denna tid 
förälskat sig i; det återkommer flera gånger i hans recensioner.8 Hans syn på 
äktenskapet är ny:

G G. Bolin, S:t Jakobs kyrkogård, i: S:t Ja
cob 1643—1943. Minnesskrift utg. på uppdr. av 
S:t Jacobs kyrkoråd, s. 242.

7 Ibid., s. 238-40.
8 Det förekommer, så vitt jag funnit, första 

gången i en recension av Florians Den goda 
Modern den 3/12 1790 {Sami. skr. (SES), 5, 
s. 343). I recensionen av Verldsförakt och

Ånger den 22/7 1791 talas om »det leende 
öga, som ljuger lugn under halfva tårar» {a. a., 
5, s. 396), och enligt Sylwan har Kellgren 
1793 recenserat Kotzebues roman Orthenberg- 
ska Famillens Lidande, där man finner: »tysta 
tårar öfver halfleende läppar» (Sylwan, Johan 
Henrik Kellgren, 1939, s. 289).
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O ch K ärleken  —  m en  ej den  b lin d a  kärlek ,
D e t tro ll m ed v ingar och fö rräd isk  tunga,
Som rasar, n ju ter, ån g rar sig och flyktar,
N e j, detta  H im len s barn , som  ev ig t fäster 
M ed oup löslig t band, två m akars h je rtan  —

Om man undantar den polemiska artikeln om »det täcka» 1783, är väl detta 
första och enda gången Kellgren prisar äktenskapet. Med förakt har han tidigare 
talat om beräknande kvinnor, som »gömmer sina skatter» för dess klor, och i 
Rosalie uppmanade han oförtäckt till äktenskapsbrott — och omsatte väl också 
sin lära i praktiken i det falkska äktenskapet. Salig Dumbom (1791), som för
kunnar så många kellgrenska sanningar, anser, att det bästa äktenskapet är det 
»som ej blir av». Med de negativa erfarenheter Kellgren gjort, är det naturligt
vis möjligt, att han nått fram till en mera positiv inställning, i synnerhet om 
han var sjuk och kände sig ensam och övergiven. Men klokast är kanske att 
inte förbise diktens karaktär av hyllning till den dygdiga makan Christina 
Nibelius.

Kellgrens brev vittnar om intimiteten med familjen Nibelius under 1789 och 
första hälften av 1790. Att Nibelius’ inte förekommer i Kellgrens korrespondens 
efter denna tid utesluter inte fortsatt umgänge. Stenhammar säger i sitt minnestal 
över Kellgren: »En stillare lefnads behag spridde sig öfver hans sednare år, 
då han nästan aldrig syntes utom det hus, der han bodde och dess närmaste 
grannskap, der han liksom fann en familj af vänner omkring sig samlad.»9 Hos 
Zetterström finner man belägg för att familjen Nibelius tillhörde Gahns um
gänge. Wedberg påpekar, att Nibelius skänkt eftervärlden en karakteristik av 
Kellgren som skriftställare och människa; hans teckning av Horatius slutar näm
ligen med orden: »Med ett ord: han var sitt tidevarvs Kellgren, liksom Kellgren 
sitt tidevarvs Horatius, poeta, philosophus, civis, amicus.»1 (Poeta, philosophus, 
civis, amicus var inskriptionen på den skåde- och minnespenning över Kellgren, 
som hans vänner lät slå.) Det finns således ingen anledning förmoda, att Kell
grens kontakt med familjen Nibelius upphört 1790, eller att av denna anled
ning förlägga Christina-dikten till senast detta år. Snarare bör umgänget ha 
fått ökat värde för Kellgren under den tid då hans sjukdom tvang honom att 
föra ett stillsamt och tillbakadraget liv.

Att exakt datera Til Christina tror jag inte är möjligt med nu tillgängligt 
material, men att förlägga den till samma tidpunkt som Nya Skapelsen verkar 
omöjligt. Redan den nära släktskap Timon röjer med självporträttet i Öfver 
Propertii Buste talar för en sen tillkomsttid. Mellan Nya Skapelsen och Til 
Christina ligger förmodligen bittra erfarenheter på olika områden, och jag tror 
man kan spåra dessa i dikten. Kärleksförbindelsen med Fredrique Löf var kanske 
den bittraste. Dikten bör i så fall ha tillkommit tidigast 1792. Skillnaden mellan 
optimismen i Nya Skapelsen och det djupa erotiska missmodet och världsledan 
i Til Christina skulle då få en förklaring utan att man behövde tillgripa tids
typiska kostymeringar och konstruerade brustna illusioner.

0 O . S y lw an , Johan Henrik Kellgren, 1 9 3 9 , 1 B. W e d b e rg , Jan Eric Palmsvärd, s. 81
s. 353· - 8 2 .


