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THELM A HA NSON

Två Kellgrens studier

i. Kellgren och »Hrr Fabulisten Liedner»

Lidner kom efter studieårens skiftningsrika odyssé första gången till Stockholm 
på våren 1779. Bland anmälda resande står han i Stockholms Posten 10 april 
upptagen som »Magister Liedner från Rostock» och bor på källaren Stjernan. 
Han hade förhoppningar om att göra sig uppmärksammad vid hovet som för
fattare, och en samling fabler som han förberett kom ut på sommaren, tillägnad 
den snart ettårige kronprinsen och naturligtvis avsedd att öppna vägen för ho
nom till Gustaf III:s ynnest och nåd. Han lyckades också få tillfälle att spela 
rollen som gynnad hovpoet på Drottningholm. Karl Warburg karakteriserar i 
sin biografi över Lidner hans situation under den första Stockholmstiden och 
bygger därvid på några upplysande notiser i Gjörwells brevväxling. I ett långt 
brev till Lidners frikostige beskyddare Patrick Alströmer, påbörjat 12 oktober 
och avslutat 1 november 1779, berättar Gjörwell bland annat om de stora rid- 
darspel som uppförts på Drottningholm under sommaren och om den särskilda 
födelsedagsuppvaktningen för änkedrottningen 24 juli, och tillägger därefter vid 
slutet av brevet: »Just i den tiden steg Hr Liedner up på Stora Hof-Parnassen 
som en Raket, hans Snille omtaltes på hela Lofön som et Underverk, honom 
lofvades guld och gröne Skogar, han skref Fabler och Skålar.» (KB, Ep. G. 8: 7, 
nr 109.) Trots allt blev framgången kortvarig. Lidner råkade skriva ett olyckligt 
epigram om språkmästaren La Bourdonniére och kom i onåd. Gjörwell sum
merar: »Hofvet for til Gripsholm, la Bourdonniere beskänkt til Upsala, och Lied
ner naken til Stockholm, hvar han nu svurit Fanan vid Bar. Cederhjelms volon- 
taire-Regemente, som låter starkt värfva genom sin Gen. Adjutant Haldin.» 
Det sista betyder, som Warburg framhåller, att Lidner närmat sig oppositionen. 
Josias Cederhielm var utgivaren av det regeringsfientliga bladet Sanning och 
Nöje, och Publicola-Halldin hade efter den beryktade tryckfrihetsprocessen lierat 
sig med honom. I sin presentation av fablerna påvisar Warburg bland annat att 
de på hösten utsattes för en verspolemik. I Dagligt Allehanda stod 28 september 
en insinuant satirisk dikt införd, tydligen riktad mot Lidner som fabelsamlingens 
författare. Redan dagen därpå förekom i Stockholms Posten en hyllningsdikt till 
Lidner med syftning på hans fabler. Warburg återger båda dikterna, men utan 
försök till författarbestämningar.

Dikten till Lidner anges i den av Sverker Ek och Åke-Hugo Hanson 1948 
utgivna bibliografin Dikter i Stockholms Posten 1778-1781, nr 162, sannolikt 
vara av den nämnde Halldin. Den ansluter sig till några för Halldin ytterst
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karakteristiska rimmerier i samma alexandrinform. Genom att han stod redak
tionen nära kunde han dessutom ha möjlighet att få en dikt tryckt så direkt 
efter det satiriska utfallet i Dagligt Allehanda. En hänvisning göres även till 
Gjörwells av Warburg återgivna yttrande om förbindelser mellan Halldin och 
Lidner. I dikten jämföres den unge poeten med silkesmasken, som ännu spinner 
tråden som sedan skall mogna i puppan och bli till silke. Det påpekas även i 
bibliografin att verssatiren i Dagligt Allehanda, nr 221, blivit tryckt i Göteborgs
tidningen Hvad Nytt? Hvad Nytt?,.nr 161-162, 8 oktober.

En dikt av Lidner, Til Fru Assessorskan Olin på den 15 Augusti 1779, 
hade stått införd i Stockholms Posten 21 augusti. Den behandlas i bibliografin 
som nr 144. Dikten är en hyllning till fru Olin som Clitemnestra i Glucks 
Iphigenie uti Auliden vid ett uppförande på Drottningholm 15 augusti. Vissa 
drag i den anses varsla om Lidners kommande personliga stil. I inledningen till 
bibliografin betonar Ek att dikten tryckts i tidningen under en period då Kell
gren är borta från Stockholm och dikturvalet främst bestämmes av utgivaren 
Holmberg, och hänvisar dessutom till ett brevomdöme om »H:r Fabulisten Lied- 
ner», vilket vittnar om att Kellgren i honom sett en medtävlare om kunga- 
gunsten. Frågan är om inte Kellgren också varit engagerad i verspolemiken och 
om det inte i själva verket är han som skrivit satiren över den nyuppträdande 
fabeldiktaren.

Under sommaren var Kellgren som informator hos greve Meijerfeldt tvungen 
att vistas på familjegodset Stora Sundby invid Arboga. Yttrandet om Lidner 
förekommer i ett långt brev skrivet därifrån 12 augusti till vännen och med
arbetaren i Stockholms Posten Carl Peter Lenngren. Medan Kellgren skriver 
har han just fått ett brev från denne, bland annat med nyheter om Lidner, och 
han tackar och kommenterar:

Nu fick jag ditt kärkomna bref. Tack tusen g:r min redelige vän för det du kommer 
ihåg mig, och för det du roar mig med något nytt. Ingen Nummer af posten har jag 
sett, sen jag kom ut. Var därföre beskedlig och uppfyll ditt löfte i den delen. Hvad du 
berättar mig om Liedner, har ganska mycket surprenerat mig. Jag känner aldeles intet 
af hans arbeten, undantagande en magistergratulation i Lund, som jag vill påminna mig 
som en dröm att han skrifvit, och som till hälften var absurd och till andra hälften 
stulen af Gyllenborg. Apparemment har således mitt hopp försvunnit. Om H:r Fabulisten 
Liedner fått 200 Rd:rs pension af Kungen att köpa hufvud före utrikes, så lär han vara 
för god oeconome att kosta 100 Rd:r på det lilla hufvud jag har. Jmellertid har jag 
onyttigtvis fullbordat min Yngve och öfversändt den till Zibet att presenteras. (SFSV 
9: 6, s. 90 f.)

Om Lenngren uppfyllt sitt löfte och skickat Stockholms Posten har Kellgren 
i numret för 21 augusti kunnat läsa dikten till fru Olin och har kanske funnit 
ytterligare fog för sina farhågor. Det framgår av uttrycket »Fabulisten» att Lenn
gren nämnt fablerna, och omöjligt är inte att han översänt även dem för att 
tillfredsställa Kellgrens intresse. Lidner hade 1775 skrivit ett ode vid magister- 
promotionen i Lund.

Verssatiren i Dagligt Allehanda 28 september är införd utan kommentarer. 
Den har ett motto från Horatius, vilket inte återges av Warburg. Det är det 
bekanta stället i De arte poetica, v. 139, om bergen som födde en mus, upp
taget av La Fontaine i fabeln om bergets barnsbörd. Dikten lyder:
1 2 - 6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962
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Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus. H o r a t.

Nyss en Poet til Staden lände,
Och Gud vet hvarifrån, om icke ifrån skyn;
Ty ingen själ förut hans vittra väsen kände:

Hvad hände?
Han på en gång förtjusar allas syn:
Det var et Phénomén, et så Cometiskt Snille,
At maken än man aldrig sedt.
Til häpnad bragt, jag ändtlig veta ville,
Hvarmed han sig et sådant lof beredt. —
Han har då utan tvifvel skrifvit 
En Hjältedikt, som ej gjordt Själen stel?
En Tragedi, åt den man tårar gifvit?
En Opera, som ej til slumring drifvit?
Et dussin Oder utan fel? —
Nej detta alt, mig svarat blifvit,
Är icke än hans sak, men blir väl förn han dör — 
Men, säg mig då, hvad —  Jo, Ni veta bör,

At det är Fabler.
Hvad lycka har jag ändtlig vunnit!
Jag dessa Fabler läsa hunnit,
Där bildning, utan smak och val,
Brodderad utaf falska tankar,
Med halta steg i rimmets skacklor vankar 
Til målet af en platt Moral.
Och när jag nu å nyo tänkte,
På det beröm, som man med rågad slef 
Åt denna Djurens Phébus skänkte;
Jag ganska tydligt varse blef,

At det var Fabler.

Situationen som tecknas i dikten överensstämmer påfallande med vad brevet 
har att säga om Kellgrens reaktion — häpnad över den nye poeten, okunnighet 
om vad han skrivit, intresse för hans fabler. Kompositionssättet med en angiven 
tes, som belyses och inskärpes eller bemötes, vilket Kellgren gärna väljer, kan 
också här iakttagas, genomfört med det uppställda antagandet om en rad bety
dande verk, vilket befinnes obefogat. De markerade parallellismerna, stegringen 
och hopningen av frågorna fram till ett emfatiskt avbrytande nej, ett summe
rande allt, ett invändande men, är stildrag välkända som utmärkande för Kell
grens versbehandling, ofta i förening med en ironiskt tillspetsad kvickhet av 
den art som också här slår igenom. Det är framför allt stilen och tonen i Mina 
Löjen. Just under sommarvistelsen på Stora Sundby 1779 anses Kellgren ha ut
fört den bevarade Meijerfeldtska handskriften av dikten. De följande hänvis
ningarna gäller denna version (SFSV 9: 1, s. 257 ff., komm. 7, s. 137 ff.).

Man kan jämföra uppräkningen av de främsta diktarterna med frågelistan 
över allt det som de vilda kan tänkas lida brist på: »Mån brist på Präster, att 
förföra, På Läkare, att dem förgöra, På Domare, att vränga lag,» etc., vilket 
summeras: »Mån brist uppå alt detta? — Nej.» Även ett »men» följer: »Men 
se! — De skratta nästan ej.» Man kan framhålla karakteristiken av »Ärans 
folk», elegant och envist genomförd med en lång följd av parallellt bildade 
versrader med ett satiriskt huvudord, som ytterligare bestäms av en relativsats:
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»Den glans, som ingen värma bådar, Den yrsla vid Sireners sång, Det stoj, som
endast örat fyller,»------------. Man kan peka på stegringen i sammanställningen
av de egenskaper som utmärker »Levi barn», fram till slutsatsen: »Alt må ju 
med fördubbladt skäl Till löje mer, än vrede väcka.» Utnyttjade med koncentre
rad skärpa kan stildragen iakttagas när fakirens mörka gudsbild avvisas i de 
inledande teserna.

Vad enskilda detaljer beträffar kan man lägga märke till ett par exempel på 
att det förstärkande jo — »Jo, Ni veta bör» — sk jutes in i svaret på en fråga. 
Avsnittet om adeln börjar: »Hvem skall jag först mitt löje skänka? Jo, Ärans 
folk bör ära ske:», och i satiren mot kvinnorna anspelas på en anekdot om 
Boileau: »Hur kunde ur så hädisk ton En Boileau om ditt lynne quäda? Jo,
vet till tröst, a tt» ------------. Till jämförelse kan dessutom några rader ur odet Til
Bacchus och Kärleken citeras:

Säg, hvad som mer än lag, kan lastens yra tämja?
Jo Skönhet —  Säg, hvad mer än heder dygden främja?
Jo Vinet —  Catos dygd ej sjelf et rus försmått. (SS i, s. 192.)

Fablerna nämns med något av samma tvära kastning i tonfallet. Av särskilt 
intresse är vidare ett exempel i gudasagan Jofurs Nyårsgåfvor, en hyllningsdikt 
till grevinnan Meijerfeldt (SS 1, s. 243 ff.). Versen är här inte som i Mina Löjen 
stikiska fyr fotade utan i stället fria jamber, samma versform som i satiren. Också 
i denna genre kan de typiska stildragen iakttagas — parallellismerna, steg
ringarna, frågorna besvarade med det emfatiska nej eller det bekräftande jo. 
Tonen är endast den lägre stämda, kåserande: »Förunderligt! — Hvad var det
då på färde? Jo, att jag strax må gå till sakens slu t» ------------. Själva sättet att i
jagform berätta en fiktiv händelse som väckt förvåning och nyfikenhet överens
stämmer i sagan och satiren, och till och med i detaljerna finns likheter. Också 
sagan börjar direkt: »I går jag i Olympen var.» Något ovanligt är där i gör
ningen:

Det var då någon Opera,
Som Jofur snart åt Hofvet gifva ville
Hvars anstalt kunde så hans omsorg till sig dra,
Lär någon Hofman utaf snille 
Mig svara strax. Nej hvad otroligt är 
Det var en sak ännu af mer besvär,
Ännu af större vigt, ännu af högre värde.
Förunderligt! —  Hvad var det då på färde?

Även i satiren förekommer rimorden ville — snille, och det talas just om 
vad som är poetens »sak». Olympen i gudasagan är väl underrättad om vad 
som sker vid hovet i Stockholm, och skalden bär bud mellan de bägge världarna. 
Detta drag är även framträdande i gudasagan Gracernes Döpelse, som Kellgren 
1780 skrev som ännu en hyllning till grevinnan Meijerfeldt. Något av samma 
perspektiv finns över scenen i satiren, där poeten kommer som från skyn och 
väcker allas häpnad.

Greppet att med ett »hvad hände?» låta berättelsen utveckla sig ur en kon
kret situation, som inledningsvis helt kort angivits, har Kellgren tillämpat i fabeln 
Paddan, införd i Stockholms Posten 16/6 1779: »En Padda såg en Tjur: hvad
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hände?», och rimmen på hände, som i satiren tages upp från början, slingrar 
sig i fabeln — hände, tände, vände, spände, lände —  genom berättelsen om 
hur paddan »sen sit gap mot vädret vände, Sig spände och sig åter spände, Til 
dess hon sprack, det arma djur!» (SS 2, s. 29; 7, s. 229). Rim och tonfall när gläd
jen över den nyvunna kännedomen om fablerna uttryckes: »Hvad lycka har jag 
ändtlig vunnit! Jag dessa Fabler läsa hunnit», erinrar om det lätta anslaget i 
Sinnenas Förening, där en nyförvärvad, bättre kunskap prisas: »Sen Cloe dig jag 
älska hunnit, Långt större ljus förståndet funnit.» (SS 1, s. 252.) Dessa rim 
tycks ha inställt sig för Kellgren när han vill tala om en nyvunnen erfarenhet. 
De återfinns i Bannebref til min vän C., där han för vännen Clewberg inskär
per kärleksupplevelsens förnyande lycka: »Hvad intet öga nånsin funnit, Hvad 
ej til någons öra hunnit, En fröjd, den intet hjerta vunnit», med ytterligare fort
sättning: brunnit — hunnit. (SS 1, s. 301.) Även flera andra rimöverensstäm
melser med samtidiga dikter av Kellgren kan noteras. I den på hösten 1779 
till Vitterhetsakademiens tävling inlämnade översättningen av Horatius’ ode 
IV: 5, Til Augustus, märks t. ex. de tre rimmen »fördrifver — gifver —  blifver» 
som nära svarar mot satirens »skrifvit — gifvit — drifvit —  blifvit». Rimmen 
i satiren flätas på samma fria sätt som i Kellgrens dikter. Användningen av ord 
som »moral», »slef», »vankar» i rimställning ger dessutom samma speciella 
effekt som då han bryter de lätta, snabbflytande rimföljderna med ovanliga, 
djärva rim.

Utöver likheterna i stil och versbehandling är det väsentligt att den litterära 
satiren är av samma art som i Mina Löjen och genomförd med samma skärpa 
som den hårda rättskipningen där. De stora fordringarna anges med hänvis
ningen till de främsta diktarterna, hjältedikt, tragedi, opera, ode, på motsva
rande sätt som när dagens poeter mätes mot antikens skalder, och liksom bris
terna även hos dessa respektlöst noteras —  Homeros kan nicka till ibland, 
Sappho är kärlekskrank — så antydes vad som kan saknas i de stora verken. 
Därvid är synpunkterna sådana som Kellgren brukar anlägga. Han talar gärna 
om känslan som väckes i själen, om tårarna som känslans uttryck, om ledsnaden 
som ger sömn, om felen mot reglerna, och han tillgriper ofta räknesättet med 
runda tal. Det är också ytterst karakteristiskt för honom att fråga efter skaldens 
»lof» — »Anacreon, hvar är ditt lof?». En parallell formulering av tanken 
att poeten »sig et sådant lof beredt» kan noteras i skaldebrevet till Johan Wel- 
lander i polemiken om latinpoeten Nicander: »Har Skalden icke sjelf beredt 
sit egit lof» (SS 2, s. 151). Kritiken som sedan riktas direkt mot fablerna visar 
samma fränhet i ordvalet och obönhörliga konsekvens i domslutet som satiren 
i Mina Löjen, med nya moment fogade i sats till sats, versrad för versrad. När 
den nye poeten betecknas som »et Phénomén, et så Cometiskt Snille» och får 
namnet »denna Djurens Phébus» är effekten dräpande på samma sätt som i 
slagorden om scriblerer och poetastrer. En med beteckningen »denna Djurens 
Phébus» analog bildning, »denne Kajors Prins», förekommer dessutom i fabeln 
Den Högborna Kajan, den första versionen (SS 1, s. 303).

Kellgren tillgriper med förkärlek ordet »platt» för att polemiskt uttrycka 
kritik, och omdömet »en platt moral», tillämpat på fablerna, är helt i överens
stämmelse med ett principiellt uttalande han en gång långt senare gör, i de an
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märkningar han lät åtfölja fabeln Byxorna då den trycktes i Stockholms Posten 
5/7 I 79I (SS 2, s. 271 f.). Det är motiveringen för sin personliga inställ
ning, »det mindre tycke jag råkat fatta för Fabler i allmänhet», han ger. Han 
säger: »Det har altid förekommit mig som Fabeln ägde något föga värdigt, 
något barnsligt i sin natur. Det är endast klädd i Satirens drägt, eller då när den 
framställer i ljusare dag en mindre känd, djup, fin, dristig sanning, som den tycks 
mig förtjena en mogen Mans tycke.» I fortsättningen betonar han det onödiga 
däri »at låta en Oxe, et Träd, en Sten förkunna en moral som står i hvar barn
bok». Ivar Hjertén inleder Kellgrenskapitlet i översiktsarbetet Fabel och anek
dot inom Sveriges 1700-talslitteratur med ett citat av detta yttrande (s. 162 f.). 
Därvid framhåller han att kritiken träffar »de många underhaltiga produkterna 
med trivial och fadd moral, som åstadkommos inom genren», men finner å 
andra sidan »just denna diktart med sin fordran på knapphet och epigramma- 
tisk afrundning, sin munterhet och sin användbarhet för satiren som enkom 
skapad för den unge Kellgren», och konstaterar också att han skrivit en hel 
rad fabler som har de önskvärda egenskaperna.

Satiren över Lidners fabler har ett speciellt syfte av den art som Kellgren 
fordrar. Den skulle med en omvändning av hans ord kunna karakteriseras som 
en satir klädd i fabelns dräkt. En särskild effekt ligger även däri att samtidigt 
som fablernas brister kritiseras demonstrerar det klara, kvicka, skarpa inlägget 
hur den genretypiska formen skall behandlas. Också detta stämmer med Kell
grens polemiska taktik. När han i Mina Löjen frågar: »Hvi har jag icke Popens 
hand, Att i en Dunciad betvåla Den mängd Scriblerer i vårt land, Som med 
Apollos Lager pråla?» är han som bäst i färd med att fullfölja sitt kritikervärv. 
När han driver sin envisa polemik mot Leopold för det misslyckade kronprins
odet demonstrerar han i sina hyllningsoden till Gustaf III hur väl han själv 
behärskar den svåra genren.

Indikationerna är i alla avseenden så tydliga att det förefaller berättigat att 
tillerkänna Kellgren dikten. Den typiska stil- och verstekniken är också så 
självständigt tillämpad att det inte är motiverat att räkna med en stilimitatör. 
Kellgrens fruktan för en rival som kunde gå honom i vägen kan förklara skär
pan och den tydliga avsikten att dräpa med satiren. Det är en satir av just den 
personliga art som han ivrigt pläderade för i polemik mot de allmänt vidhållna 
principerna att satiren borde riktas mot allmänmänskliga svagheter. Argumen
teringen finns genomförd redan i det ironiska talet om satiren från hans sista 
Åbotid.

Att en Kellgrensdikt står införd i Dagligt Allehanda kan vara betingat av 
de speciella redaktionsförhållanden som råder i Stockholms Posten just på hös
ten 1779. Ek visar i den nämnda diktbibliografin och i inledningskapitlet i 
Skämtare och allvarsmän i Stockholms Postens första årgångar att både Kell
gren och Lenngren vid denna tid helt lämnat tidningen, och bekräftar därmed 
ett senare yttrande av Kellgren att de dragit sig tillbaka efter den Halldinska 
processen (s. a. a. s. 21). Det kunde tänkas att befordringen av dikten till trycket 
skett genom Lenngren, som berättat nyheterna om Lidner, och kanske med 
väninnan Anna Maria Malmstedt som förtrogen. Kellgren hälsar i brevet 12 
augusti till henne »ochristeligen» och roar henne med några medsända rim.
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Påfallande snart trycktes dikten dessutom i Göteborgstidningen Hvad Nytt? Hvad 
Nytt?, där Kellgrens dikter påpassligt brukade återges. Också där förekommer 
den utan redaktionella kommentarer.

Hovet hade i september flyttat till Gripsholm, och Lidner var enligt Gjörwell 
vid denna tid i onåd. Trots allt har det satiriska utfallet knappast skadat honom. 
Han återvann hovgunsten och kunde på våren 1780 som kunglig stipendiat resa 
ut till Tyskland och närmast till Göttingen för att utbilda sig till teater författare 
med tanke på en framtid vid de kungliga scenerna i Stockholm. Att dikten inte 
genast glömdes bort framgår emellertid av några brev som på våren 1780 väx
lades mellan Gjörwell och den lärde samlaren C. G. Warmholtz och vilka citeras 
av Warburg (s. 94 f.). Gjörwell skriver 18 april en rapport om Lidners bravader 
och nämner bland annat fablerna i en notis som tydligen syftar på satiren i 
Dagligt Allehanda: »Ganska rygtbar är han också på vår Parnass vorden för 
sine Fabler, om hvilkas skrot och korn bilagde Allehanda rundeligen intygar.» 
(KB, Ep. G. 8: 8, nr 17-18.) Warmholtz nämner i sitt svar — skrivet på franska, 
men av Warburg översatt, utan att detta anges —  att Gjörwell med sin upp
lysning förekommit honom: »Deja, je m’étais proposé, Monsieur, de vous deman
der, qui pouvoit être ce malheureux Fabuliste, qui a été si bien étrillé dans le 
Dagl. Allah, vous me prevenés, en m’apprenant que c’est le Sr Liedner.» Om 
dennes utsikter tillägger han längre fram i brevet: »Mais que fait on, protegé 
comme il est, il ne tardera peutêtre pas, en se livrant au Theatre, d’acquérir de 
la célébrité.» (KB, Ep. G. 7 :7 , nr 48.) Den satiriska skärpan i den lilla dikten 
har tydligen varit sådan att den inte gått kännare och samlare obeaktad förbi.

Kellgrens senare avvisande inställning till Lidner är välkänd, genom det 
kritiska omdömet om Spastaradikten i brev till Rosenstein 1783 och andra ytt
randen. Vid den litteraturhistoriska bedömningen av Lidners fabler har den 
mjuka versifikationen i några av dem framhållits. Hjertén invänder i slutkapitlet 
i Fabel och anekdot att de är ytterst osjälvständiga. Han nämner också angrep
pet i Dagligt Allehanda och finner att kritiken »visserligen är hänynslös men 
på samma gång träffande» (s. 244). Genomgående brukar det betonas att fab
lerna är ojämna och nära beroende av franska och tyska förebilder. Särskilt är 
anknytningen till Gellerts fabler framträdande. Ännu hade Lidner inte funnit 
den för honom egenartade tonen. I den genre som det satiriska inlägget tillhör 
finns det emellertid inte plats för nyanserade värderingar.



2. Kellgrens dikt vid Gustaf III:s död som musiktext

I Musikaliska akademiens bibliotek ingår i en samling notmanuskript av Per 
Frigel en komposition omfattande ett recitativ och en aria, för solosopran och 
orkester, vilken anmärkningsvärt nog visar sig vara en hittills förbisedd ton
sättning av den nyfunna dikt av Kellgren vid Gustaf III:s död som meddelades 
i Samlaren 1949 av Nils Palmborg. Kompositionen föreligger i två obetydligt 
skiljaktiga utskrifter (I 1903, I 1914). I den ena är rubriken »Cantata» införd 
(I 1914), i den andra har arian en beteckning som utmärker den som en psaltar- 
parafras: »Aria. Ps. 30. v: 12, 13.» (I 1903.) Recitativets text överensstämmer 
helt med det första huvudavsnittet i Kellgrens dikt. Arian skiljer sig från denna, 
men inlednings- och slutraderna i diktens andra avsnitt återger parafrasens tema. 
Det mellanliggande partiet saknar motsvarighet i arian.

Frigel har på åtskilliga av sina manuskript antecknat att kompositionen är av 
honom, men här förekommer inte någon sådan uppgift varken om kompositören 
eller textförfattaren. Stilen i notskrift och text är i båda utskrifterna Frigeis 
karakteristiska, om gravyr påminnande, välkänd och lätt att identifiera med 
stöd av det rika och mångsidiga källmaterial biblioteket äger sedan hans långa 
tjänstetid som akademiens sekreterare 1797-1841. Då Frigel varit flitigt verk
sam som avskrivare är stilen i och för sig inte ett tillräckligt bevis för att kom
positionen är av honom. Denna finns emellertid upptagen i en förteckning 
över verk av honom på kyrkomusikens område, vilken är införd som ett tillägg 
i den stora handskrivna katalog över akademibibliotekets samlingar han påbör
jade 1806 och fullföljde de närmaste åren. Förteckningen förekommer i kata
logens första volym, avdelningen »Andelig och Kyrko-Musik» (s. 8), och det 
framgår av handstilen att den är inskriven av Frigeis efterträdare som akade
miens sekreterare, Erik Drake, som tjänstgjorde 1841-1860. Han har komplet
terat katalogen med åtskilliga tillägg. Förteckningen upptar verk i handskrift, 
och notisen »Part. ms.» vid kompositionen i fråga stämmer med att det är parti
turet som föreligger. Antagligen har Drake gjort attributionen till Frigel vid 
en registrering av dennes verk i bibliotekets samlingar. Härpå tyder bland annat 
en blyertspåskrift av namnet Frigel på manuskripten, i det ena fallet med ett 
frågetecken.

De visserligen obetydliga skiljaktigheter som finns mellan de båda utskrif
terna kan bekräfta att Frigel är kompositören, då det inte är troligt att han som 
enbart avskrivare gör sådana ändringar. Vid en närgranskning visar det sig också 
möjligt att fastställa det inbördes förhållandet mellan manuskripten. I det som 
har rubriken »Cantata» (I 1914) förekommer vissa tillägg, som vittnar om en 
strävan efter större fyllighet och intensitet i tonen, och mer nyanserade tempo
beteckningar är här dessutom angivna. Åtskilliga detaljändringar är gjorda med
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radering av en notsättning som är bevarad i den andra texten (exempelvis 
blad 4, 6, 9, 11). Det förefaller som om Frigel i dessa fall först utfört båda 
manuskripten på samma sätt, men sedan gjort ändringar i det, som i övrigt 
visar en del omformningar. Denna utskrift kan med ledning av de iakttagna 
förbättringarna betecknas som den senare och mer omsorgsfullt slutförda av 
de två.

Kellgrens diktmanuskript hade med en nyinköpt autografsamling kommit till 
Lunds universitetsbibliotek. Det består av ett enda blad med text på båda sidor. 
Nederst på första sidan är med annan stil antecknat: »Egenhändigt af Joh. Henr. 
Kellgren.» Med notmanuskripten som bakgrund är det nu lätt att konstatera 
att stilen är Frigeis. Akademibibliotekets samlingar vittnar också om att han 
varit inriktad på att identifiera och registrera förefintliga autografer, och en 
mängd verk bär hans påskrifter. Särskilt värdefullt är att anteckningen tyder 
på att Kellgren gjort utskriften för Frigel med anledning av samarbetet med 
honom, och att denne ägt manuskriptet kunde förklara att det, som Palmborg 
framhåller, undgått att förstöras enligt vad Kellgren testamentariskt förordnat 
om sina otryckta dikter.

I Svenska vitterhetssamfundets edition av Kellgrens samlade skrifter meddelas 
och behandlas den nyfunna dikten i det avslutande häftet av kommentaren till 
delarna 1-3, vilken omfattar samtliga dikter (7: 6, 1960, s. 539 ff., facsimile 
s. 528). Utgivarna, Sverker Ek och Allan Sjöding, lägger utöver Palmborgs 
uppgifter vid sin bedömning särskild vikt vid att dikten har karaktären av en 
musiktext, och de har infört rubriken Oratorium över Gustaf III: s död. Frigeis 
komposition ger nu bekräftelsen på att dikten utgjort texten, visserligen inte i 
ett oratoriums stora fordrande konstform, men i en kantat med en mer avgrän
sad omfattning. I den första avdelningen av Kellgrens dikt, som i kommentaren 
också betecknas som ett recitativ, uppmärksammas några frapperande detaljer 
i utskriften och förklaras som antagligen avsedda som anvisningar för en sångare. 
Denna fint träffande iakttagelse låter sig nu också direkt belysas med sång
texten som facit.

Vad som omedelbart tyder på att Kellgren haft tillgång till musiken när 
han skriver ut dikten är att den uppdelning av texten han markerar med sär
skilda skiljetecken svarar mot växlingen mellan orkester- och sångpartier. Recita- 
tivet har tempobeteckningen »Andante Moderato». Instrumentbesättningen är: 
»Corni in Mi, Clarinetti in La, Oboé, Flauti, Fagotti, Violini, Viole, Bassi.» 
Inledningen utgöres av ett orkesterparti omfattande tjugoåtta takter. Vid ett 
»Adagio» kommer solosopranens första insats: »Hvad röst af himelsk frögd
—· —  af Salighetens to n e r --------Triumfens röst, med millioner Cherubers
harpor stäm d,--------ur Evighetens famn till Jorden strömmar ner! — .» Ett
orkesterparti följer, och Kellgren markerar här avbrott. Det andra sångmomen
tet ger ny stegring: »Och d ä r ! --------bland Hjeltars Throner, på denna högst
upsatta T h ro n ------- hvad Hamn, af Gudasken bestrålad, går att taga sin Lön
för pröfvad dygd! — .» Satsen avslutas, och som inledning till ett nytt avsnitt 
följer ett orkesterparti med beteckningen »Poco Lento». Kellgren sätter ut mar- 
keringstecknet, och anger dessutom med ny rad, för senare halvdelen av en 
alexandrin, övergången till en andra avdelning inom recitativet. Med mjuk
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och samtidigt intensiv ansats tar solostämman upp ett nytt tema: »O Folk!
--------fördröj att klaga! — Ett ögnablick, o Folk! —  dröj! — och lyft ögat
än ur djupet af den sorg som Dig betungar; och känn den Du begråter!» Kell
gren avdelar härefter, men i musiken utmärkes denna gång avbrottet endast 
med paus, som en lugn andhämtning innan höjdpunkten nås med identifie
ringen och den hyllande karakteristiken: » H an ------- din Vän, din F a r,---------
den b äste --------A c k !--------- den mildaste bland K ungar,--------- din Gustaf
--------din G ustaf,----------det är Han! — Han sjelf, som än en gång med
ömhet mot Dig ler. — .» Kellgren avdelar åter, och i musiken markerar ett 
par takter ett avbrott före recitativets sista moment, som sättes in med stark 
betoning: »Andante. Risoluto.» Det leder över till arian, men ger också slut
scenen med stegringen i konfrontationsögonblicket: »Och nu, vid Himlars häls
ning, stäld för den Högstes blick, uphöjer Låfvets sång; Låf, Låf för sin mödas 
slut, sin död, sin frälsning:»

Frigel har infört recitativets text på identiskt samma sätt i båda manuskrip
ten. Den skiljer sig i ordalydelsen från Kellgrens utskrift endast genom ett par 
förstärkande upprepningar, av namnet »din Gustaf» och av ordet »Låf» i slut
raden. De många skiljetecken Kellgren använder för att rytmiskt markera pause- 
ring och retoriskt dramatisk stegring svarar i detaljerna mycket nära mot sång
textens fördelnings- och sammanbindningstecken. Då han börjar versraderna 
med liten bokstav vid bindning, vilket särskilt framhålles i diktkommenta
ren, stämmer detta också med skrivsättet i sångtexten, som oberoende av vers
radernas längd följer den organiskt givna fraseringen. I den del av dikten som 
inte har samband med musiken börjar däremot varje versrad på brukligt sätt 
med stor bokstav. Frigel utmärker å andra sidan oftare än Kellgren vissa ord 
med stor bokstav inne i texten. Stavningen företer över huvud taget åtskilliga 
olikheter.

Vissa små ändringar, som kan iakttagas vid en noggrann textgranskning, tyder 
ytterligare på att Kellgren haft något av notmanuskripten att direkt utgå ifrån. 
Efter de två inledande retoriska partierna sätter Frigel utropstecken, Kellgren 
frågetecken, men det första är ändrat från ett utropstecken. Vid slutet av recita
tivets näst sista avsnitt (rad 13) har Kellgren tvekat innan han från två punkter 
fyllt i det avdelande längdstrecket. Möjligen har han först följt Frigel, som 
skriver »ler. — ». Denne sätter vid slutet av nästa rad semikolon: »Låfvets 
sång;» och Kellgren skriver först så, men ändrar, med strykning och ifyllning, 
till två punkter. Det är obetydliga detaljer, men de bestyrker huvudintrycket 
att Kellgren haft notmanuskriptet som förlaga. Ändå får det inte glömmas att 
Frigel rimligtvis haft en tidigare dikttext att utgå ifrån när han komponerar 
musiken, och Kellgren kan redan här ha gjort vägledande markeringar, vilka 
återspeglas i Frigeis renskrift.

Det väsentliga är slutligen vad texternas inbördes likheter har att säga om 
diktarens och kompositörens samstämmiga strävan efter en viss uttrycksverkan. 
Frigel var som vän och lärjunge till Naumann och Kraus väl förtrogen med de 
stiltendenser Kellgren i sitt samarbete med dem följt i de stora operaverken, 
i Gustaf Wasa och Aeneas i Carthago, och han låter i sin mindre konstform 
musiken i recitativet helt tjäna texten och bära fram dess dramatiskt gestaltade
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innehåll. Melodins underordning under den retoriska fraseringen, växlingar i 
tonart, i tempo, i affektbetoning, allt samverkar till att musiken skall förhöja 
och förlösa ordens känsloinnehåll. Den musikaliska stegringen får naturligt sin 
höjdpunkt i den frambrytande lovsången. Inriktningen på att låta musik och 
text samverka hade Frigel på kyrkomusikens område också tagit i arv som 
lärjunge till Roman. Inte minst vittnar hans senare omsorger som akademibiblio
tekarie om Romans i samlingarna rikt företrädda verk om hans förtrogenhet 
med Romans musik. Till traditionen från Roman kan han direkt anknyta när 
han utför arian som en psaltarparafras. Utformningen av den vittnar också om 
hans särskilda kunnighet som koralkompositör.

Psalm 30 i Psaltaren är en psalm om tacksägelse och lovsång efter utståndna 
svårigheter. I den karolinska översättningen lyder de verser som parafraseras: 
»12. Tu hafwer förwandlat mig min klagan uti frögd: tu hafwer afklädt mig 
min säck, och omgjordat mig med glädje. 13. På thet min ära skal lofsjunga tig, 
och icke tyst warda: Herre min Gud, jag wil tig tacka i ewighet.» Till ordet 
ära fogas i 1703 års edition, och i de upplagor som helt följer denna, förkla
ringen: »Ära) Min tunga och strängaspel, ther med jag tig ärar.» Frigel till- 
lämpar i arian tredelad komposition. Den första avdelningen är byggd över 
vers 12, den andra över vers 13, varefter en upprepning av inledningspartiet 
följer.

Den första avdelningen har beteckningen »Tempo Giusto e Sostenuto» och 
glädjeförkunnelsen karakteriseras i förhållande till recitativet omedelbart med 
en mjukare melodiföring. Texten lyder: »Gud! nu har Du förwandlat min 
klagan i frögd; för qual Du skänkt mig salighet! Nu hafver du förwandlat min 
klagan i frögd; Du har afklädt min sorg, och omgjordat mig med glädje, Du 
har afklädt min sorg, och omgjordat mig med glädje!» (I 1914.) Den först ut
förda utskriften har vid omtagningen »omgifvit» i stället för »omgjordat», lik
som också när texten sedan upprepas (I 1903). Mittpartiet har tempobeteck
ningen »Poco Allegretto». Koralkaraktären är här särskilt framträdande. Med 
täta omtagningar varieras temat i den i två huvudled indelade texten: »Ty 
skall min tunga, utan uppehör, din nåd förkunna, och sjunga ditt låf! Evigt, 
evigt will jag Dig prisa, och ditt Namn uphöja, Herre min Gud, och min 
Förlossare!» Tydligen har förklaringen till ordet ära spelat in, då det blivit 
ersatt med uttrycket »min tunga». I psaltartexten saknas ordet »Förlossare», 
och budskapet »din nåd förkunna» är i förhållande till denna även ett tillägg. 
Däremot kommer tacksägelsen i jämförelse med psalmen i bakgrunden. I arians 
tredje avdelning, som är en upprepning av den första, återkommer text och musik 
oförändrade, endast med den skillnaden att slutpartiet i musiken fått en annan 
utformning.

Det andra huvudavsnittet i Kellgrens text, lovsången, som svarar mot arian, 
börjar med fem versrader som också anknyter till psalmens vers 12:

Hur nådigt har, o Gud!
Din Vishet mot mig handlat!
Nu hafver Du förvandlat 

Min klagan uti glädjeljud 
I Högtidsdrägt min sorgeskrud.

i 86
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För de första raderna har möjligen också psalmens föregående vers varit av 
betydelse: »11. Hör Herre, och war mig nådelig; Herre, war min hjelpare.» För
kunnelsen av nåden är ju emellertid starkt framhävd i arians andra avdelning. 
I diktens följande stora mittparti, som är helt självständigt i förhållande till musi
ken, låter Kellgren konungens oro för sitt olyckliga folks öde och hans in
trängande bön om försköning tematiskt bryta lovsången.

Nu trycks ej af bekymmer 
Min äras krona mer;
Ett enda tungt bekymmer,--------

Ett enda moln, blott ännu skymmer 
Den fröjd, din himmel ger:

Det är mitt fordna folks elände 
Det är mitt Svithiods djupa nöd,
Om du din vredes ljungeld tände 

Att hämnas för min död 
Att hämnas, som din stränghet böd.

Men Herre! hör min bön: förskona 
Ett redan nog olyckligt land!
Lät milioners gråt försona.. .
Milioners dygd det brott försona,
Som fläckat blott en Nidings hand!

Med diktens slutrader tar Kellgren därpå upp temat i den parafraserade vers 
13, men skillnaden är att han uttrycker tacksägelsen och lovsången under villkor 
av bönhörelse:

Då skall min sälla tunga,
Med evigt högre glädjeljud,
Dig tack och låf och ära sjunga,

Min Frälsare! min Gud!

Dikten visar överensstämmelser både direkt med psaltarverserna och med arians 
parafraserande text. Det starka ordet förlossare i den senare motsvaras av ordet 
frälsare. I fråga om lovsången har Kellgren bruk för uttrycket »min tunga», 
som ersätter ordet ära, men han har tydligen också eftersträvat att återge det 
egentliga äremotivet. Dels börjar det självständiga mittpartiet: »Nu trycks ej af 
bekymmer Min äras krona mer», dels förenas i slutorden ärehyIlningen med 
lovsången och tacksägelsen. Det i parafrasen starkt betonade budskapet »din 
nåd förkunna» uttryckes inte i dikten. Däremot är liksom i psalmen tacksägelsen 
ett huvudmotiv, men Kellgren framställer bönen om försköning och förbinder 
tacksägelsen och lovsången med bönhörelsen. För helhetsintrycket har motiv- 
genomföringen i det självständiga mittpartiet avgörande betydelse. Utblicken 
över den konfliktfyllda verkligheten med de hårda erfarenheterna av brott och 
hämnd och sorg, men också av längtan efter dygd och försoning, ger en drama
tisk spännvidd som saknas i den parafraserande arians allmänna tolkning av 
klagan förbytt i glädje, av nåd och lovprisande. Betecknande nog är det just de 
verspartier som i diktkommentaren angivits som svaga och okellgrenska som 
har samband med psaltarparafrasen. Å andra sidan kan både i det fristående 
mittpartiet och i recitativet kontakten med bibelspråket iakttagas som ett bärande 
drag i ordval och rytm.

Frågan är slutligen om Kellgren har del också i utformningen av arians text.
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Det troliga är att den liksom Kellgren bibelkunnige, men därtill fromme Frigel 
gjort tillrättaläggningen efter psaltarcitatet under kompositionsarbetet, och att 
Kellgren influerats av sångtexten. Om dikten funnits färdig är det sannolikt 
att Frigel skulle haft användning åtminstone för de partier som kommer bibel
stället nära. Helt otänkbart är kanske inte att den parafraserande lovsången är 
först tillkommen och givit en impuls till att recitativet utförts som en inledning. 
Yttre okända faktorer kan naturligtvis ha inverkat bestämmande och föranlett 
att texterna har olika form. Kanske har dubbelheten varit en anledning till att 
dikten inte blivit tryckt.

Frigel har på många av sina manuskript gjort en senare anteckning om vid 
vilket tillfälle verket först uppförts, men någon sådan påskrift finns inte i detta 
fall. Det behöver inte nödvändigt innebära att kompositionen blivit liggande, 
och därför också kommit att förbises. Partituret vittnar genom sin avslutade 
form om att den är fullt utförd. Att den har karaktären av en kyrkokantat gör det 
naturligt att sätta den i samband med sorg- och minnesceremonierna efter Gus
taf III:s död. Vid bisättningen och begravningsakten i Riddarholmskyrkan fram
fördes Kraus’ storslagna sorgmusik, med text av Leopold, och i jämförelse med 
detta verk måste Frigeis »Cantata» komma i bakgrunden. Minnet högtidlighölls 
emellertid också under officiella former på Gustaf sdagen 6 juni, som var utsatt 
till allmän böne- och klagodag i alla rikets kyrkor, enligt kungligt »Placat», 
utfärdat 4 april, och kantaten låter sig både med tanke på innehållet och den 
valda musikaliska formen tolkas som avsedd för detta tillfälle. Den scen som 
visionärt gestaltas, kungens upphöjelse och frälsning, och hans tillbakablickande 
attityd och oro för det olyckliga folkets öde, hänför sig till slutakten i sorge- 
dramat. Framför allt verkar den intensiva vädjan i recitativets mittparti direkt
riktad till dem som samlats till klagohögtid: »O F o lk !------- fördröj att klaga!
Ett ögnablick o Folk! d rö j------- och lyft ögat än ur djupet af den sorg, som
dig betungar; och kän den du begråter!» Den starka betoningen av namnet 
kunde också just Gustafsdagen vara särskilt motiverad. Inte minst förefaller 
det betydelsefullt att dikten handlar om förhållandet till folket.

Palmborg diskuterar ingående dateringen av Kellgrens dikt. Särskilt avväger 
han de båda möjligheterna att den skrivits kort efter 29 mars, under direkt 
intryck av kungens död, eller först i augusti, då den milda bestraffningen av de 
i mordkomplotten inblandade avgöres, och han finner det första alternativet 
mest sannolikt, utan att en bestämd precisering är möjlig att göra. Jämförelsen 
med de officiella kungörelser som utfärdades ger vid handen att dikten snarast 
anknyter till de redogörelser som skickades ut medan Gustaf III ännu levde. 
Det talas i dessa om rigorösa åtgärder för att upptäcka och lagligen straffa de 
brottsliga, men också om den trygghet för regeringen som konstitueras av folkets 
trohet och redbarhet. Främst utgår Palmborg från att dikten pläderar för mild 
försonlighet, och han sätter tendensen i förbindelse med frågan om de brotts
ligas benådning. Han framhåller i synnerhet som ett alternativt skäl att 
»konungens i dikten uttryckta försonlighet mot attentatets upphovsmän» kunde 
tala för en datering till augusti genom överensstämmelsen med den fingerade 
berättelse om Gustaf III:s sista önskan, vilken hertig Carl framförde som moti
vering för den slutliga benådningen av de jämte Anckarström dödsdömda.
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Till Palmborgs uppfattning anknyter Olle Holmberg i sin framställning om 
Leopolds musiktext i arbetet Leopold och Gustaf III, där han karakteriserar 
Kellgrens dikt som »i tendensen lite osäker» (s. 298), och likaså när han i 
Leopold och Reuterholmska tiden noterar att Kellgren hörde till de skalder 
som talade för en mild behandling av de jämte Anckarström anklagade, men 
i en otryckt dikt »som säger motsatsen till vad han samtidigt säger i brev» 
(s. 22, not). Härmed åsyftas ett yttrande av Kellgren i brev 29 juli, där han 
uttrycker sig mycket tydligt: »Gud låte ej H[ertige]n låta öfvertala sig till den 
opolitik och värkeliga horreur, att förskona de brottslige! Hvad gåfve han icke 
dermed för vapen åt fanatismen!» (SS 9, s. 214.) Palmborg drar för sin del 
slutsatsen att Kellgren ändrat mening och övergått till en hårdare bedömning 
och att dikten således troligen hör till tiden närmast efter kungens död.

Svårigheten att tidfästa Kellgrens dikt i förhållande till opinionsförskjut- 
ningarna beror väsentligen på att det noga besett inte står något i den, som inne
bär ett ställningstagande till den aktuella benådningsfrågan. De motsättningar 
Kellgren rör sig med ligger på ett allmännare plan. Bönen om försköning gäller 
hela folket. Den uttryckes som framsprungen ur kungens djupa ängslan för sitt 
folks öde, om sträng gudshämnd utmätes för hans döds skull, en tanke som 
går tillbaka på gammaltestamentliga föreställningar om folkets samfällda an
svar, och som äger symbolisk tillämpning på den allmänna oro som hotar lan
det under de osäkra tiderna, inte på de enskilda brottsligas bestraffning och 
benådning. Det gammaltestamentliga temat ligger inom samma associations- 
krets som psaltarparafrasen, och betoningen av »Svithiods djupa nöd» kunde 
te sig berättigad just klagodagen, då alla i hela landet samlats till klagan och 
bön om beskydd. Mycket klart utsäges att brottet »fläckat blott en Nidings 
hand». Försoningsoffret är — millioners gråt, millioners dygd.

När Kellgren väljer att karakterisera Gustaf III genom att uttrycka hans 
känsla för sitt folk och hans starka tillit till dess dygd kunde han med viss 
rätt gripa tillbaka på de sista kungörelser som i mars utfärdades i kungens 
namn, innan döden följde. Palmborg återger flera exempel som utvisar tilltron 
till folkets redlighet och trohet. En kungörelse 22 mars talar med påfallande 
känslobetoning om »brottslingar ibland Wåre Undersåtare, dem W i likwäl med 
den Högstes bistånd hoppas til största delen finna lika så dygdige, som W årt 
hjerta och Wår ömhet Oss wil försäkra» (Palmborg, a. a. s. 137). Att Kellgren 
omedelbart haft klar blick för avståndet mellan den idealiserade bilden och verk
ligheten framgår av hans ironiska kommentar i ett brev följande dag, 23 mars. 
De redogörelser som offentliggjorts om rättsliga åtgärder som vidtagits för att 
komma de brottsliga på spåren vittnade redan om sammansvärjningens omfatt
ning. Kellgren använder uttrycket »denna vidsträkta infernala complott», och 
han utbrister: »Gud hjelpe oss för den dygdiga Svenska Nation! hvart har den 
nu tagit vägen?» (SS 6, s. 316 f.) Mot bakgrund av kännedomen om de med
ansvarigas antal framstår också satsen att brottet »fläckat blott en Nidings hand» 
som en medveten tillrättaläggning. Anckarströms särställning gav en viss moti
vering, och tendensen att brännmärka »nidingen» kom i andra sammanhang 
att utnyttjas propagandistiskt.

Liknande tillrättaläggningar som dem Kellgren rör sig med utmärker också
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Leopolds musiktext. Den trycktes med titeln Ord till Sorg-Musiken vid Hans 
Maj:ts Konung Gustaf III:s Begrafning i Kongl. Riddarholms-Kyrkan, Den 
XIV Maji 1792, och begravningsdagen stod dikten även införd i Stockholms 
Posten. För sina samlade skrifter omarbetade Leopold sedan stora partier i bör
jan av den (SS 2, 1801). Här är det den tidiga avfattningen som är av intresse 
för jämförelse. Leopold lägger också han skulden på den brottslige »nidingen». 
Olika röster förenas i klagan:

Gråt Sverje dina sälla dagar;
En Niding deras kedja skar.
Han är ej mer din Kung och Far.

I det närmast föregående karakteriseras Gustaf III som »den mildaste bland 
alla», men hans lott blev ändå »at falla För sveket af en skonad hand». Ur 
motivsynpunkt är det främst av intresse att jämföra Kellgrens dikt med slut
partiet i Leopolds text. Även Leopold manar fram bilden av kungens »hamn», 
blickande tillbaka från sin upphöjda tron, vakande över allas väl, och slut
sången stiger som en bön om att hämnd icke skall övergå det olyckliga landet. 
De sista textavsnitten lyder:

O hamn af Hjelte, Far och Maka,
Som skiftat, på så blodigt sätt,
Den Thron du, vådligt Stor, beklädt,

Mot en, som intet Agg och inga stormar skaka;
Se ner, uppå ditt Folk, förlåtande tillbaka,

Och, glömsk af menskors oförrätt,
Ännu ifrån Din höjd, med samma ömhet vaka 

För Sverjes väl, och för din Ätt!

Kungars Gud! mot brottets panna,
Slunga dina åskors brand,
Men förtyng ej straffets hand.
Låt ej Hämdens fasa stanna 
Öfver ett olyckligt Land!

De båda diktarna rör sig med samma motivkomplex, men olikheterna är 
stora —  och karakteristiska. Leopold formar retoriska utrop och vädjanden. 
Kellgren gestaltar visionen som en scen med inre dramatiskt liv och intensiv 
stegring från moment till moment. Kungen omges med apoteosens ljusa strål
glans, men har ändå hela tiden en aktiv roll, så främst när bönhörelsen för 
önskan om folkets räddning ställes som villkor för tacksägelsen och lovsången. 
Också Leopold gör åtskillnaden mellan brottet som kräver rättmätigt straff och 
hämnden som hotar att drabba det olyckliga landet, men han ger bönen det 
direkta anropets form. Kellgren motiverar fordran på bönhörelse genom att 
föra fram den starkt betonade antitesen mellan folkets elände och djupa nöd 
och millioners gråt och dygd. Framför allt finner han med det betingade 
framställningssättet möjlighet att uttrycka och hävda sin personliga gudsupp
fattning med dess alltid konsekvent fasthållna värdering.

På denna punkt kan man iakttaga ett djuptgående samband med en upp
märksammad och ofta understruken ledande tankegång i Kellgrens diktning,
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alltifrån Mina Löjen, där han frågar: »Han sjelf, så lycklig och så god, Kan 
menskjors plågor honom ära», till Den nya Skapelsen, där han sammanfattar 
sin fordran: »At öm, och god och glad och mild Vår högsta dyrkan värdig 
skattas.» En mycket tydlig parallell ger odet Förtviflan med den programma
tiska motsättningen mellan den gammaltestamentlige hämnaren och vännen
fadern. Problemställningen gäller den livströttes rätt att välja självmordet, och 
på frågan: »Räds du, at i dödens fjät Hämdens Gud sin ljungeld kastar» 
följer svaret: »Ach! Han är ej en barbar, Han, som varelsernas slägte Ur det 
tomma djupet väckte —  Nej, han är en vän, en far.» Ett speciellt spännings
förhållande framträder när Kellgren i dikten över Gustaf III, bunden inom 
psaltarparafrasens tema, i kontrast mot den gammaltestamentligt givna guds- 
bilden ställer sin fordran på mild försonlighet. Det är på denna linje man kan 
finna diktens starkt personliga signum. Djupt betecknande för Kellgren är 
också att förbinda både regent- och gudsidealet med föreställningen om en vän, 
en far. När han i dikten ur folkets synpunkt tilldelar Gustaf III båda epiteten 
och betonar mildheten och försonligheten anknyter han till en tradition för 
kungahyllningarna som han som diktare i väsentlig grad bidragit till att befästa. 
Denna anknytning och koncentrationen av karakteristiken på ifrågavarande drag, 
med uteslutning av andra aspekter, framstår som en medveten, avsedd värdering. 
Även häri ter sig dikten som en idédikt, oberoende av de dagsaktuella opinions- 
skiftningarna.

Det kan slutligen också vara värt att iakttaga att diktens uppläggning som 
en scen där kungen, ställd inför den högstes tron, ögonblicket före den slutliga 
upphöjelsen, uttrycker sin oro, avväger och pläderar, påfallande överensstämmer 
med utformningen av den sista stora scenen i andra akten av operan Gustaf 
Wasa, då Gustaf i daggryningen, ensam inför den förestående avgörande striden 
ber om seger och strängt rannsakar sina innersta syften. Han höjer bönen: »Kom, 
fräls ur slafveri och nöd Et folk som dig med trohet tjenat!», men förbinder 
sin egen segrarställning med villkoret att han osjälviskt fullföljt sin gärning. 
Slutligen utlovas också här lovprisningen: »Blott af din nåd kan segren lämnas, 
Blott til ditt lof han egnas skall.» Likheten är knappast tillfällig. Associations- 
sambandet är av samma art som när i Kraus’ grandiosa sorgmusik hela den 
gustavianska operans Gluckinspirerade patos, vidareburet av Naumann och av 
Kraus själv, lever som inspirationsbakgrund. Om Kellgrens och Frigeis Cantata, 
såsom det förefaller, varit tänkt för klagodagen har den som ett moment i de 
sista minnesceremonierna även i viss mån kunnat te sig som en fortsättning 
i förhållande till den stora begravningsmusiken.

Leopold fick det officiella uppdraget att författa orden till sorgmusiken vid 
ett sammanträde i Svenska akademien 31 mars, två dagar efter Gustaf III:s död. 
Kellgren var detta år akademiens direktör. Schiick redogör i sin stora akademi
historia för reaktionen inom akademien och för dess åtgärder för att hedra stif
tarens minne (1, s. 205 ff.). Med en viss tvekan åtog sig Leopold uppdraget, 
men vid ett sammanträde 21 april läste han upp sin dikt, med akademiens 
bifall. Vid detta tillfälle togs också frågan upp om en offentlig minnessamman- 
komst i akademiens namn. Den diskuterades ytterligare vid ett sammanträde 
27 april. Oxenstierna åtog sig att hålla minnestalet, och orden till den sorgmusik
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som eventuellt kunde framföras skulle skrivas av N. L. Sjöberg. Någon dag 
kort efter klagodagen ansågs som lämplig för minnesfesten. Den kom emellertid 
av olika anledningar att uppskjutas, och när en minnessammankomst omsider 
hölls 7 maj 1794 skedde det under helt ändrade politiska förhållanden. Den 
minneshyllning Oxenstierna gav Gustaf III med sitt tal framstod som en modig 
handling, och kostade honom riksmarskalksämbetet. Sjöberg har, i nära efter
följd till Leopold, skrivit en dikt för den tilltänkta sorgmusiken, och med titeln 
Öfver Gustaf D. 3 :djes Död ingår den i hans 1796 utgivna Skaldestycken. 
(I Svenska vitterhetssamfundets edition av Lidners samlade skrifter upptages 
den bland Lidner tillskrivna arbeten.)

Oavsett Kellgrens kända oppositionsställning har hans svåra sjuklighet, med 
en akut krisperiod vid början av året, varit ett hinder för honom att framträda 
aktivt. Sjukdomen var en anledning till att han i februari och mars i polemiken 
med Thorild biträddes av Leopold. Som direktör måste Kellgren trots allt ha 
varit noga underrättad om akademiens förhandlingar, och diskussionerna har 
kanske betytt något för honom som en impuls till att skriva dikten och till att 
utföra den som en musiktext. De brev av honom som bevarats vittnar om att 
han med stort intresse följt den allmänna händelseutvecklingen, men det kom
mer i dem inte fram någon antydan om hätskhet mot Gustaf III som en till- 
lämpning av den kritiska bedömningen av de föregående årens maktpolitik. 
Det är i stället avståndstagandet inför det skedda som dominerar. Från tiden 
mellan 23 mars och början av juli finns emellertid inga brev bevarade, och det 
är under dessa vårmånader man kunde vänta att se dikten omnämnd. I juli 
lämnar Kellgren Stockholm för att genom resor och uppehåll i Småland hos 
släktingarna under sommaren och hösten söka bättring för sin hälsa. Att han 
är borta från Stockholm gör det i och för sig osannolikt att dikten kommit till 
så sent som i augusti.

För klagodagen 6 juni skrevs en mängd minneshyllningar. Bland andra fram
trädde Bellman och Lidner med minnesdikter. Lidner åstadkom också vid be- 
nådningarna i augusti av de dömda en opportun dikt om Gustaf III:s mildhet. 
Bellman skrev en utförlig dikt på alexandriner, vilken han som högtidstalare i 
Augustiorden läste upp vid den minnessammankomst orden höll i enlighet med 
traditionen att samlas just Gustafsdagen. I talet har Bellman lagt in en beskriv
ning av hur han med sin maka och lille son besöker Riddarholmskyrkan klago
dagen och i folkträngseln där går omkring med dem och beser och beundrar 
den ståtliga gravutsmyckningen i kyrkan, följer ceremonierna och lyssnar till 
musiken som stiger under valven. Det intressanta att notera är att också han, 
bland de många andra motiven, återger en vision av Gustaf III:s »hamn». Dik
ten trycktes, men indrogs antagligen som av någon anledning misshaglig för 
hertigen. Uppgifter härom meddelas i standardupplagan av Bellmans skrifter, 
i vilken dikten ingår i del 7. I kommentaren konstateras hur ytterligt både nog
grann och pålitlig Bellman är i sin detaljerade beskrivning av kyrkans inred
ning. Därvid hänvisas för jämförelse bland annat till den utförliga redogörelse 
som var införd i Inrikes Tidningar 24 maj. Följande dag stod den även i Stock
holms Posten. Tidningarnas beskrivning kan ju i själva verket ha tjänat Bell
man som källa. I kommentaren påpekas dessutom att kyrkan efter begravnings-



Två Kellgrens studier 193

akten 14 maj flera dagar hölls öppen för allmänheten, då också Kraus’ sorg
musik varje dag uppfördes, och det anses troligt att Bellman utgår från ett 
besök i kyrkan någon av dessa dagar. I dikten gäller emellertid skildringen just 
klagodagen.

Kring graven stod ett antal minnesstenar med inskrifter resta. Bellman be
skriver dem, men avbryter sig plötsligt och utbrister:

Beklagom Gustafs död! — Mitt minne mig opprör;
Mig tycks dess klara Hamn för mina ögon sväfva;
Hans leende behag at blodets bäfvan quäfva

Och hans otvungna röst jag tillber och jag hör. (A. a. s. 163.)

Därigenom att Bellman uttrycker sin egen intensiva och plötsliga minnesupp- 
levelse får han med konkret påtaglighet fram intrycket av mänsklig närhet. Då 
han talar om klarheten, om leendet, om önskan att lindra oron, och lyssnar till 
rösten, rör han sig anmärkningsvärt nog med drag som alla är konstituerande 
för den vision Kellgrens dikt plastiskt levandegör. I synnerhet raden »Hans 
leende behag at blodets bäfvan quäfva» kan uppfattas som en koncentrerad 
sammanfattning av Kellgrens idealiserande karakteristik. Överensstämmelserna 
tycks ge en antydan om att Bellman känt till Kellgrens dikt och kanske lyssnat 
till Frigeis Cantata i kyrkan. Som en antydan kan de vara värda att inte förbises, 
men är ändå av alltför allmän art för att kunna tjäna som ett säkert belägg.

Det visar sig över huvud taget svårt att fastställa om Cantatan framförts på 
klagodagen. Närmast ligger det till hands att antaga att det skett i någon av 
Stockholms kyrkor, och främst i Riddarholmskyrkan som ett inslag i minnes- 
hyllningarna, i viss mån som ett tillägg i förhållande till sorgmusiken vid be- 
gravningsceremonierna. Något tryckt program finns tydligen inte utöver klago- 
dagsplakatet, utfärdat 4 april, i hertigens namn, och signerat av Olof Wall- 
quist. Det innehåller en karakteristik av Gustaf III :s gärning och personlighet, 
anbefaller dagens högtidlighållande som allmän bönedag och meddelar de 
stadfästa texterna. Tidningarna lämnar inte motsvarande redogörelser för klago
dagen som för begravningsanordningarna. Det har inte heller trots ganska om
fattande arkivefterforskningar visat sig möjligt att få fram andra uppgifter om 
programmen för minneshögtidligheterna. I begravningsräkenskaperna, bevarade 
i slottsarkivet, förekommer t. ex. endast en kort notis om en 7 juni gjord utbe
talning till sångare och sångerskor som tjänstgjort vid bisättningen och begrav
ningen. Kollekten i Stockholms kyrkor klagodagen skulle gå till frimurarbarnhu- 
set som en ersättning för att detta år den sedvanliga långfredagskollekten inte kun
nat upptagas. Då frimurarna långfredagen brukade anordna konsert kunde det 
tänkas att de på något sätt medverkat vid klagodagens musikceremonier, men 
ordensarkivet har inga upplysningar att lämna härom. Kanske kan någon upp
gift i brev eller dagböcker omsider ge svaret.

Då Kellgren och Frigel tidigare samarbetat i sällskapet Utile Dulci är det 
också berättigat att fråga om verket kan ha kommit till för sällskapets räkning 
(Kellgren, SS 7, s. 394 ff., 212). Utile Dulci hade haft Gustaf III till sin högste 
beskyddare ända sedan hans kronprinstid, och det hade högtidlighållit hans 
födelsedag 24 januari som officiell årsdag. De regelbundna sammankomsterna
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har emellertid upphört vid början av år 1790, vilket framgår av att de kallelse
notiser som stod införda i tidningarna då inte längre återkommer, och från år 
1792 finns det inte någon uppgift om att sällskapet varit samlat. Eftersom Frigeis 
komposition har karaktären av en kyrkokantat är det inte heller sannolikt att 
den varit avsedd för det Apollodyrkande vittra sällskapet.

Fyndet av Frigeis musik gör det möjligt att bedöma Kellgrens dikt under nya 
förutsättningar. Samhörigheten med psaltarparafrasen förklarar de religiösa ut
tryck som det förvånar att möta hos Kellgren, och diktens lyriskt dramatiska 
struktur får särskild motivering just i förbindelse med musiken.


