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Bengt Lidners minnesdikter över fru De Frese.
Av H a r a l d  E l  o v son.

I den postumt utgivna samlingen Lidners Nyare Arbeten, som utkom 
samma år skalden avled, ingår en dikt Vid Fru de F**s Graf, som bar 
följande lydelse:

Nattens sorgsna Majestät,
Långsamt mellan målnen sträfva!
Kalla uti Dina fjät
Stj ernorna, som ladng Dig sväfva!
Herrska, Lugn! kring jord och haf!
Hjertat vil sit qval utgjuta!
Ack! det är vid Claras graf,
Darrande jag tar min Luta.

Och Hon ej mer! - - Hvar är o nu Behagen,
Som tvungo lastens slaf at t  just i Dygden bli?
Hon död! - - Hvars blick var skön som strålen ifrån dagen,
Hvars röst var ljuf, som Lutors symphonie.
Nej, Yngling! Nej, Du ej en Skönhet finner,
Som så at älska vet, som med den känsla brinner,

Hvars öga så gudomligt ler,
Då Hon en Like lycklig ser.

Du vet det —  Du, som känslolös af smärta,
Vid Claras graf, Des Maka, står.
Mins endast det förflutna år!

Säg, om Hon kärlek känt! Säg om Hon ägde hjerta!
Mins de sälla aftonstunder,
Hon med Dig i tysta Lunder 
Ensam och förtrolig gick!
Aldrig Turtur-Dufvans maka 
Njöt én mera hänryckt blick,
Kunde högre vällust smaka,
Än Du där erfara fick.

Mins, då sin Kärleks-pant, af hoppet tjust, Hon bar,
Hon sade: ack! M in  Vän, hjelp mig min sällhet njuta!
Som M aka, får du nu uti D in famn mig sluta;
K an  hända, inan kort, som M aka och som Far.

Men Dödens lia uplyft v a r : --------
Fans ej Odödlighet, då vore Gud Barbar.

J veten, om Hon hjerta ägde,
Olycklige, som bröd med Henne dela fått.
Mån Hon en uslings fel på Hjelpens vigt-skål vägde?

Nej, om Hon Himlens välde nått;
Hon sjelfva af grunden gjort godt.

Och Skalder! - - Af Er Sång Hon Änglars glädje njutit,
Då hjertat hjertats rätt med ifver yrkat har.
Ack klagen! de ha flytt - - de vällust-fulle dar,
Då vid Er Harpas slag Hon sälla tårar gjutit.
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Men nu i Hennes lefnads vår,
Hvad gruflig syn jag skåda får!
Det Väsen, Hon vil lifvet skänka,
Mot Henne dödens dolkar för.
(Hvem med nog tacksamhet kan tänka, 
Hvad för sit Barn en Moder gjör?
Hvem  djerfs den Skönhet öfvergifva,

Som Han förfört, at Dygden öfverge?*
Barbar! fanns intet helfvete;
För Dig det borde skapadt blifva.)
Hvad känslor öfverhopa mig!

I dödens djupa famn jag skådar, Clara, Dig;
D it döda Barn emot D it bröst Du trycker,

D et tusen, tusen kyssar ger:
Man måste vara Gud, at kunna älska mer.

Och nu Du på Din Maka ser:
Nej, Himlen ej i  dag Dig från min sida rycker —

I  dag -  -  Ack! vår Förenings Dag!
Hur ljuf!  -  -  -  för alt mit väl jag Gud och Dig välsingar;
M in  M a k a ! ...............Hvilket Thordöns-slag! - -

Hon dör: Han stum och sanslös dignar.

Njut oupphörligt, sälla Hamn,
Dit lugn, som ingen Magt kan störa!
Ben Änglarne Din anda föra 
Up til Gudomlighetens famn.
Hvart flyr jag? —  ack! jag söka ville 
Vett, Ungdom, Skönhet, Hjerta, Snille;
Men vid Din graf jag Dygden ser,

Hon ropar suckande: Ack! Clara är ej mer,1

Vem den bortgångna var har Warbnrg i sin biografi över skalden fast
ställt. Bland »smådikter», som enligt Warbnrg »antagligen» hör till tiden 
före Lidners finska resa, nämner han den ifrågavarande, om vilken han 
uppger: »skrifven till minne af den vid tjugufyra års ålder 1787 aflidna 
Clara Charlotta de Frees, född Sevallius».1 2 Dessa biografiska uppgifter 
kan korrigeras och kompletteras. Den avlidnas förnamn var Clara Chri
stina, hennes familjenamn De Frese. Hon var maka till häradshövdingen 
i Örebro, Glanshammar och Fellingsbro Axel De Frese (1756—1826), 
hennes föräldrar var bruksägaren Gabriel Sewallius och Christina Bob- 
sahm. Hon dog i Örebro den 27 juli 1787.3

Det visar sig, att denna gravskrift varit publicerad tidigare än i upp
lagan från 1793 av Lidners skrifter. I den samling Verser till och öfver 
enskilda, som finns i KB, ingår i bandet för åren 1789—90 ett tryck Vid 
Fru De FBESES Graf, som innehåller samma minnesdikt som den här 
omtalade Lidnerupplagan. KB-tryckets text har emellertid på flera 
punkter avvikelser från den i 1793 års edition meddelade versionen. 
Av dessa ska en här påpekas. B. 10 lyder i det brolingska trycket så: 
och Hon ej mer - - Hvar är nu Uranie?

Det i KB förvarade trycket, som är i liten oktav och omfattar fyra

1 Lidners Nyare Arbeten, Sthlm 1793, s. 90 ff. Det är betecknande för hur vårdslöst 
denna samlings utgivare gått tillväga, att gravskriften upptagits i avdelningen »Skämt
sama Poesier».

2 Karl Warburg, Lidner, Sthlm 1889, s. 185 f.
3 För dessa biografiska uppgifter se G. Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor, 2, 

s. 188.



sidor, saknar uppgift om såväl författare som boktryckare, tryckort 
och tryckår. Exemplaret är emellertid försett med följande blyertsan
teckning: »Tryckt af Gustaf Broling i Stockholm 1789 eller 90. Sanno
likt af honom förf. rariss.» Den som skrivit detta är Gustaf Klemming, 
den säkre kännaren av svensk boktryckerihistoria.1 Den i Klemmings 
anteckning nämnde Gustaf Broling, som var född 1766 och som efter 
studier i Uppsala kom till Stockholm och med tiden avancerade till bergs
råd, bedrev under åren 1789—91 i huvudstaden tillsammans med en ung 
släkting en tryckeriverksamhet av blygsamma mått. Det var inte fullt 
tio saker, som utgick från denna officin. Det rörde sig om privattryck i 
små upplagor, vanligen 24 exemplar.1 2

Det i KB bevarade exemplaret av den hos Broling tryckta gravskriften 
över fru De Erese, gav, som jag redan påpekat, ingen uppgift om vem 
författaren var. Klemmings förmodan, att Broling själv skrivit dikten, 
kan inte utan vidare avvisas. Att dikten finns medtagen i 1793 års Lid  ̂
nerupplaga är ingen säker borgen för att Lidner verkligen var dess upp
hovsman. Per Enbom, som hjälpte skaldens änka med att ordna samlingen, 
har som bekant själv medgivit, att han i den upptagit flera dikter, som 
har andra än Lidner till författare; bl. a. hade han ju inryckt ett par av 
sina egna dikter. Man kan inte heller utan vidare från det förhållandet, 
att gravdikten ifråga om motiv och språk verkar typiskt lidnersk, dra slut
satsen, att det är Lidner som skrivit den. Yid den tid det här är fråga om 
hade Spastaras skald redan börjat få efterbildare. Av det slutande sjut
tonhundratalets diktare skulle ingen utom Leopold utöva ett så tydligt 
inflytande på samtida och närmast efterföljande författare som just 
Lidner. Liksom man talar om ett tegnériserande i vår litteratur kan man 
också tala om ett lidneriserande. Det är inget som hindrar, att den unge 
Broling imiterat decenniets märkligaste lyriker. Man finner också rik
tigt nog, att Broling varit litterärt intresserad. Av de saker han utgav 
från sitt lilla tryckeri kan anföras en kollektion »Vitterhet från flere språk 
samlade och för eget samt några vänners nöje tryckt», utgiven i två häf
ten 1789—91. Det visar sig vidare, att Broling var släkt med den av
lidna fru De Frese. Hans far, kronofogden Gustaf Broling, var gift med 
Anna Kristina Kolmodin, f. Kobsahm.3 Fru De Freses mor var, som ovan 
omtalats, också en Kobsahm. Fru De Frese hade bott i Örebro, där hon 
också avled, Brolings far var kronofogde i Väster-Närke fögderi. De två 
unga bergslagsborna har säkert känt varandra personligen. Det hade 
bara varit naturligt, att den vittert intresserade unge studenten hade 
strängat sin lyra vid sin frändes bortgång. Det var också naturligt, att 
han, när han ett par år senare startade ett tryckeri, publicerade sin min
nesskrift. Det kan slutligen påpekas, att det inte finns någon uppgift 
om att stockholmslitteratören Bengt Lidner haft förbindelser med härads- 
hövdingefamiljen De Frese uppe i Bergslagen. Man kan onekligen känna 
sig uppfordrad att godta Klemmings attribution av gravdikten över fru 
De Frese till Gustaf Broling och avföra den från Lidners oeuvre. En när
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1 Bibliotekarien Bror Olsson har för mig påpekat, att anteckningens handstil tillhör 
Klemming.

2 För dessa uppgifter se Svenskt biografiskt lexikon 4, Sthlm 1926, s. 237, och G. Klem
ming och J. G. Nordin, Svensk boktryckeri-historia 1483-—1883 1, Sthlm 1883, s. 247.

3 Svenskt biografiskt lexikon 6 , s. 337.
10 — 40155. Samlaren 1940.
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mare prövning ger emellertid till resultat, att den av Klemming gjorda 
attributionen måste avvisas. Det kan inte råda någon tvekan om att 
Lidner verkligen skrivit denna dikt.

Det kan först erinras om att gravskriften över fru De Frese finns i 
en gammal avskrift på ett löst blad i 4:o, som ingår i den D ’Albedyhllska 
samlingen i Uppsala universitetsbibliotek.1 Denna avskrift, som utom 
själva gravskriften innehåller ett förut okänt »Inpromtu», riktat till den 
kvarlevande maken, låter Lidner vara de båda dikternas författare. 
Gravskriften bar titeln »Wid Claras Graf». Det är nu att märka, att den 
version, som dikten har i denna avskrift, frånsett skillnader i stavning 
och interpunktion, helt överensstämmer med den text, som finns i det 
brolingska trycket. Det kan inte gärna råda någon tvekan om att vi i 
detta tryck har den ifrågavarande minnesdiktens första version. Det 
är en bearbetning av denna, som meddelas i 1793 års Lidnerupplaga. 
Det kan i förbigående påpekas, att det är något synnerligen karakteristiskt 
för Lidner, att han hade svårt för att betrakta en dikt som slutgiltigt 
fullbordad, han har upprepade gånger bearbetat ett stort antal av sina 
dikter, de stora såväl som de mindre.

Det avgörande för attribueringen av gravdikten över fru De Frese 
är emellertid, att den uppvisar en rad verbala överensstämmelser med 
andra säkra Lidnerdikter, överensstämmelser, som inte kan förklaras 
som reminiscenser från Lidner hos en annan diktare.

Utropet i gravdikten »Och hon ej mer!» (r. 9), som upprepas i slut
radens »Ack! Clara är ej mer», använder Lidner som ett slags omkväde i 
»Öfver Fru S***s död», också tryckt första gången i upplagan 1793. 
Denna dikt har som ett slags överskrift eller motto: »Hon är ej mer!» 
Denna fras går sedan igen i diktens tre strofer, såsom slutrad i första och 
andra strofen och inuti den sista. Den möter varierad i denna strofs 
slutrad, som är lagd i änglarnas mun: »Hon är bland oss.»1 2 Denna dikt 
har ej varit daterad. Den fru S***, som det här är fråga om, måste efter 
vad jag kan se vara den sköna och kvicka fru Anna Charlotta Schröder- 
heim, maka till Elis Schröderheim, Lidners gynnare. Fru Schröderheim, 
som Lidner upprepade gånger besjungit, avled nyårsdagen 1792. Min
nesdikten över henne har alltså tillkommit nära fem år efter det gravskrif
ten över fru De Frese skrevs. Det är naturligtvis inte omöjligt, att två 
olika författare vid ungefär samma tid i minnesdikter över en dam ut
nyttjar samma upprepning av samma fras som poetiskt stilmedel. Det 
är å andra sidan mera troligt, att överensstämmelsen beror på att den 
ene lånat från den andre. Det skulle i det konkreta fall det här är tal om 
sålunda vara Lidner som lånat från den unge Broling, vars dikt var känd 
endast i ett privattryck. Den möjligheten får betraktas som utesluten.

Man kan emellertid med hjälp av annat material styrka Lidners för

1 V. 16. Begrafnings-verser.
2 Lidners nyare arbeten, Stockholm 1793, s. 116 f. Man har här i själva verket ett för 

Lidners gravdikter typiskt uttryck, som fått den stående formelns karaktär. Han har 
utnyttjat det bl. a. i sin gravskrift över Johan Ignatius, skriven i febr. 1788. I förordet 
upprepas två gånger: »Ignatius är icke mer», i själva dikten heter det, att en fånge i för
tvivlan över Ignatii död ropar: »Han är ej mer.» Uttrycket förekommer betecknande 
nog i den dikt,, varmed Lidner dedicerade Gustaf III Yttersta domen. Denna dikt är ett 
slags gravskrift, den bortgångna är emellertid ingen person utan skaldens poetiska för
måga, hans »lyra». Om denna heter det: »Men t - - - denna lyran är ej mer.»
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fattarskap till gravskriften över fru De Frese. Denna uppvisar nämligen 
i den form, vari den möter i det brolingska trycket och i uppsalaavskrif- 
ten, överensstämmelser med en annan dikt av Lidner, under titeln Öfver 
Uranie tryckt i den upplaga av hans skrifter, som boktryckaren J. C. 
Holmberg utgav 1788, och under rubriken Öfver en skönhets död i starkt 
bearbetat skick medtagen i 1793 års upplaga. Två av dessa paralleller 
ska här påpekas. I den version, som det brolingska trycket ger, kallas 
den bortgångna såsom i de två senäst berörda dikterna Uranie. Fyra 
verser ur samma version går direkt igen i Öfver Uranie. Det heter i den 
förra dikten:

At plåna minnet ur m itt bröst 
Ej någon tid skall mäktig blifva 
Och ve den Vän som vågar gifva 
Åt detta Hjerta minsta tröst;

I Öfver Uranie säger skalden:
Ej någon tid skal mägtig blifva 
At plåna Dig utur mit bröst;
Ack ve! den vän, som söker gifva 
Åt detta hjerta minsta tröst.

Det måste ha varit samme diktare, som fört pennan i de båda gravskrif
terna. Denne diktare har varit Lidner.

De paralleller, som här påvisats mellan gravskriften över fru De 
Frese och Öfver Uranie, tillåter oss att närmare datera den senare dikten. 
Redan en flyktig läsning av de båda poemen visar, att de har mycket gemen
samt. Det tragiska moderöde, som berättas i båda, har uppenbarligen haft 
samma förebild i verkligheten. Det är tydligt att även Öfver Uranie är 
en minnesdikt över fru De Frese. Den kan nu närmare dateras. Den har 
tillkommit efter den 27 juli 1787, fru De Freses dödsdag, och före slutet 
av år 1788, då den blev tryckt i andra delen av Holmbergs upplaga av 
Lidners samlade arbeten. Den har säkerligen förelegat färdig i den form 
den har i denna upplaga, innan Lidner på hösten 1787 helt plötsligt begav 
sig över till Finland. Ett utkast till denna dikt har man uppenbarligen i 
det korta poem Uranie, som första gången trycktes i Lidners Sednare 
Samlade Skrifter, Stockholm 1820.1 Öfver en skönhets död utgör en 
tredje version av denna dikt, vilken Lidner säkerligen utarbetat, när han 
under sina sista år förberedde en ny upplaga av sina skrifter.

Det tragiska i fru De Freses död blir bara med omskrivningar antytt av 
skalden med dessa ord:

Men nu i Hennes lefnads vår,
Hvad gruflig syn jag skåda får!
Det Väsen, Hon vill lifvet skänka,
Mot Henne dödens dolkar för.

En biografisk handbok omtalar mera direkt om fru De Freses bortgång: 
»f i barnsäng 1787 27/v i Örebro».1 2 Det förvånar inte, att den olycka, som 
träffat denna unga kvinna, har inspirerat Lidner till flera dikter och att 
han inte kunnat låta dem ligga utan upprepade gånger tagit fram dem

1 Detta sammanhang har utgivaren av denna lidnerefterskörd, A. A. Afzelius, i en 
not antytt, jfr a. a., s. 31.

2 Elgenstierna, a. a. 2, s. 188.
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och bearbetat dem. Huvudmotivet i den moderbundne diktarens verk 
var den för sitt barn ömmande och lidande modern. Den mest bekanta 
variationen av detta tema möter ju i skaldestycket Grefvinnan Spastaras 
död. Minnesdikten över fru De Frese och Öfver Uranie uppvisar beteck
nande nog ifråga om ordval, teknik och inställning flera paralleller till 
det nämnda poemet.

Det ligger nära till hands att fråga sig, hur Lidner fått kännedom om 
fru De Freses olyckliga slut. Det tillgängliga biografiska materialet till
låter inget säkert svar på denna fråga. Det är ju inte uteslutet, att skalden 
på något vis haft personlig förbindelse med den bortgångna och hennes 
familj. Det är också möjligt, att han varit bekant med hennes släkting 
Eroling, som var auskultant i bergskollegium i Stockholm, från 1784, 
och att denne berättat om hennes bortgång och kanske bett om en grav
skrift. Att Lidners dikt verkligen föredragits vid fru De Freses grav, 
synes framgå av dess titel i såväl det brolingska trycket som uppsala- 
avskriften.


