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En nyupptäckt Kellgrendikt.
Av Ni l s  Pa l mbor g .

I en större autografsamling, för någon tid sedan förvärvad till Lnnds 
universitetsbibliotek1, ingår bl. a. ett blad i oktavformat, vars båda sidor 
upptages av en dikt, skriven vid Gnstaf lll:s  död. Dikten har följande 
lydelse i exakt avskrift efter originalet:

Hvad röst af himmelsk fröjd -------af Salighetens toner . .
Triumphens röst, med1 2 milioner =

Cherubers harpor stämd . . ur Evighetens famn
till Jorden strömmar / ner?3 / — Och der! . . bland Hjeltars throner

på denna högst upsatta th ron -------hvad Hamn,
af Gudasken bestrålad, går att taga 

sin lön för pröfvad dygd? — /
O F olk !----- fördröj att klaga!

Ett ögnablick o Folk! dröj!-------och lyft ögat än
ur djupet af den sorg, som dig betungar;
och kän den du begråter! — / H a n -------din Vän,

din F a r-------den bäste--------ack! den mildaste bland kungar--------
din G ustaf-------Det är Han! — han sjelf; som än en gång
med ömhet mot dig l e r -------/ Och nu, vid himlars hälsning,
stäld för den Högstes blick, uphöjer Låfvets sång;
Låf för sin mödas slut, sin död, sin frälsning: /

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

Min klagan uti glädjeljud 
I Högtidsdrägt min sorgeskrud.

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 gråt4 försona . . .
Milioners5 dygd det brott försona,
Som fläckat blott en Nidings hand!

1 Om autografsamlingen, se Lunds universitets årsberättelse 1948-1949, Lund 1949, s. 17.
2 Ändrat från bland.
3 Frågetecknet i manuskriptet.
4 Ändrat från dygd.
5 Struket gra.
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Då skall min sälla tunga, 
Med evigt högre glädjeljud,
Dig tack och låf och ära sjunga, 

Min Frälsare! min Gud!

Nederst på första sidan står antecknat med annan handstil än diktens 
»Egenhändigt af Joh. Henr. Kellgren». En noggrann jämförelse med andra 
i biblioteket befintliga Kellgrenautografer, framför allt brev till Olof 
Bergklint, har givit till resultat, att det utan tvivel är Kellgren, som 
nedskrivit dikten, och därmed skulle åtminstone ett viktigt kriterium på 
att Kellgren även bör ha författat dikten vara framlagt. Till yttermera 
visso är det lätt att påvisa en rad verbala likheter med andra Kellgren- 
dikter, särskilt dikterna till Gustaf III och det kungliga huset. I Den 
1 Januarii 17801 heter det:

Olycklige! du aldrig gissat har
Hvad vällust den Regenten smakar,
Som lik en Skydds-Gud och en Far1 2 
För millioners sällhet vakar.

Ännu ett exempel på skaldens sätt att begåva konungen med epitetet 
fader finner man i Vid Konungens Återkomst från Spa 17803 4:

Ömt och tyst allenast sjung:
Han är här min Far och Kung!

I Få Konungens Födelsedag 17804 heter det i åttonde strofen:
Men se! af guld och azur blänker 
En thron i molnets öpna famn;
På denna Thron en Gudahamn 
Sin snabba fart til jorden sänker.

Och den följande strofen inledes med invokationen:

Folk! ropar han, din bön Försynen blidkat har.

I Få Konungens Födelsedag 17825 kan man utvälja tredje strofens början:
Til detta Altare jag ser 
Millioner dödelige böjas,

Likaså en versrad i slutet av dikten:
För hvilka dragen J i dag er högtidsdrägt?

I Vid Lovisa Ulricas Död6 återkommer i näst sista strofen utropet 
Folk! kän dit sår, men tilbed den dig slog —

1 J. H. Kellgren, Samlade skrifter, utg. av S. Ek, A. Sjöding, O. Sylwan, 2, Sthm 1939, 
s. 48 ff.

Kursiveringarna i citaten i det följande är gjorda av uppsatsförf. (utom sista vers
raden i Vid Konungens Återkomst).

3 Kellgren, a. a., s. 102 ff.
4 A. a., s. 11 ff. 5 A. a., s. 161 ff. 6 A. a., s. 170 ff.



I Cantate vid Lovisa Ulricas Begrafning1 är slutarian lämplig att citera:
Men gläden Er, J Dygdens Söner!
Et högre Rike väntar Er;
Der Thronen ingen skakning röner,
Der Purpurn ingen ledsnad ger:

I Cantate den 1 Januarii 17892 förekommer i början följande versrader:
. . .  — Til Dig nu 

Upstiger jordens helsning — sången 
Af millioners lof — O hör den! . . .

I Dälden3 kan lämpligen första och nionde stroferna citeras:
Stolt, majestätlig, i ljusets silfverskrud 
Satt på sin thron, å den höga kräftans 
Glödande himlafält, dagens Drott.
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Rytande kom Orcanen — O ädle! du 
Kämpade, stod: kom tyst i natten 
Niding ens lömska stål — du föll.

Den nya Skapelsen* innehåller i sjunde strofen uttrycket Änglars harpor. 
Och i Til Christina5 talas om Seraphers harpor. Från samma dikt kan man 
även hämta följande rader:

. . . Gud! hvad glada röster 
A f himmelsk harmoni ha nått hans öra!

I fragmentet Sigvarth och Hilma6 har Kellgren uttrycket »Svithjods Skal
der». Slutligen kan från Mina Löjen7 citeras de fyra första raderna:

Jag ler —  o Gudar, Nöjets Gudar!
Er anblick föder mig på nytt:
J  mina tankars klädnad bytt 
Från sorgedok i  glädje-skrudar.

Allt tyder således på att vi har framför oss en hittills okänd Kellgren
dikt. Upptäckten blir så mycket mera anmärkningsvärd, som man erinrar 
sig Kellgrens brytning med Gustaf III och definitiva övergång till opposi- 
tionssidan — dock utan att han direkt ansluter sig till den extrema adels
oppositionen — vid riksdagen 1789. Med detta välbekanta faktum för 
ögonen frågar man, hur det kan komma sig, att Kellgren skriver en dikt 
om konungen vid hans död. Man undrar vidare, om den tillkommit strax 
efter dödsfallet, eller om någon tid — och i så fall hur lång — förflutit 
mellan konungens död och diktens avfattande, och slutligen om den ger 
ett spontant uttryck för Kellgrens tankar och känslor inför Gustaf III:s 
bortgång eller om den på något sätt är ett beställningsarbete. Problemen 
kring dikten är lätta att uppställa, lösningarna svårare, och något säkert 
resultat kan man väl knappast komma fram till. I varje fall bidrager

1 A. a., s. 166 ff. 2 A. a., s. 296 ff. 3 A. a., s. 300 f.
4 A. a., s. 303 ff. 5 A. a., s. 316 ff. 6 A. a., s. 277 ff.
7 A. a., 1, Sthm 1937, s. 270 ff.
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dikten på ett märkligt sätt att ytterligare belysa frågan om förhållandet 
mellan Kellgren och Gustaf III.

Sverker Ek har en gång sagt, att Kellgren »aldrig lämnat någon karak
teristik av konungen och knappast förrått vad han innerst tänkt om 
honom».1 Emellertid’ kan man dock ganska väl klarlägga Kellgrens in
ställning till konungen fram till brytningen 1789. Förtjänsten härav till
kommer bl. a. Yerner Ekenvall.1 2 Ekenvall konstaterar, att den tidigare 
Kellgrenforskningen alltför envist riktat blicken på skaldens hyllnings
dikter till konungen och ej tagit hänsyn till Kellgrens kritiska artiklar i 
Stockholms-Posten. Av kungadikterna kan de första, skrivna under Åbo- 
tiden, sägas höra till »de mest äkta, som Kellgren skrivit».3 De fyra hyll
ningsdikterna 1780 vill Eken vall däremot i enlighet med Lagus ge stäm
peln suppliker. Kedan antalet gör saken misstänkt. Om man däremot 
ingående studerar Kellgrens artiklar i Stockholms-Posten, finner man, 
att »Kellgrens missnöje, som mycket hastigt visar sig, inte bara är begrän
sat till kungens person utan också träffar hans politik».4 Ekenvall kom
mer fram till den slutsatsen, att ehuru någon exakt tidpunkt, då denna 
Kellgrens negativa inställning till Gustaf III börjar visa sig, inte kan fast
ställas, synes dock skalden redan 1782-83 ha hyst »ett visst politiskt miss
nöje».5 Ännu mer böjd att ansluta sig till oppositionen blir han 1786 
genom det ökade umgänget med K. G. Nordin, vilket medförde, att Kell
gren till leda fick avlyssna dennes opportunistiska panegyriker över kungen 
och hans politik. Med »K- och k-breveU 1788 bryter han sig fri från bero
endet av konungen. Och så kommer slutligen de politiska händelserna 
1788-89, kriget och riksdagen, som medför Kellgrens direkta brytning 
med Gustaf III.

Lennart Josephson6 ansluter sig i huvudsak till Ekenvall, ehuru han 
betvivlar, att Kellgrens utveckling från entusiasm till opposition försig
gått så jämnt, som Ekenvall vill söka bevisa. Han påpekar Kellgrens 
fåtaliga uttalanden om kungen i sina brev och finner, att Kellgren »ansett 
det vara bäst att behålla för sig själv vad han tyckt och tänkt»7: man jäm- 
före Eks ovan citerade påstående. Josephson finner vidare, att en krono
logisk förteckning över de Kellgrendikt er, som direkt hyllar konungen, 
skulle ge till resultat, att de förekommer särskilt ymnigt under vissa kortare 
perioder. När oppositionen i slutet av 1779 fått ett eget språkrör med 
Sanning och nöje blir de Gustaf III förhärligande dikterna rikliga, och i 
likhet med Lagus och Eken vall anser Josephson, att de kan betraktas som 
suppliker. I dedikationen till konungen i Nya Handelsbibliotheket 1784 
yttrar Kellgren varma sympatier för konungen. Han framlägger ett tydligt 
vittnesbörd om att »det är människan och inte monarken han beundrar i 
Gustaf III»8, och denna sympatiyttring för kungen synes inte ha dikterats av 
opportunitetsskäl. Vid denna tid kommer motsättningen mellan konungen 
och riddarhuset till synes i högre grad än förut, men Kellgren är fortfarande 
i opposition mot adeln. I början av 1785 fick Kellgren som belöning för

1 Ek, Kellgren och Gustav I I I , Ord och bild 42, 1933, s. 2.
2 Ekenvall, Kellgrens inställning till Gustav II I  och hans politik före 1789, Samlareny 

N. F. 20, 1939.
3 Ekenvall, a. a., s. 63. 4 A. a., s. 92. 5 A. a., s. 92.
6 Josephson, Kellgren och samhället, 1942, s. 55 ff.
7 A. a:, s. 56. 8 A . a., s. 89.
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sin skönlitterära produktion mottaga dels en väl tilltagen pension, dels 
den välklingande titeln kunglig handsekreterare. Josephson konstaterar, 
att Kellgrens läggning som impulsiv konstnärsmänniska måste ha bragt 
honom till att efter de kungliga ynnestbevisen se ensidigt på den kungliga 
politiken och inte upptäcka det avstånd, som måste finnas mellan »den 
alltmera självrådande härskaren och demokraten och frihet sentusiast en».1 
1787 var Kellgren fortfarande icke ansluten till oppositionen. När han 
i Man äger ej snille riktar sig till Gustaf III, är hans ord »på en gång väd
jande och frimodiga, de uttrycka ingen animositet».2 Men så förändras 
slutligen situationen radikalt 1789, och Kellgren går över till oppositionen.

Sylwan visar en mera försiktig syn på förhållandet mellan Gustaf III 
och Kellgren och betonar, att det är en fråga, som är svår att utreda. »Vi 
ha knappast annat än så att säga officiella yttranden av honom, i dedika
tioner och hyllningar där uttrycken av hans beundran äro så allmänna, 
att de verkliga känslorna icke rätt komma fram.»3 Han har emellertid i 
början av sin biografi över skalden framhållit, att de tidigare dikterna till 
konungen trots överdrifterna i standardiserade hyllningsfraser uttrycker 
en äkta rojalism.4

Om kontinuiteten i Kellgrens inställning till kungen från brytningen 
1789 och fram till närheten av tiden för kungens död ger källmaterialet 
ganska gott besked. I augusti 1789 frågar han i ett brev till Rosenstein: 
»hvem vågar väl mer att nämna ordet uplysning i en Monarkisk regering?»5 
Sylwan refererar och anser en av Nordin antecknad händelse på »källaren 
Dufvan» i oktober 1790 vara mycket sannolik, då nämligen Kellgren råkade 
»avancera någre missnögde Politiske utlåtelser», varpå följden blev, att 
han i skarpa ordalag klandrades för »begärlighet at frondera».6 Den 19 
november 1790 heter det i ett brev till Clewberg-Edelcrantz: »K[ungen]s 
upförande är ganska besynnerligt. Hans humeur har aldrig varit mera
vresigt.-----------Hans nit för Dramatiska Spectaklet, varar väl ännu, men
visar sig föga i annat än att vända upp och ner på deras författningar: Han
tycks ha ledsnat att låta dem vara republik.-----------Hans stora occupation
är att upfinna medel att tracassera sitt Hoffolk, att visa dem sin myn
dighet, och att alt bör lyda hans minsta nycker.»7 Och i ett brev till Rud- 
beck, söm förmodas ha skrivits den 16 november 1791, förordar han, att 
de båda för dagbok och sedan råkas för att kollationera sina upplevelser. 
»En besynnerlig Epoque väntas.»8

Då det gäller att komma fram till ett plausibelt tillkomstdatum för 
Kellgrens dikt, förefaller det, som om det skulle finnas två möjligheter 
att pröva. Dels kan dikten ha skrivits i omedelbar anslutning till konung
ens död den 29 mars. Dels kan den ha tillkommit först i augusti månad, 
i samband med den slutliga behandlingen av målet mot de sammansvurna.

Även om åtskilliga traditionella ord och fraser kommer till användning 
i dikten, ger den dock ett intryck av spontan och uppriktig sorg inför 
konungens död. En analys av skaldens vision i första och andra stroferna

1 A. a., s. 95. 2 A. a., s. 98.
3 Sylwan, Johan Henric Kellgren, Omarb. uppl., 1939, s. 150.
4 Sylwan, a. a., s. 63.
5 Kellgren, a. a., 6 , Sthm 1923, s. 233.
6 Sylwan, a. a., s. 166.
7 Kellgren, a. a., 6 , s. 300 f.
8 Kellgren, a. a., 6 , s. 310.
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av kungens uppstigande till himmelen, där han »går att taga / sin lön för 
pröfvad dygd» och där han »nu, vid himlars hälsning, / stäld för den Hög- 
stes blick, uphöjer Låfvets sång»1, bör ge den slutsatsen, att stroferna 
endast kan ha tillkommit i mycket nära anslutning till konungens död. 
Denna inträffade den 29 mars strax före kl. 11 förmiddagen. Ledamöterna 
av svenska akademien, i vilken Kellgren för året fungerade som direktör, 
samlades efter utfärdad kallelse den 31 mars kl. 10 för att mottaga en 
formell underrättelse om Gustaf III:s bortgång.2 Yid sammanträdet fick 
Leopold i uppdrag att författa orden till sorgemusiken vid kungens begrav
ning. Med hänsyn till förhållandet mellan kungen och Kellgren var det 
helt naturligt, att Kellgren icke kunde komma ifråga som akademiens offi
cielle gravdiktsförfattare. Däremot kan man mycket väl antaga, att hans 
dikt vid kungens död redan var färdig och att den tillkommit just i mellan
tiden mellan kungens död och det formella tillkännagivandet om dödsfallet 
i akademien den 31 mars.

Dikten ansluter sig nära till Kellgrens tidigare kungadikter, även om 
man ser djupare än till det epitet av öm och mild faderlighet, som Gustaf 
III alltid begåvades med, inte endast av Kellgren, utan av alla de gusta
vianska diktarna. Den bärande tanken i dikten, konungens bön, att hans 
folks sorg och klagan skall vara nog för att sona missgärningen mot honom, 
är helt i överensstämmelse med konungens personlighet. Och Gustaf III:s 
karaktär av en fredens och fridens furste har Kellgren ständigt poängterat 
i sina dikter till konungen.3

Sylwan har betonat, att Kellgren efter kungens död inte visar »någon 
personlig saknad men är uppriktigt bedrövad och bekymrad».4 Det är 
dock ingalunda otroligt, att kungens frånfälle för Kellgren betytt mera än 
en plötslig oro för hur den politiska utvecklingen nu skulle gestalta sig. 
Dödsfallet bör ha kommit tämligen överraskande för honom. Den 23 mars 
kan han skriva till Rudbeck: »Af Tidningarne får du veta att K[unge]ns 
tillstånd Gudilof dagligen förbättras.» Och längre fram i samma brev kan 
han efter ett referat av alla rykten kring arresteringar och rannsakningar 
i lätt raljerande ton tillägga: »Gnd hjelpe oss för den dygdiga Svenska 
Nation! hvart har den nu tagit vägen*?»5 Med tanke på Kellgrens karaktär 
av impulsiv känslomänniska kan man mycket väl föreställa sig, att den 
oväntade utgången av attentatet mot kungen djupt gripit skalden och 
kommit honom att med sin dikt ge ett spontant uttryck för sin sorg vid 
underrättelsen om dödsfallet. En sådan reaktion hos Kellgren, även om 
han stod i opposition mot Gustaf III:s politik, är ganska plausibel, och 
det finns i samtida berättelser om kungens sista levnadstid flera parallell
fall, som skulle kunna anföras. Schröderheim omtalar, att kungen visade 
»en synlig tillfredsställelse», när han hörde berättas, att personer »som han 
kände för att hafva varit mycket lierade med dem, hvilka voro anklagade 
för delaktighet i brottet» hade kommit tillstädes för att göra sig under
rättade om konungens tillstånd.6 Adlerbeth i sin tur relaterar, att en för-

1 Kursiverat här.
2 Schiick, Svenska akademiens historia, 1, 1935, s. 205 ff.
3 Josephson, a. a., s. 97.
4 Sylwan, a. a., s. 166.
5 Kellgren, a. a., 6 , s. 316 f.
6 Schröderheim, Anteckningar till konung Gustaf III:s historia, 1851, s. 177. 
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soniDg kom till stånd mellan konnngen och greve Magnus Fredrik Brahe, 
och tillfogar dessutom, att »konungen skall fällt det yttrande, att hans 
olycka åtminstone förskaffat honom åter sina gamla vänner».1

En jämförelse mellan Kellgrens dikt och de kungörelser, som utfärdades 
under konungens sjukdom med förmaningar till lugn och stillhet i landet, 
synes ytterligare kunna stärka hypotesen om att dikten tillkommit kort 
efter dödsfallet. I ett cirkulär den 19 mars gör Gustaf III veterligt: »At 
sedan Wi af en wanartig och förmodeligen förförd Undersåte blifwit på et 
nedrigt sätt angripen och sårad, hafwe Wi haft all möda ospard, icke 
allenast at söka uptäcka den brottslige, som sine händer på Wår Person 
burit, utan äfwen alla dem, som uti detta emot Oss och Fäderneslandet 
begångne brott delaktige kunna finnas. Wi hafwe under dessa efterspa
ningar warit biträdde af Wårt redelige Folk, som wid alla tilfällen och 
serdeles i detta ögonblick wisat den samma kärlek och tilgifwenhet för 
des Konung och Konunga-PIus, som ifrån uråldrige tider warit känd, och 
som Wi uti et tacksamt och för deras sanna wälfärd upeldadt hjerta altid 
skole bibehålla, och Wi göre Oss det säkra hopp, sedan en del brotslige 
nu redan blifwit ertappade och under laga ransakning stälde, at denna 
händelse til des uphof och sammanhang skal fullkomligen utrönt blifwa, 
så frairit alt derwid uti den stillhet och Lagliga ordning kan tilgå, som Wi 
Oss föresatt at härutinnan följa». Den 22 mars följde en ny kungörelse, 
som framhöll, att »Wi under loppet af de ransakningar, som härstädes 
blifwit anstälte öfwer det emot Oss tiltänkte mord redan gjort sådane 
uptäkter om des sammanhang, at ehuru Wi för det närwarande tagit 
alla anstalter at sätta Wåre trogne Undersåtare i säkerhet för fölgderne 
deraf, Wi likwäl för Wårt och deras framtida lngn finne Oss nödsakade 
at dageligen fördubbla Wår upmärksamhet . . .» Det betonades också 
ännu en gång, att man icke på något sätt skulle »underlåta at efter Lagens 
föreskrift straffa dem, hwilka på Wår Person burit brottslige händer, eller 
deruti del haft». Med vad som i dessa kungörelser antydes om omfånget 
av sammansvärjningen mot konungen, överensstämmer tydligen Kellgrens 
åsikt, ty i sitt brev till Rådbeck den 23 mars talar han om »denna vid- 
sträkta infernala complott».2 Så följer till sist den kungörelse, som ut
färdades på konungens dödsdag den 29 mars. Den är undertecknad av 
hertig Carl och framställer resultatet av undersökningarna om attentatet 
på följande sätt: »Wi tro Oss äfwen med trygghet kunna försäkra, at denna 
grufweliga stämpling hwarken til sit uphof eller werkställighet haft någre 
anhängare i någon af Wårt Rikes Provincer, men inskränker sig inom en 
här warande flock af ursinnige missgerningsmän och missdådare.»

Det förefaller, som om Kellgren under tiden, som förflutit sedan den 
förra kungörelsen offentliggjordes i viss mån ändrat mening och nu i sin 
dikt ansluter sig till vad den sista kungörelsen säger om att komplotten är 
planlagd och verkställd endast av en liten skara missdådare i huvudstaden. 
Den förlåtande tendensen i dikten, bönen om att folkets dygd skall »det 
brott försona, / Som fläckat blott en Nidings hand» har dock inte något 
direkt stöd i den av hertig Carl utfärdade kungörelsen, som talar om att 
»Wi lika så litet skola uphöra at med alfwarsamhet låta dess [d. v. s. 
lagens] beskydd hwila öfwer den oskyldige, som des straff öfwer miss-

1 Adlerbeth, Historiska anteckningar, 2, 1856, s. 116.
2 Kellgren, a. a., 6 , s. 317.
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gerningen». Snarare kan man finna en antydan om en storsint förlåtande 
inställning till attentatets förorsakare i kungörelsen den 22 mars, där 
konungen betonar, bur ban »med strid emot Wår böjelse» låter undersök
ningarna fortsätta, »hwilka endast kunna uptäcka brottslingar ibland 
Wåre Undersåtare, dem Wi likwäl med den Högstes bistånd hoppas til 
största delen finna lika så dygdige, som Wårt bjerta och Wår ömhet Oss 
wil försäkra».

Vad som hittills framlagts, söker visa, att Kellgrens dikt tillkommit 
kort efter Gustaf III:s död. Som tidigare anförts, återstår dock att under
söka en annan möjlighet, nämligen att dikten skulle ha skrivits först i 
augusti månad. Det som gör en sådan undersökning nödvändig, är den 
överraskande nära överensstämmelsen mellan konungens i dikten ut
tryckta försonlighet mot attentatets upphovsmän och innehållet i det 
samtal, som hertig Carl vid brottmålets slutliga behandling förklarade 
sig ha haft med konungen någon av de sista dagarna av dennes levnad. 
Yid sammanträdet på Drottningholms slott den 15 augusti, då det gällde 
att ta ställning till de nådeansökningar, som inkommit från de anklagade, 
hade hertig Carl ett längre yttrande, i vilket han bl. a. anförde följande: 
»Då Wi, wid högtsalig Hans Kongl. Maj:ts Dödssäng, en af de sista dagarne 
af Dess lefnad, med Honom samtalade om den Honom nyligen tilstötte 
olycka, samt de deraf härledande swåra fölgder, behagade Hans Maj:t, 
Hwars öma hjerta altid war färdigt at förlåta, Sjelf yttra huru åtankan 
af det wälförtjenta straff, de i missgärningen brottslige wäntade, högeligen 
och mera än Dess Egna plågor smärtade Honom, tilläggande: det Han 
ingen ro ifrån desse qwäljande föreställningar kunde winna, innan Wi, 
wid Wår Broderliga kärlek och Fursteliga ära låfwat och tilswurit Honom, 
at i händelse af Hans timade frånfälle låta denna Dess sista Bön til desse 
olycklige och af sin trohetspligt förgätne Undersåtares Lifsfrälsning gälla. 
Börde alt intil tårar af en så ädel omsorg, wågade Wi likwäl härwid före
ställa: det hwarken Guds eller werldslig Lag, i en så olycklig händelse, 
kunde tåla eller tillåta, at et så groft brott undginge et högst förtjent döds
straff, och at Swenska Kamnets ära, ej mindre än allmänna säkerheten 
sådant owilkorligen fordrade. Högtsalig Hans Maj:t, på det lifligaste 
bewekt af dessa wälmenta föreställningar, yttrade Sig då med smärta: 
at om den stränga wedergällningsrätten nödwändigt fordrade Blod för 
Blod, och Hans förbön såsom rätte Sakägarenej deruti finge göra tillfyllest, 
samt till följe deraf, den Missdådaren, som warit nog olycklig at uppå 
Hans Person lägga handen, icke möjelig^n för lifsstraffet kunde skonas, 
förbehöll Han Sig dock, at dess död skulle blifwa den enda, hwartil Hans 
egen gåfwe anledning: skänkandes lifwet åt alla de andra i denna miss- 
gerning inwecklade och anklagade Personer, utan afseende på deras antal, 
eller mer och mindre brottslighet, den man då ännu hwarken hunnit ut
reda, eller fullkomligen kunde känna.»1 Att detta samtal med Gustaf III 
var en fri fantasi av hertigen och att det var Beuterholm, som låg bakom 
inte blott själva konstruktionen av sammanträffandet mellan konungen 
och hertigen utan kanske t. o. m. formuleringen av kungens önskan, 
var redan för hertigens samtida en känd sak. I Hedvig Elisabeth Charlottas 
dagbok heter det, att det var hertigens »ädle vän Beuterholm, som vid

1 Citerat efter Stockholms-Posten, nr 189, 17 aug., där protokollet från sammanträdet 
fyller hela numret.
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sin hemkomst kom honom till hjälp och gjorde slut på hans tveksamhet», 
och att hertigen ur sin svåra situation »räddades af en välvillig ande, som 
ingaf honom tanken att förklara, att salig kungen i sin dödsstund befallt 
sin broder ej utkräfva straff på mer än en brottsling men däremot benåda 
de öfriga».1 Adlerbeth försäkrar, att fastän »skenfager den förevändning 
var, under hvilken de 4 till döden dömdes lif blifvit skonade, var den likväl 
hvarken trodd eller gillad».1 2

Även bortsett från att hertigens förmenta samtal med konungen med 
rätta betraktades som helt fabulerat, kvarstår dock det faktum, att vad 
hertigen vid sammanträdet yttrat, stämmer frapperande väl med grund
tanken i Kellgrens dikt. Detta synes peka på att dikten kan ha skrivits 
först i samband med benådningssammanträdet. Man frågar sig då, om 
utformningen av dikten kan ha inspirerats av hertigens berättelse om 
samtalet med konungen eller om Kellgren t. o. m. engagerats av hertigen 
och Keuterholm för att i diktens form stödja det beslut, som hertigen på 
grundval av konungens önskan skulle ha fattat. Ehuru Kellgren tidigare 
i sitt förhållande till Gustaf III ibland icke visat sig vara främmande för 
ett visst opportunistiskt betraktelsesätt, är det föga sannolikt, att han 
kunnat acceptera en eventuell begäran från hertig Carl om ett poetiskt 
instämmande i beslutet. I så fall borde dikten rimligtvis ha tryckts, och 
det på en sådan plats, att den fått så många läsare som möjligt, t. ex. i 
Stockholms-Posten. En begäran om Kellgrens medverkan kan dessutom 
ha kommit honom till handa först mycket sent, ty i annat fall skulle han 
knappast ha skrivit så obestämt, som han gjorde till von Rosenstein den 
12 augusti: »Rygte i Stockh[olm] att Statsfångarne fått försköning före 
Dödsstraffet, och skola med escort af 150 man föras till gränsen och blifva 
Landsflygtige.»3 Brevet är till yttermera visso avsänt från Växjö, dit 
Kellgren anlänt den 11 efter en resa med flera dagslånga uppehåll på olika 
platser.

Kan Kellgren ha inspirerats av vad hertigen anfört? Även detta är 
mycket osannolikt. Dels kan man åter betona, vad som tidigare i denna 
uppsats sagts om karaktären hos diktens första och andra strof. Dels 
skulle en sådan påverkan på Kellgren innebära, att han radikalt förändrade 
den mening, som han så sent som i slutet av juli förfäktar. Den 29 juli 
skriver han nämligen till Pehr Bergström: »Gud låte ej H[ertige]n låta 
öfvertala sig till den opolitik och värkeliga horreur, att förskona de brotts
lige! Hvad gåfve han icke dermed för vapen åt fanatismen!»4

Det troligaste blir alltså, att dikten skrivits strax efter Gustaf III:s 
död. Som av brevet den 29 juli framgår, kommer Kellgren senare att 
ändra sin mening om bestraffningen av de brottsliga. Denna åsiktsför- 
ändring kan ställas i samband med en allmän förskjutning i hans politiska 
inställning just vid denna tid. Kjellén har i en uppsats kommit fram till 
det resultatet, att bakom Kellgrens uttalande om kungamördarna ligger 
vissa motiv, belysande den samhällsbevarande tendens, som kommer till 
synes i Lucidors tal i Ljusets fiender. »Som påpekats, var böjelsen för det 
revolutionära ingalunda någon dominerande tendens hos skalden. Vi ha

1 Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, 3, 1907, s. 512 f.
2 Adlerbeth, a. a., s. 175. Om upplösningen av rättegången, se även Nylund, G. A. 

Beuterholm under förmyndaretiden 1792-1796, 1917, s. 20 ff.
3 Kellgren, a. a., 6 , s. 321.
4 A. a., 9, Sthm 1935, s. 214.
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sett, att han hade starkare böjelse för den fredliga evolutionen, och denna 
tendens kom avgjort mer i förgrunden, då det gällde inhemska, ej utländska 
förhållanden. Men det återstår att beröra en annan tankelinje hos honom, 
som kanske ännu mer bryter sig mot de revolutionära ansatserna: en väx
ande förståelse för statens auktoritet mot det individualistiska självsvåldet, 
anarkien.»1 Karakteristiskt för Kellgren under hans senare år var enligt 
Kjellén ett horatianskt aurea-mediocritas-ideal, som tog sig uttryck i 
vidgad förståelse för »statsmakten, lagen och samhällslugnet».1 2 Mot de 
revolutionära rörelser, som på hösten 1792 gjorde sig gällande i Sverige, 
tog Kellgren parti med att hävda statens auktoritet gentemot jakobinskt 
självsvåld. Han blev själv föremål för motangrepp från de radikalas 
sida, och i Lucidors avslutande tal i Ljusets fiender ser Kjellén ett slutligt 
svar från Kellgren på motangreppet.3

Det är i detta sammanhang lockande att låta en annan tanke komma 
till uttryck. Även om Kellgrens dikt icke trycktes, kan det tänkas, att 
den hade blivit bekant, om än blott för ett fåtal personer, och att den i 
form av avskrift eller blott genom ett muntligt meddelande om innehållet 
kommit till Reuterholms kännedom. Att Kellgren uppskattade Reuter- 
holms i början liberala politik och framför allt den tryckfrihetsförordning, 
som utfärdades den 11 juli, har bevisats av Kjellén.4 Även om Kellgren 
gav skriftliga bevis för sin beundran först genom artiklar i Stockholms
posten i mitten av september, bör Reuterholm tidigare ha känt till Kell
grens välvilliga inställning. I varje fall fick tacksamheten över förord
ningen vältaliga uttryck i Stockholms-Posten så tidigt som i nummerna 
för den 21 och 24 juli. Om man då kan utgå ifrån att Reuterholm kunde 
anse Kellgren vara en i viss mån pålitlig man för den rådande regimen och 
att han på något sätt fått kännedom om Kellgrens Gustaf III-dikt, finns 
det i varje fall en möjlighet för att han genom dikten fick uppslaget till, 
hur en benådning av de anklagade praktiskt skulle kunna motiveras, 
nämligen genom att det var Gustaf III själv, som hade yrkat på en sådan 
upplösning av målet mot de sammans vurna!

Det återstår slutligen några ord att säga om problemet, varför dikten 
aldrig trycktes. Om man ser dikten som en spontan reaktion hos skalden 
vid underrättelsen om konungens död, bör händelseförloppet kunna så 
förklaras, att Kellgren vid närmare eftertanke beslutat att ej låta trycka 
den, då hans oppositionella inställning till Gustaf III trots allt var djup 
och allvarlig. Likaså var han utåt känd som en oppositionens man. En 
bidragande orsak kan också ha varit den, att Leopold var akademiens 
utsedde sorgdiktsförfattare, och Kellgrens dikt visar några ganska slå
ende överensstämmelser med Leopolds. Hos Leopold heter det t. ex.:

Gråt Swerge dina sälla dagar;
En Niding deras kedja skar.
Han är ej mer din Kung och Far.
Hans blod är tömt, — och Jorden klagar,
Hwars ära och hwars hopp Han war.

1 Kjellén, Kellgrens Ljusets Fiender och den samtida politiska situationen, Samlaren, 
N. F. 22, 1941, s. 20.

2 Kjellén, a. a., s. 21.
3 A. a., s. 24.
4 A. a., s. 10 ff.
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Och sista strofen lyder:
Kungars Gud! mot brottets panna,
Slunga Dina åskors brand,
Men förtyng ej straffets hand.
Låt ej Hämdens fasa stanna 
Öfwer et olyckligt Land!1

När Kellgren några månader senare ändrade mening om bestraffningen 
av de brottsliga, blev detta ytterligare ett skäl för honom att låta dikten 
förbli otryckt. Under sina sista år sysslade han med att sammanställa 
en upplaga av sina samlade skrifter. Hans sjukdom och död gjorde det 
omöjligt för honom att själv se den utgiven i tryck, men i sitt testamente 
hade han gjort noggranna bestämmelser om hur utgivarna skulle gå till 
väga: »han förbjöd uttryckligen att något fick tilläggas af det, som han 
sjelf uteslutit, men uppmanade sina upplystare vänner, att utesluta hvad 
hans egenkärlek tilläfventyrs bragt honom att orättvist gilla».1 2 De manu
skript och de tryck med rättelser och anteckningar, som icke fick ingå i 
den tillämnade upplagan, skulle förstöras, vilket också skedde.3 Om 
manuskriptet till Gustaf III-dikten ännu vid Kellgrens frånfälle fanns 
kvar bland hans papper, skulle det alltså ha förintats. Det bör därför 
redan dessförinnan ha lämnat Kellgrens ägo och kommit att tillhöra 
någon annan, kanske den som på bladet tillfogat: »Egenhändigt af Joh. 
Henr. Kellgren».

1 Leopolds dikt har citerats efter Stockholms-Posten, där den stod införd i nr 111, 
14 maj.

2 Ljunggren, Svenska vitterhetens häfder, 2 , 1877, s. 261.
3 Sylwan, a. a., s. 362.


