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OPUBLICERADE TEXTPARTIER TILL J.· H. 

KELLGRENS "AENEAS I CARTHAGO''. 

Av BIRGER ANREP-N ORDIN, Goteborg. 

Kungliga Teaterns partitur till J. M. Kraus' opera "Dido och 
Aeneas", sex volymer, finnas textpartier, som den i Kellgrens 

samlade skrifter (Stockholm 1796, Joh. Pehr Lindh) tryckta 
redaktionen av "Aeneas i Carthago" icke upptager. Att Kell
gren omarbetat sin text var bekant for bl. a. Fredrik Samuel 
Silverstolpe, den entusiastiske Krausbeundraren. Denne har 
sjalv kopierat ett partitur till "Dido och Aeneas", osakert efter 
vilket original. Den vackra handskriften 6verlamnades av

honom, jamte en omfattande· samling Krauskompositioner, till 
Uppsala Universitetsbibliotek (sign.: Vokalmusik i Handskrift 

· 57: 3 a: 15).
Silverstolpe har fore texten till Prologen gjort en "An

markning. Det ar kant, att Forfattaren till denna opera, 
· da han .agnade den att intagas bland de arbeten som efter
hans d6d skµlle_ fa tryckas, omarbetade atskilliga stallen, ute
slot en och annan scene och jamval tillsatte nagra verser.
Den avskrift som har infores, ar alldeles enlig med den text;
Tonsattaren haft att folja". Som den foljande granskningen
skall visa . bevaras visserligen i det Silv·erstolpeska partituret
de flesta av de hittills otryckta partierna av Kellgrens text, men
icke fullt ut alla.

I Kungl. Teaterns partitur (ha:r betecknat KT) kan man
1:1.tlasa dels den ursprungliga texten i hela dess · omfattning;

· vidare kan man av blyertsstryk�ingar se, hur omfanget nagot
minskats till ungefarlig 6verensstammelse med 1796 a.rs text
upplaga (har betecknad med 1796). Nar operan uppfordes
ffg. 17. nov. 1799, utgavs pa Carl Deleen och J. G. Forsgrens
tryckeri en textbok med rollforteckning. Den fo]jde i det
stora hela 1796. Samtidigt utgavs pa Johan Pehr Lindhs tryc-



150 

keri en textbok avenledes med rollf6rtecknirrg. Men hans 
upplaga hade tagit hansyn till de starka strykninga:r, som agde 
rum vid uppforandet, och meddel�r darfor den kortaste texten. 
Mot denna forkortade text svara strykningar i partituret.· De 
ha delvis markerats genom 6verklistrade sidor, och nar detta 
ej rackt till, har man helt enkelt med nal och trad sytt ihop 
de !'idor, som ej komme i atanke. En annan hand an de 
ursprungliga kopisternas - de aro namligen tva - har da med 
paklistrade noiblad formedlat de anodiga overgangarna. 

Den rent textkritiska granskning�n overlamnar jag givetvis 
at Kellgrenspecialisten och onskar endast framhava, att stav
ningen foljt KT, men att denria icke alltid ar fullt konse-:
kvent, da tva skrivare varit verksamma. Pa tvenne stallen, 
Prolog, Sc. 5 samt Akt I, Sc. 4 forekomma partier av text, 
som ej aterfinnas i UB och vars sammanhang med den ovriga 
texten ar omojligt att aterstalla, da namligen raderingar sk�tt 
for att giva plats at text i 6verensstamrnelse med de tryckta ed. 

I den foljande oversikten hanfor sig paginering till 1796, 
vars text meddelas till vanster pa sidan. Textgranskning for 
KT och Sil.verstolpes partitur, betecknat UB, sker till hoger 
pa sidan. Mitt i sidan aterfinnas partier, som aro geill:en_; 

samma for bada. (ev. alla) ed. For den som ar intresserad 
att se, vilken effekt de har meddelade partien gora ur olika 
synpunkter, torde det vara latt att vid lektyren av texten i 
1796 inflika resp. partier. 

s. 230.

s. 230 .
Jun o: Se diir 

s. 231. 

PRO LOG. 

Sc. 1. 

1796. KT. 

E o 1: . . . vald och vrede ofvervinna 
Hvad pragt i dessa skyars skrud(=UB.) 
Som utaf guld och purpur brinna! 

Bedrar jag mig 

I KT. _struket. 

. . . anslag qvaiva. 

l. Saknas i UB. och Lindh.

J 
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Sc. 2 . 

s. 230.

Jun o: ... vag till Latiens strand. 

s. 231.

Jun�: At dem forstora utan natl. 

s. 231.
Ju n o  : ... vrakens spillror spara 

s. 231.
E o 1: Om 6fver storm 
. . . min egen blifver 

. . . Latiums ... 

At dem { forfolia l
J
. utan natl 

l. f6rst6ra 

... sparen. 

Salmas i Lindh. Strykning i KT. 

Sc. 3 . 

s. 232.
Kor a f  va d r e n: 
. . . Vid vara rosters gny! 

s. 233.
Kor af va.d r e n:· 
Som trotsat Junos ara 
Och Eols vrede va.ckt 

. .. af vara 

Som trotsat Eols (Eols inskrivet over 
radering) ara 

Och Junos vrede vackt. 

Sc. 5. 

&· 234. 
A e n e a s: At edert mod af edra faror oka. At edert mod med farorne f6r6ka. 

Men se, var flotta skingrad ar 

s. 234. 

Denna text samt 
da.rtill horande 
musik overstruken. 

Ack, min Ilione, du som sa troget 
vid min sida 

I alla faror folgt, mitt tappra stod 
min van! 

Ach, skall, ach, kan jag val din omma 
mistning Iida 

. .. gar att er kring dessa kuster sprida 

Ae n e a s:· Nu, Broder, vanden ej et 
ogonblick igen 

s. 236. 

At soka .vara foljesman. 

Sc. 7. 

V e n  u s: Utaf hans hander mordad blifvit 
Det denna samma Dido ar 
Som du i Tyrus fordom fun.nit; 
Den eld, som da for dig i hennes 

hjerta brunnit, 
Hon an med lika omhet nru:. (=UB.) 

Hur kar ... 

f 

I 
) 
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AKT L 
Sc. 1. s. 238.Di d o  : Kanske bland deras tal ... formar forstora. 

s. 239.Dido: Ach! Troja ar ej I, som trogen omsorg ... . . . tarar och min sjal. 
mer 

... } 

Saknas i Lindh. KT, motsv. struket. 

Saknas i Lindh } Salmas KT. UB.
Sc. 2. s. 241.Over repliken "Et folk, af stormens" ... "Barce til Dido" Lindh: "Narbal KT: '·En Carthagini-til Dido." enser." 
Sc. 3. s. 241.Dido: Ser jag Aeneas? Hvad- o gudar! Mon en lycka ... 

s. 241.Aeneas: ... Prinsessa, edert brost ... 
s. 243.Di d o: Da lycklig an av edra dygder ... och flyktig ni! 

Ser jag Aeneas? Hvilken syn! o gudart H vad? :Mann en lycka ... 
Princessa, om ert brost ... 
Sak.nas i Lindh. KT. motsv. strykning. 

Sc. 4-. s. 245.A e n e a s: Forgafves var min bon ... �01:[af�s_:?� �Il bon 
rad text) Hvad grufligt f6rebad! Var hon ej magtig ar 

(pa bortrade-
gudinnan at T:rojaner, skyndom da, at for Dian.as magt bevekal Gan, Vanner da, at af Dian.as nad det Det offer lagga ned ... Offer laggen . ned - - - - - -(pa bortraderad text)

AKT II .. 
Sc. 1. ( Di do: Ack, for hvad plagor detta brost 

l Sig ti1 et offer lamnadt finner,
. 

I 
Dar omsom karleksgudens rostSaknas i 1796, 

I 
Och omsom a.ran lydnad vinner. Deleen, Lindh. Hvart ognablick fornyar deras strid Ack, omma karlek, grymma ara l Nar skolen I en gang f6rara 
l Mitt hjerta nagon fridl (= UB.) 
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s. 246. An for Aeneas ... s. 246.·Di do: . At kunna hjertats svaghet g6inma 
s. 246.Did o  : Inom mit brost jag fa.fan.gt sluter 

�o�m� (korr. = 1796) 
Uti min sjfil .. 

Sc. 2 . 

s. 247.A e n ea s: ._. :af ·er belonad blifva. 
s. 247.Di d o  och A e n eas: Spriden ut ... 

. . . bel6nadt ... 
Sanden ut 

Sc. 3. 

(det ursprungl. spriden overstruket, ej raderat 

I UB ar scenarion Sc. 3 i 1796 med undantag av, att sista mom. saknas: "A.ndteligen uppvaxer en storm atfoljd af en regnskur". 
Juno: Aeneas for min ham d Af Neptun raddning fadt. lVIen fast mig vagradt ar Till folgd af odets lagar At ofva vald uppa: hans cl.agar, Han dock mitt raseri annuejundangatt, Och om jag blott hans upsat hindra kan At na Italiens lander; Hans ara och hans magt jag evigt .stortat har. Sig redan i bans br6st den eld anyo tander Som. han for Dido ford om bar; 
Ma karleksgudens hand Forena deras dar Och n6jet i bans sjal En veklig vallust tomma, Vid hvars behag han ma forglomma Det valde som hans att af Odet lofvadt var. Om han Italiens lmster hinner, Mitt hat mot Troja fafangt brinner, 
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Sc. 3. 

Det mig till trotts fornyas skall 
Och till den Mgd sitt valde hara 
At Ilions magt och Frojas (!) ara 
Skall hamnas i Carthagos fall. 
Men ren at min befallning gora, 
jag luftens nympher ser, 
de stormar redan(I) till 
Som skola badas fjat 
Till denna grottan fora, 
Uti hvars djup jag· mig fordolja vill, 
At deras blickar se och deras samtal 

hara. 
Jag redan karlek sjelf uppa min sida 

bragt 
som trolos mot sin mor, af nit at 

mig behaga 
Skall ofva all sin· ust och · magt 
Citherens drottning at bedraga. (=UB.) 

Sc. ft. (= UB.) 

Ni har, min drottning 

s. 249.
Di do: Hvad hor jag 

S. 250. t. O. ID.
A e n eas: ... hans hand befara. 

s. 249.
A e n e as: Ach, hvad jag frugta bar ... 

s. 249.
Did o:· Min prins, ni lar ej tveka 
Om vardet af den nad ni redan rona 

1att. 

s. 250. ·
Did o: Af lika motgang lard, hur skulle 

utan brott 
Jag eder nod mit bistand neka? 

Aeneas: Ack! hvilken olik hogd i vara 
plagors matt. 

} Salmas i Lindh. Motsv. strykning i KT. 
Ack, hvad jag frugtar ren 

Min prins ! Ni bor ej tveka 
At jag en nara del i edra oden tar. 
Fortryckt, forfolgd och utan alt forsvar 
Mot en omcnsklig bror, hvars grym-

het at beveka, 
Min grat forgafves var, 
Jag mina plagor hitmedminagudar bar. 
Ni sjelf fran haf till haf, bland storm 

och dodar far, 
At nagon fristad na ... 
Och jag, jag skulle neka at omma for 

den nod jag nyligt rona fa.tt! 
Aene as: Ett lika odes skick oss bada 

tilldelt blifvit 
Men ack! en olik hogd i vara plagors 

matt! (= UB.) 
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Er hjertats lugn· ej. ofvergifvit ... 

D-i d o: Har en kar gemal ej mer i
grafven magt 

At alskad och begra.ten vara? 

Aenea s: Skall jag da an en gang uti 
fortviflan bragt 

Min dod utaf hans hand befara 

Di d o: 0, Gudar! Hvad jag hor! 

Did o: Vet da, at fran den forsta dag 
Mit hjerfa kjust af ert behag 

s. 251.
Aeneas: Dock lycklig vid min dad 

Did o: Ack prinsl Om detta tal 
... Och ni den heder nar. 

Did o: /. med hot och trots forarar 

Did o: Hvad? Och ni tanka kan, at 
minnet af Siche 

Sin ratt forlorat har at mina tarar 
k.rafva?

Aeneas  : Jag skall da an hans skugga se 
ur sjelfva grafven.s natt emot min 

sallhet strafva, 
Ej nog, at forr mitt val gett vika 

for hans magt; 
Det skall da at hans stoft an.nu ett 

offer vara. 

Di d o: 0, himmel! Hvad jag hor ... 
(=UB.) 

Ack, vet, at fran 
Mitt brost ... 

Men lycklig vid min dod 

Min prins! Om detta tal ... 
Och ni den heder far. 

med trots och hot forarar. 
Ren van.tar jag idag hans stolta san

ningbud, och bar jag tro, till 
prof af himlen.s nad 

mig denna stund er ankomst vara 
at mig mot Jarbas vald forsvara. 

(=UB.) 

Med er forenad ... 

jag glomma vill, alt hvad mig karast var 
Da Froj�s son 

s. 251.

ommast var. 
Trojas ... 

Did o: ... som dig i lifvet horde till 
Siebe! Siebe! 

S iche: Jag dig min dyrkan gaf: kan 
du mig trolos blifva? 

s. 254.
Ef ter  Kor: Karleksgudar, blida nojen. 

. Jag dig min dyrkan bar, och du mig 
trolos blifva. 
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Aene a s: . .. lyda ditt behag. 

-Sc.· -6 .: (UB:hai' deilna beteclrning; saknas i KT)

Ven u s: Hvad, otacksamma barn, sorn 
i er lydnad felat, 

hur. vagen I at strid?- :rnig e:r:µot, 
Da jag Aeneas vinna. velat. 
Yid h;ns fordalda f�ors hot 
Ni all hans fruktan djerft fcfrqvafven, 
Ni trotsen eder mor, flyn djerrve barn! 

och bafven! 

Juno: Gudinna, det ar jag, som samlat 
deras tropp : 

Mig visa de sin tro, mig lyda de med 
ratta. 

Men sag: nar skall er djerl'het hara opp 
At sig mot mina lagar satta? 

B a d a: Vet, jag Olympens spira bar! 

Ven u s:· Vet, jag Citherens drottning 
ar! 

Jun o: Jag vid min tron och hoghet 
svar, 

At den min hamd skall grymt forfara 
Som trada djerfs min ratt fornar. · 

Ven u s: Och jag vid skonhets valde 
svar, 

At ·jag Aeneas skall forsvara 
Och skydda de trojaners har. 

B ad a: Ej fafangt hot mig la.rt att ha pna; 
Jag til Olympen genast gar 
At mot hvarann dess gudar vapna 
At visa hvad min makt formar. 

(De forsvinna bada uti skyar) 
·(=UB.)

Slut pa akt III i Lindh (Motsv. stryk
ning i KT) 

Men du hvars tron jag gick at dela 
0, du min omma filskarinna, 
Ma du en alskling glomma, 
Som for dig skaU evigt brinna. 
Farval, olyckliga, farval. (= UB.) 

Sc. 7. 

Hvar ar jag ... ? 

157 

.AKT IV. 
s. 267 .

Til et onskadt fosterland. 

s. 268.
Aeneas: Jag da for evigt skall 

att ej omensklig vara. 
. . . At sa stranga pligter dyrka! 

Gifven dygden mera styrka 

Skall jag Ilion overgifva 

s. 269.
A.rans rost dock hogre ljuder 
Ja, hon segrar i min sjal 

Til et amnadt (overstruket och andrat 
- till likhet med tryckt ·ed.)

l 
J 

Saknas. 

... : Att sa stranga dygder dyrka · 
(andrat = tryckt ed.) 

Gifven hjertat mera styrka (andrat 
- tryckt ed.)

Skall jag ��eE:_ overgifva( =tryckt ed .. ) 

Aran segrar i min sjal 

Ja, jag bor dess lagar gilla 

Sc. 2. 

s. 270. 
Aeneas: H vad stora pligters tyngd. 
Fortard utaf mitt hjertas lagor 

s. 275.

Hvad manga pligters tyngd. 
Fortard utaf min karleks lagor 

(andrat = tryckt ed.) 

Har dygden mer ej magt at edert hjerta styra? 

Ven u s.: Aeneas, kann din mor 
Hon gar at i din famn forriyad trost 

och styrka gjuta 
:\fin son du skall en a.syn njuta 
Af hyad din framtid forestar 
Ga, vaga sen om du formai· 
At for en veklig eld sa adel ra_tt for-

saka. 
Til evig visshet af ditt hopp, 
Jag dig en forebild bereder 
Af all den lycka makt och heder, 
hvartill din att skall hojas opp. 
Kor av r o merska  soldater: 

Augustus, allt din ara tyder, 
Du storst bland jordens hjaltar ar. 
En kuvad 'verld dig villigt lyder, 
En skonad verld ditt skygd begar. 
Kor av  r o m erska  fo lket: Den makt 

du genom segrar vunni_t 
Du genom mildhet alskad gor. 
Du krigets lagor dampa hunnit 
Och :l'ridens nojen till oss for. 
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Ve n u s: Nog af, du finna bor, hvad 
rad dig agnar taga 

Du ser din ratt; du ser ditt kall ! · 
Ae neas: Jag lyder, Arans gud mitt 

hjerta styrka skall 
At sina plagors tyngd fordraga. (= UB.) 

Ko r av Trojaner: Lyftom ankar, seglom av ... 

s. 278. 

AKT V. 

Sc. 1. 

Ma hamndeaskans fart . . . (Deleen) Ma hamdeaskans far . .. (= UB. Lindh. 

s. 284. 
Di d o  : Du flyr och m6rdar mig ! 

. . . du skall omma 
Min nod och mit fortryck 

Sc. 6. 

Du flyr och lamnar mig (overstruket 
och fu:J.drat = tryckt ed.) 

. . . du skall omma 
den nad och mitt fortryck. 

Sc. 7-8. 

Saknas i UB och. KT. 

RESUME. 

Le grand poete suedois, Johan Henrik Kellgren, · qui est, 
dans la litterature suedoise, le representant le plus illustre de 
l'ame et du gout· frangais de la fin du XVIIIe siecle, a donne 
quelques . dram es a l'opera de Stockholm, lui meme fonde par 
Gustave III. Une de ses muvres "Aeneas i Carthago" (Ae. a 
Carthage) a ete mise en musique sous !'influence de Gluck, par 
le compositeur allemande Joseph Martin Kraus, jeune maitre de 
la chapelle royale de Stockholm. La partition, qui se trouve 
dans la Bibliotheque de Kungliga Teatern a Stockholm (et 
egalement dans la Bibliotheque de l'Universite d'Upsal), ren
ferme plusieurs parties de texte qui n'ont pas ete publiees 
dans les redactions litteraires. (Collection Johan Henrik Kell
gren, Stockholm 1796). 

Les scenes ou Venus et Juno se melent aux intrigues du drame 
comme Deus ex machina en traitant le destin d'Aeneas, sont d'un 
interet tout special. Ces scenes OU apparaissent les deesses 
marquent le cote mythologique qui, tout en se developpant deja 
dans le prologue, se poursuit jusqu'a la fin de la tragedie, 
ou Didon est enlevee par. Iris jusqu'aux dieux de l'Olympe. 


	Blank Page



