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tempo of twentieth-century life precludes reading of long narratives in uniform verse, or 
that new concepts of the nature of poetry have led readers to prefer the modern lyric, 
intellectualized and tightly complex, to rambling epics of adventures on land and sea 
[...] Still others imply that the day of poetry —  all poetry —  has apparently come to 
an end, that the mushrooming of natural, psychological, and social sciences has established 
the realistic novel as the appropriate literary form for the contemporary mind.»

Men Foerster vill tydligen gärna tro på en förnyelse av den episka poesins forna 
prestige. »Is it not possible that the far-reaching efforts of scholarship and criticism dur
ing the past half century have added to our understanding and appreciation of the major 
epics? W hy have the Divine Comedy and Paradise Lost survived as acknowledged 
masterpieces, and why are translations of Homer’s poems outselling many ’bestsellers’ of 
our day?» I ett framtida historiskt perspektiv kommer kanske vår egen tid att framstå 
som mera gynnsamt inställd till eposet än någonsin den klassicistiska, den romantiska eller 
den viktorianska epoken, menar Foerster.

Det är väl tvivelaktigt. I alla händelser gäller Foersters bedömning endast en ganska 
exklusiv akademisk kritik, och som en produktiv genre torde den episka poesin —  i 
traditionell mening —  definitivt ha spelat ut sin roll.

Lars Gustafsson

Sv e r k e r  Ek : Kellgren. Skalden och kulturkämpen. D. 1. Hans utveckling fram till 
segern med Gustaf Wasa 1786. Sthlm 1965.

Förordet till första delen av den stora Kellgrensmonografin avslöjar ett faktum varom 
titelbladet lämnat läsaren okunnig. Verket har två upphovsmän. Medförfattare är pro
fessor Eks hustru, fil. mag. Ingrid Ek, som efter en tidig insats som Kellgrensforskare 
fortsatt sina studier av den gustavianska litteraturens centrala gestalt. Att medarbetaren 
utelämnat sitt namn på titelbladet sammanhänger med hennes önskan att professor Eks 
»tidigare grundforskning skulle markeras». Formuleringen anger onekligen verkets vä
sentliga förutsättning: huvudförfattarens utomordentligt långa och ingående Kellgrens- 
forskning. Det kan här ligga nära till hands att tänka på att Sverker Eks undersökning 
om Kellgrens Åbodiktning kom för precis femtio år sedan, 1915. Men här räcker det 
inte med ett halvsekeljubileum. Redan i Samlaren 1907 publicerade nämligen den 
tjugoårige Sverker Ek »Bidrag till kännedomen om Kellgrens kritiska verksamhet i Stock- 
holms-Posten från och med 1790». Detta är f. ö. den första titeln i bibliografin över 
professor Eks tryckta skrifter, och det kan ju synas signifikativt att debuten inte bara 
gällde Johan Henrik Kellgren utan till på köpet Kellgrensforskningens ofrånkomliga och 
svårbesegrade vansklighet, den identifikation av de anonyma bidragen i den gustavianska 
pressen, varåt Sverker Ek ägnat så mycket av sin outtröttliga energi. Studien 1915 ter sig 
snarast som en avslutning på en tidig serie av mindre Kellgrensbidrag. Emellertid kom 
Sverker Ek som bekant att bli medarbetare i Svenska vitterhetssamfundets stora och ännu 
ofullbordade Kellgrensupplaga, och småningom fortsatte ju —  vid sidan av den veten
skapliga editionens ändlösa finstilskommentarer —  den långa raden av ekska Kellgrens- 
studier, utmynnande i de sammanfattande framställningarna i Ny illustrerad svensk lit
teraturhistoria, Svenskt litteraturlexikon och i den föreliggande monografivolymen.

Makarna Eks Kellgrensbok är större i uppläggningen än något tidigare arbete om dik
taren och den kröner alltså en människoålders forskargärning. Den framstår också som 
en överbyggnad på Svenska vitterhetssamfundets upplaga. Notapparaten består i relativt 
stor utsträckning av summariska hänvisningar till editionens band, något som f. ö. inte 
direkt underlättar en noggrann läsning av boken eller ett ställningstagande till författa
rens aktuella resonemang.

I stort sett anger väl de båda undertitlarna författarnas riktlinjer. Framställningen är 
väsentligen kronologisk och presenterar diktarens liv och verk, konstnärsskap och idéer i 
ett brett och flödande sammanhang. Naturligtvis får det biografiska åtskilligt utrymme, 
med det kommer ej att dominera, hålls snarare litet kort i detaljerna. Det är det litterära 
arbetet som följs från dikt till dikt, från artikel till artikel, med utförlig, mångsidig 
analys och rikligt citerande. De åtta kapitlen ger etapper och insatser. Efter ett huvud
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sakligen biografiskt kapitel om de första tjugoett åren av diktarens liv analyseras under 
rubriken »I Auroraförbundet» (!) Kellgrens diktning från 1773 och hans studier och 
utveckling under de följande Finlandsåren. »Mina Löjens skald» skildrar erövringen av 
en litterär position under 1777 och 1778. Liv, dikt och kritik kring 1779-1780 tecknas 
i »De första journaliståren». Voltairestriden har dock brutits ut till ett specialkapitel: 
»Kellgren försvarar Voltaire i Stockholms-Posten.» Kapitlet »Som fri och fattig littera
tör» handlar om den mogne skalden och kulturpersonligheten i början på 1780-talet, 
som lämnat informationstjänsten och intar en alltmer central placering i det litterära li
vet, »Gustaf Wasa —  det förnyande verket» behandlar först Kellgrens beundrade opera
text men följer sedan skalden fram t. o. m. den återupptagna Thorildstriden hösten 1783. 
Slutkapitlet, »De tysta åren», studerar Kellgrens situation kring decenniets mitt och ger, 
en passant, en karakteristik av personligheten.

Det behöver inte sägas, att en ingående behandling av Kellgren med Sverker Ek som 
huvudförfattare måste fängsla och imponera genom sin lärdom, sin djupa förtrogenhet 
med ämnet, sin entusiasm. Kellgrens bildning och förebilder, hans placering i sin sam
tids värld får rik belysning. Någon helt ny bild av skalden växer väl inte fram, men ett 
intressant porträtt. Kontinuiteten i Kellgrens utveckling, konstansen i motiv och atti
tyder framträder starkt och övertygande. Redan från tidiga ungdomsår var ju diktarens 
andliga orientering ganska vid. Hänförelsen för Voltaire och den radikalaste encyklo- 
pedismen och förtrogenheten med det franska klassicistiska formella arvet, liksom med 
de mondäna sjuttonhundratalsbeteenden som brukar kallas rokoko, har ju ingalunda ute
slutit ett målmedvetet studium av engelskspråkig litteratur. Anknytningen till Pope fram
står som helt central. Tidig var ju också bekantskapen med såväl Milton som Young 
och Ossian. Känsligheten och känslostyrkan, det förromantiskt emotionella i själva tem
peramentet understryks.

Författarnas inställning till Kellgrens personlighet och meningar färgas av en viss 
entusiasm. Helt naturligt spelas vår tid värderingar ut mot viktorianska litteratur- 
forskargenerationers moraliska reservationer. Det förefaller ju berättigat. Men kanske får 
Kellgrensbilden vissa drag av vänporträtt, av okomplicerad närbild. Bortsett från skal
dens hälsotillstånd —  en mycket tidig lungsot fastslås rätt kategoriskt —  blir helhets
intrycket övervägande mycket ljust. Påfallande är t. ex. hur författarna utifrån Kellgrens 
karakteristik av relationerna mellan Wellander och dennes far drar slutsatser om Kell
grens goda förhållande till sin far, trots att övrigt material väl här ger ganska osäkert 
stöd. Litet bjärt kontrasteras den behagligt »lyxbetonade» informatorstillvaron hos Mei- 
jerfeldts med de följande årens »järnkur» som »fri och fattig litteratör», liksom Kell
grens kultiverade måttfullhet ställs upp mot hans älskade ungdomsvän Clewbergs »an
svarslösa njutningsliv». Mera nyanserat är ett kort avsnitt i slutet av volymen om dik
tarens »attityder och vanor», en konkret porträttering, där f. ö. en sida om Kellgrens 
garderob och kulinariska intressen ger en fängslande bild av en klassisk konstnärsnaturs 
välstiliserade epikureism.

Helt lättläst och överskådlig är inte den stora volymen. Detaljernas rikedom kan för
svåra överblicken. För författarna är sammanhangen alltför självklara. Läsaren skulle 
kanske önska mera av sammanfattning och hänvisningar, liksom ytterligare några krono
logiska hållpunkter. Han förs från moment till moment i Kellgrens författarskap, genom 
veckor och månader, mycket noggrant angivna, men finner plötsligt att han måste söka 
sig tillbaka i sina spår för att leta efter det borttappade årtalet.

Man kan ibland känna sig främmande för på en gång subtila och subjektivt vaga 
värderingsresonemang vid behandlingen av diktverken. Tveksam inför detaljer i argu
menteringen, undrande inför en och annan besynnerlig formulering eller inför någon sam
manställning som förefaller mera kuriös än intressant. Men man måste samtidigt, som så 
ofta hos Sverker Ek, beundra uppslagsrikedomen, spårsinnet, den estetiska känsligheten. 
Det är värdefullt att den ekska Kellgrensforskningen fått ta gestalt i denna monografi. 
Med stort intresse motser man fortsättningen, teckningen av Kellgrens senare år.

Gunnar Svanfeldt


