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S V E R K E R  E K

Kellgren som Gluckpionjär i Stockholms 
Posten 1779-1783

1

I ett inlägg i Samlaren 1966, kallat Vem var författaren till Gluckartiklarna i 
Stockholms Postens första årgångar, söker Irmgard Leux-Henschen hävda att 
kompositören Kraus skulle vara den verklige »Gluckpropagandisten» i Sverige. 
Om Kellgren påstår hon däremot att han »intagit en annan, mer eller mindre 
avvikande ståndpunkt beträffande Gluck och sedan ändrat sig». Med påfallande 
underskattning av Kellgrens mångsidiga begåvning avfärdar hon honom som 
»rokokopoeten», utan sinne för »Glucks patetiska musikvärld».

Samma ståndpunkt intar författarinnan i en rad uppsatser som hon åren 
1956-1965 publicerat i Svensk tidskrift för musikforskning. I Samlaren vänder 
hon sig i polemiskt syfte närmast mot framställningen i den Kellgrenmonografi 
jag 1965 utgav med Ingrid Ek som min medförfattare. Fastän vi där eftersträvat 
att vid behandlingen av Gluckartiklarna också ge detaljfrågorna en genomtänkt 
belysning har vi för dokumenteringen hänvisat till ett samtidigt föreliggande 
arbete, den av Allan Sjöding och mig 1964-1965 utgivna Kommentar till Kell
grens prosaskrifter från Stockholms Postens begynnande ..., i Svenska vitterhets
samfundets utgåva av Kellgrens samlade skrifter.1 I denna utredande kommen
tar, som helt förbises av Irmgard Leux-Henschen, redovisas och avväges resul
taten av den mångåriga Kellgrenforskning som med viktiga arbetsinsatser be
drivits av en rad vetenskapsmän, alltsedan jag i en Samlaruppsats 1907 först 
behandlade frågan om Kellgrens kritiska verksamhet i Stockholms Posten under 
en längre period. I kommentaren har utgivarna naturligtvis också tagit ställ
ning till Irmgard Leux-Henschens försök att frånkänna Kellgren de ifrågava
rande Gluckartiklarna i Stockholms Posten.2 Vi har med där anförda skäl kun
nat visa att hennes attributioner till Kraus inte är hållbara. Att efter detta i 
Kellgrenmonografin åter taga upp hennes dristigt formulerade, men svagt under
byggda påståenden i Gluckfrågan syntes vara både onödigt och ogrannlaga. 
Här är det däremot motiverat att, på grund av författarinnans vana att förbigå 
den sakliga diskussion som förts av specialister på olika områden av Kellgren-

1 Sverker Ek, Kellgren —  skalden och 
kulturkämpen, 1965. —  Svenska författare 
utgivna av Svenska vitterhetssamfundet 9, 
Samlade skrifter av Johan Henrik Kellgren 
utgivna av 8’verker Ek, Allan Sjöding, Otto 
Sylwan, här citerad SS. Del 4 omfattar prosa-

skrifter från Stockholms Postens begynnande 
till och med 1784, del 8:1 ger kommentaren 
till dessa. —  Svensk tidskrift för musikforsk
ning, utgiven av Svenska samfundet för mu
sikforskning, här citerad STM.

2 Kellgren, SS 8:1, s. 6, 38, 154-156.
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forskningen, demonstrera deras synpunkter med förhållandevis utförliga citat. 
Där så kan vara lämpligt, skall jag också beakta vad I. L.-Henschen framlagt i 
sina tidigare uppsatser. Påfallande är att hon, när det gäller de avgörande stil
frågorna, visar sig osäker och okunnig om alla slags språkliga undersökningar. 
Alltför lättvindigt avfärdar hon dessutom den kritik som ett par musikforskare 
redan riktat mot hennes förhastade slutsatser.3

I sin strävan att visa att Kellgren inte kunnat skriva Gluckartiklarna från- 
känner I. L.-Henschen honom musikalitet i djupare mening. Som utmärkande 
för Kellgrenforskningen talar hon i Samlaren om »den starka överskattningen 
av Kellgrens musikaliska anlag och insikter — en punkt som jag tidigare utför
ligt har tagit ställning till — ».4 5 Därvid hänvisar hon till ett avsnitt rubricerat 
»Kellgrens musikalitet» i en föregående uppsats (STM 1958, s. 77 ff.). Här för
klarar hon att hon vill »underkasta frågan om Kellgrens inställning till musi
ken en grundlig omprövning», men förbluffande nog förbigår hon därvid alla 
originaldokument. I stället nöjer hon sig med vad Sylwan har att meddela 
härom, samtidigt som hon gör sitt bästa för att motbevisa honom. Det ytliga i 
hennes tillvägagångssätt avslöjar sig drastiskt när hon begår det fatala misstaget 
att tala om Den nya Skapelsen eller Inbildningens Verld som två dikter. Minst 
lika förvirrande är hennes uppgift om tv a »melodier, som man då och då velat 
tillskriva Kellgren: den till »Skapelsen» och den till »Inbillningens värld», 
och som enligt henne »icke säga mycket om hans musikalitet». Nu finns det 
emellertid bara en melodi till dikten. Hur författarinnan kommit fram till sin 
värdering av den andra, icke existerande, är och förblir en gåta.

När I. L.-Henschen påstår att Kraus i Sverige skulle vara den egentlige pro- 
pagandisten för Gluck, kan som huvudanmärkning anföras, att hon bortser från 
att denne operakonstens förnyare blev bekant för svensk publik nära fem år före 
den tyske kompositörens ankomst till Sverige i juni 1778. I slutet av 1773 
(25.11) gavs Glucks Orpheus och Euridice i Stockholm med stor framgång, me
dan premiären i Paris först följde något mer än åtta månader senare (2.8.1774). 
Den svenska allmänhetens förtjusning bestod, varför operan fram till våren 
1780 kunde uppföras femtio gånger. Invigningsoperan Thetis och Pelée nådde 
däremot inte upp till mer än trettiosju föreställningar.0

Så snart Kellgren i januari 1777 kommit till Stockholm har han, som vi an- 
gett i Kellgrenmonografin, haft tillfälle att höra och se Orpheus och Euridice. 
Dokumentariskt ingående belyst blir denna för skalden så viktiga erfarenhet i 
kommentaren i Samlade skrifter:6
Under två månader —  januari-mars 1777 —  besökte JHK för första gången Stockholm 
och blev då fullkomligt operabiten. I den omedelbart efteråt författade recensionen till 
»Min vittre Wän» —  liksom i den obetydligt senare skrivna Satir öfver Förtjensten —  
har han väl mycket att säga om »alla dess fel» men slutar ändå: »Tänk om Poesien och 
Action vore lika vackra som Fru Augusti och Musiquen», B. 1 s. 175 r 28—29. Glucks 
opera Orpheus och Euridice stod i början av 1777 nästan alltid på spellistan. (En 
Stockholmskrönika ur Gjörwells brev s. 182 samt Breitholtz i Skrifter utg. av Föreningen

3 STM  1957, s. 144-156; 1959, s. 160- 
162; i960, s. 113 ff.

4 Samlaren 1966, s. 36.
5 Die Musik in Geschichte und Gegenwart,

här citerad MGG, 5, sp. 347. —  L. Breit-

holtz, Förberedelser för en svensk talscen un
der 1770-talet, i Teaterhistoriska studier 2, 
1940.

0 Ek, Kellgren 1, s. 122. —  SS 7:1, s. 
112 och 114.
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Drottningholmsteaterns vänner, 2, s. 131 f.) Otvivelaktigt är det dess fulländade ton
värld som fyller honom. I dess prolog hade för övrigt fru Augusti som Apollo en av 
sina glansroller.

När Kellgren utarbetade den citerade recensionen vistades han på landet hos 
sina släktingar. Där gav han sig in på det djärva företaget att skriva en opera- 
libretto, Adonis och Proserpina. Härom står det att läsa i kommentaren:
I de två senare akterna dominerar inflytandet från Johan Wellanders Thetis och Pelée
och Rothmans översättning av Calsabigis Orpheus och Euridice. /------------ / I slutet av
andra akten röjer han (JHK) sin förpliktelse till bägge föregångarne när Adonis undan 
för undan hämtar exempel för sitt handlande från Orphée och Pelée (v 463 f.) Alldeles
särskilt går han i denna akt »uti Orphei spår». / ------------ / Annars följer han också i
körer och arior uppslag från Wellander och Rothman-Calsabigi. (till anapestarian i akt
II sc. 1 finnes det sålunda ett par motsvarigheter i Orpheus och Euridice akt I sc. 2 och 
akt III sc. 1).

Eör att än mer klargöra Kellgrens förtrogenhet med Orpheus och Euridice vid 
denna tid, sommaren 1777, anför jag början av arian i Adonis och Proserpina, 
andra aktens fjärde scen:7

Om på Orphée förtviflan vunnit,
Han ej sin maka återfått:
Men i sitt bröst det mod han funnit 
Som öfver död af afgrund rått.

I arians fortsättning omtalas Pelées kamp med Jofur om »en Gudinnas kär- 
lekslön», en tydlig anspelan på Wellanders Thetis och Pelée. När Adonis där
efter tar till orda yttrar han bland annat:

Jag dristigt går
Till Skuggors dystra land uti Orphei spår,
Att föra henne bortt ur Plutos händer------------
Men ach! hur irrar ja g ! ------------ Sig fåfängt tänder
Orphei djärfhet i mitt bröst.
Hvart vill jag gå? Jag äger ej den röst,
Med hvilken han så ljufligt kunde röra,
Och sig en väg bland plågoandar g ö ra .------------

De sista citaten ger ju definitivt besked om att Kellgren, som vi i monografin 
(s. 134) omnänmt, tagit starka intryck av Orpheus och Euridice under Stock- 
holmsbesöket de första månaderna 1777 och då särskilt fångats av Orphei be
tvingande röst. I. L.-Henschens huvudinvändning mot »Kellgrensforskningens 
traditionella hypotes» att han skulle »varit Gluckanhängare och Gluckpropagan- 
dist från första ögonblicket» kan därför i sin förra del på dokumentariska skäl 
elimineras. Inte heller är det riktigt att Kellgren skulle ha »intagit en annan, 
mer eller mindre avvikande ståndpunkt beträffande Gluck och sedan ändrat 
sig.»8

I Samlaruppsatsen skriver författarinnan: »För att bevisa Kellgrens Gluck- 
entusiasm under den första perioden i Stockholms Posten hade det behövts ett 
autentiskt uttalande av honom om Gluck från år 1779, som gick i stil med den

7 SS 1, s. 227 f. r. 463-466, r. 475-482. 8 Samlaren 1966, s. 41, där även följande
citat återfinnes.



ofta citerade satsen i hans brev till Zibet den 6 augusti 1782: ’Gluck förstod 
att sätta musique för själen och hjertat, hans medbröder stadna vid örat.’ Ett 
sadant uttalande finns inte!» Jo, det finns. Från 1779 äger vi ett viktigt inlägg 
av Kellgren som bade är citerat och kommenterat i Kellgrenmonografin. I en 
recension av Bergstens disputation »om felaktigheter i Svenska versmakeriet» 
— en artikel som I. L.-Henschen liksom alla andra bedömare tillskriver Kell
gren —  kommer granskaren in på olika, rimvanor och yttrar: »Jag har sett 
sjelfva Voltaire sluta en vers med beauté sans pareille, oansett phrasen och rim
met redan af Boileau var förkastadt. Det förhåller sig härmed på samma sätt, 
som i musiken. De allrautnöttaste phraser och Rhytmer i Musiken, och hvilka 
man tusen gångor hört i en dräpande bondpolska, vinna som oftast det största 
behag, då de nyttjas på rätt ställe, af en Gluck eller Grétry. Jag påminner mig 
huru Pope i detta afseende yttrar sig i sin Essai on Criticism.

Hvad ofta är en konst, vi för et felsteg dömma —
Homerus nickar ej, men det är vi, som drömma.»

Om detta anmärker vi: »Det märkliga här är inte hänvisningarna till Boileau, 
Voltaire och Pope utan iakttagelsen att en Glucks musik kan kasta ljus över 
poesiens sanna väsen.»9

Efter detta uttalande och sedan vi hänvisat till skaldens första intryck av 
Orpheus och Euridice 1777, kommer vi i monografin in på den recension i 
Stockholms Posten 16.1.1779 av Iphigenie uti Auliden som enligt vår mening 
tillkommer Kellgren. I. L.-Henschen begår alltså ett misstag när hon om mig 
påstår: »Utan någon som helst motivering fastslår han: ’Den musikaliska ny
heten i detta stycke har genast fångat honom’.»1 Att detta är ett faktum och att 
denne »honom» är Kellgren skall jag nu noggrant söka visa.

I Svenska vitterhetssamfundets Kellgrensutgåva införde Allan Sjöding och 
jag i mitten av 1940-talet, under den samlande titeln Teater-Tidningar, sju korta 
operakritiker som förekom i Stockholms Postens första miniatyrårgång och den 
följande fram till 4.2.1779. Anledningen var att alla genomgående tycktes röja 
Kellgrens stil och åsikter. I. L.-Henschen godtar attributionerna i sex fall, men 
vill bryta ut den artikel, som 16.1.1779 omtalar Iphigenie uti Auliden, för att 
tillskriva Kraus den. Detta hennes antagande är så mycket dristigare som man 
i en senare notis, 4.2, äger en tilläggsrecension, vilken enligt författarinnan 
denna gång verkligen skulle vara av Kellgren. Det är emellertid uppenbart att 
bägge recensionerna hör ihop. Den första inledes med att operan »blef här första 
gången upförd den 28 Dec., och sedan 4 gångor å rad», den andra börjar i an
slutning härtill: »Sistl. Måndag upfördes åter igen Iphigenie uti Auliden.» Av
slutningen på den förra lyder: »Dansen til slut är ock rätt indifferent.» Denna 
anmärkning utvecklas i den efterföljande recensionen till dess huvudtema, och 
anknytningen till den förra är så fast att den inledes med samma fyra ord: 
»Dansen til slut är så väl känd, at större delen af Spectateurerna gick bort, när 
han började, och resten såg icke derpå. Hvad är här också at se? at några 
Figurantskor sätta ena foten up, vända sig omkring på den andra, sträcka ut

0 Ek, Kellgren 1, s. 182 f. —  SS 4, s. 77, 1 Samlaren 1966, s. 48. —  För det följande
r. 14-23. —  STM  1958, s. 83. se SS 4, s. 5-10; 8:1, s. 5-9.

Kellgren som Gluckpionjär i Stockholms Posten 1779—1783 55



56 SVERKER EK

armarna och grina; det är altsammans.» Efter denna skarpa kritik utvecklar 
recensenten den positiva sidan av sitt tema: »Just här vore vist annars tilfälle at 
upföra en bel Pantomime Ballet», en tanke som diskuterats i två av de före
gående teaternotiserna. Första gången, 3.12, ges själva programuttalandet: »All 
Theatralisk dans bör vara en imitation af mänsklige gerningar och passioner, 
hvarvid stegen utgöra blotta mecanismen, men pantomimen sjelfva själen.» I 
de två senare fallen följer tillämpningen av detta krav, allteftersom dansen haft 
pantomimkaraktär eller inte.2 3

I. L.-Henschen ser i denna uppskattning av en dans som förvisso är både 
ny och uttrycksfull något principiellt olikartat mot det enbart negativa uttalan
det om dansen i huvudrecensionen av Iphigenie uti Auliden. Med rätta har 
Garl-Olof Gierow, efter en utförlig motivering, fastslagit: »Den motsättning 
som fru Leux-Henschen här trott sig kunna spåra i recensionen av baletten 
faller bort genom att två olika typer av balett avses. Därmed faller också för
fattarinnans argument för att Kellgren inte skulle kunna vara författare till 
recensionen av den 16.1.1779 av Iphigenie uti Auliden.» Slutsatsen blir desto 
säkrare som man kan visa att pantomimdansen står i bästa samförstånd med den 
nya andan i Glucks opera. I sin utomordentliga karakteristik av den store kom
positörens förnyande insats i franskt teaterliv skriver Bertrand i La fin du 
classicisme: »Que Lon songe encore au rôle qu’il a donné à la pantomime et l’on 
y verra une nouvelle analogie avec le théâtre antique. Il a fait entrer dans ses 
ballets les formes de danses alors usitées, mais il les a élargies et comme puri
fiées. La gravité inhérente à beaucoup, leur noblesse mesurée, les rendait pro
pres à figurer l’orchestrique grecque. Elles ont même parfois une douceur pres
que mystique comme la marche religieuse d’Alceste.»*

Såväl Gierows utredning som Bertrands anmärkning ger stöd åt min mening 
att de båda recensionerna av Iphigenie uti Auliden har ett klart inbördes sam
manhang. Kellgrens uppfattning av hur dansen i en opera bör vara beskaffad 
är helt i överensstämmelse med Glucks, och han har också fasthållit den i det 
följande. Som vi längre fram skall se tar han 1781 synnerligen livligt upp frå
gan i samband med Glucks genombrott med Alceste. Innan vi yttrar oss härom 
får vi dock först ådagalägga hans författarrätt till huvudinlägget Om operan 
Alceste. Men redan nu kan vi påpeka att hans sista ord om dansen inte därmed 
är sagt. Så sent som i årgångarna 1790-1791 behandlar Kellgren »Dramatik» 
i en fortlöpande serie, och i en av de första recensionerna noterar han med 
gillande att en scenfigur anställer jämförelse »mellan den gamla, osmakeliga, 
figurerade dansen, och den moderna, som målar och uttrycker alt, som talar till 
hjertat och förståndet».4

Även sedan Kellgrens författarrätt till den egentliga Iphigenierecensionen bli
vit klarlagd, måste vi beakta en musikkritisk anmärkning som I. L.-Henschen 
gjort i detta sammanhang. Hon framhåller att recensionen nästan enbart sysslar 
med »Glucks musik —  uvertyr, körer, recita tiv, arior, kadenser, var för sig — 
/ ----------- / sakkunnigt i alla detaljer». Härav drar hon slutsatsen: »Allt tyder

2 SS 4, s. 7 r. 7-9, s. 9 r. 4-17, r. 19-s. 10 L. Bertrand, La fin du classicisme et le retour
r. 26. à Vantique, 1897, s. 139.

3 C.-O. Gierow i STM  1957, s. 148. —  i SS 5:2, s. 294 r. 24-27.



5 7Kellgren som Gluckpionjär i Stockholms Posten 1779—1783

på, att det måste vara en yrkesmässig musiker som talar här, och dessutom en 
musiker, som sedan länge var väl förtrogen just med detta verk. Nu veta vi, att 
Iphigenie var Kraus’ älsklingsopera redan under hans år i Göttingen.» Att tid
ningens ordinarie teaterrecensent inte skulle komma i fråga motiverar hon så 
här: »I och med att det kan anses bevisat, att Kellgren och Kraus vid tiden för 
de första epokgörande Gluck-artiklarnas tillkomst icke hade någon kontakt med 
varandra, bortfaller möjligheten av ett inflytande och därmed ett huvudargu
ment för Kellgrens författarskap.» Om Kellgren och Kraus ännu lärt känna 
varandra vet vi inte. Däremot är jag beredd att omfatta författarinnans mening 
att Kellgren för sin första stora Gluckartikel varit i behov av »inflytande» från 
aktiva musiker — som dock kunnat vara andra än Kraus. Antagandet att för
fattaren lyssnat till kännares mening stöds av den formulering som den kritiska 
värderingen fått i denna recension. Han anmärker: »Alla som kunna hafva nå
got tycke, komma först deri öfverens, at Ouvertüren och Choeurerna äro för- 
träffeliga. Om Recitativets vackerhet lär ej heller vara fråga hos Musik-kännare,
/ ---------- / Hvad Arierna angår, så äro meningarne derom något mera olika
/ ---------- /.»° Ordalydelsen anger att författaren rådfört sig med flera omdömes
gilla personer. Just vid denna tid har åtminstone tre insiktsrika bedömare i 
skaldens bekantskapskrets kunnat påverka honom. De var den mångbeprövade 
kapellmästaren i Stockholm Franc. Ant. Uttini, född 1723, den tolv år yngre 
Johan Wellander, Thetis och Pelées librettoförfattare, och den med skalden 
jämnårige Pehr Frigel, som senare blev sekreterare i Musikaliska akademien.0

Uttini och Kellgren hade börjat samarbeta sommaren 1778 och strax funnit 
varandra. Om Uttinis reaktion berättar Rosenstein i sitt företal till skaldens 
skrifter: »Det första Kellgren skref för Theatern, var en Prolog, som upfördes 
på Drottningholm, (1778), då hoppet at se Konungahuset förökt med en Ätt
ling af Gustaf och Sophia Magdalena gjordes Allmänheten bekant. Om denna 
Prolog yttrade sig författaren til Musiken, at han önskade at altid finna verser 
så lämpelige till samljudets styrka och behaglighet.» Kellgren har omedelbart 
kvitterat tonsättarens uppskattning med en hög värdering av dennes insats. 
Därom yttrar han 7 juli i brev till Clewberg: »Jag har idag varit hos Uttini. 
Musiquen är redan satt. Jag hörde några arier. De ä charmanta.» 1 Hur sam
arbetsvillig Kellgren ställde sig till Uttini framgår av hans replik till A. F. 
Ristell, då denne framfört Anmärkningar vid Prologen till Zemir och Azor. I 
denna replik som så småningom infördes i Stockholms Posten i mitten av de
cember 1778 förklarar Kellgren i en anhopning av frågesatser: »Vet min Herre
hvad Recitativ är? /-----------/ At i en Opera är Poesin blott en art secondaire,
som bör ge tilfälle åt rösten och Musiken at lysa? At förtjensten af dessa vers
slag är ej, at afmäta ord och rader efter Poetikens strängaste reglor, men at ver
sen är lätt, flytande, tydlig, välljudande och rik pa bilder och känslor? At en 
Poet, som ej förstår at upoffra sin konst åt Compositeuren, är lika narraktig,

5 Se STM  1956, s. 63 o. 61 och SS 4, s. 
7 f-

0 Det kan här anmärkas att Kraus blev 
vän med alla tre och allstå kan tänkas ha 
verkat på Kellgren redan 1779, åtminstone 
genom någon av dem. Kraus hade tidiga för
bindelser med Uttini, som granskade och be

römde hans musik till operaförsöket Azire, 
med Wellander, som han bemötte i Noélli- 
striden (jfr Tegen i STM  1959, s. 160), 
men med tilltalet »min vän», med Frigel, 
som blev hans lärjunge och vän.

7 Se härom Ek, Kellgren 1, s. 170.
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som den största virtuos, i fall han vid et sagta accompagnement, fast med den 
skickligaste stråka, tar ljudet af de andra violerne?»8 Denna mening att skalden 
skulle underordna sig kompositören var vanlig i äldre framställningar och om
fattades, som Gunhild Bergh betonat, av Grimm i ett entusiastiskt uttalande om 
operan. Som representant för den nyare åsikten »att musiken bör helt anpassa 
sig efter poesin» åberopar hon i stället Algarotti. Samma moderna åsikt an
sluter sig Kellgren till redan 1779, under inflytande av Gluck.9

Samarbetet med Uttini återupptog Kellgren i december 1778. Den italienske 
kompositören satte då musik till en Prolog som Kellgren med anledning av 
drottningens kyrkotagning skrev till premiären på Iphigenie uti Auliden.1 Som 
kapellmästare tillkom det väl Uttini att instudera denna opera liksom att diri
gera den vid framförandet. Att han haft sin mening om dess värde och att Kell
gren kunnat rådfråga honom härom är uppenbart. Kontakten med Uttini upprätt
höll skalden även under år 1779. Sin vackra minnessång över den tidigt bort
ryckta skådespelerskan Ulrika Rosenlund skrev han de sista dagarna i maj detta 
år till Uttinis vid jordfästningen framförda Sorg-Musique.2

Johan Wellander, som Kellgren rätt flitigt umgicks med och vars minne 
han hyllat både på vers och prosa, hade han mycket tidigt gjort bekantskap 
med. Redan i februari 1774 frågar han Clewberg: »Har Jean fått färdig Thetis 
och Pelée?» När han sommaren 1777 författade sin operalibretto Adonis och 
Proserpina låter han, som vi tidigare berört, älskaren prisa Pelée som en förebild 
i mod. I en in-ledningsdikt hyllade han också Wellander som »den svenske Qui- 
nault».3 Redan i Stockholms Postens första miniatyrårgång 1778 började denne 
medverka med två dikter, bägge försedda med hans kända abbreviatur »W +++». 
I minnestalet över honom kallar Kellgren honom »den säkraste dommare om 
värdet af andras offer (på konstens altare)» och rimligtvis kan han ha inhämtat 
hans omdöme om Glucks nya opera. Om deras följande samarbete skall blott 
anmärkas att Wellander, när Kellgren sommaren 1779 råkade i konflikt med 
Troil, bisprang honom genom att i Posten publicera två mot denne riktade 
anonyma dikter.4 Det finns således inte något fog för I. L.-Henschens påstående: 
»Så mycket man vet, sträckte sig hans verksamhet aldrig till det rent journalis
tiska. Dessutom kan det konstateras, att han inte ägde någon som helst förbin
delse med Stockholms Posten.»0

Att Kellgren samarbetat med Frigel längre fram i tiden är bekant. I säll
skapet Utile Dulci framfördes 1784 en kantat med ord av Kellgren och musik 
av Frigel. Den behandlas i kommentaren till Kellgrens Samlade skrifter av 
Thelma Hanson. Hon har också i en uppsats i Samlaren 1962 påvisat att Frigel

8 SS 1, s. 322 r. 16—26.
9 Gunhild Bergh, Litterär kritik i Sverige 
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satt musik till Kellgrens minnesdikt vid Gustaf III:s död och att den säkerligen 
varit avsedd för sorgehögtidligheterna under klagodagen 6 juni 1792.6 En nyhet 
är emellertid att samarbetet inletts så snart Kellgren 1777 bosatt sig i Stock
holm. En första upplysning härom lämnar Thelma Hanson i en artikel i GHT 
26 juli 1967, ett inlägg i diskussionen om musikartiklarna i Stockholms Posten 
omkring 1780. Hon skriver där: »Som exempel på att Kellgren, som på hösten 
1777 blev medlem i Utile Dulci, omedelbart sökte kontakt med sällskapets 
musiker kan nämnas att Pehr Frigel genast tonsatte vissa partier av hans på 
sommaren skrivna operatext Adonis och Proserpina, vilket hittills inte upp
märksammats.» Enligt uppgifter av henne om det ännu opublicerade fyndet har 
Frigeis partitur bevarats bland hans efterlämnade notmanuskript i Musikaliska 
akademins bibliotek. Vad som föreligger är Adonis’ recitativ och aria i första 
aktens första scen och två arior, en av Adonis och en av Proserpina, i aktens 
andra scen. Dessutom kan en Ouvertura bland Frigeis orkesterkompositioner 
identifieras som operans uvertyr.7 Manuskriptet bär hans egenhändiga påskrift 
»Anno 1777 in Aprili». Det betyder att han och Kellgren måste ha planerat sam
arbetet med operan innan Kellgren i mars lämnade Stockholm för sommarvis
telsen på landet. Härmed stämmer vad Kellgren berättar för Clewberg 4 juli 
I 777: »Jag har nu gått och funderat på min tillämnade Opera. Jag har ock 
slarfvat tillsammans en Act. Den skulle bestå af tre, och kallas Adonis och 
Proserpina, eller så ungefär.»8 På manuskriptet till Proserpinas aria »Om sig 
min höghet sårad finner .. .» står Frigeis vanliga signatur »F++» och »år 1777», 
de två övriga manuskripten har årtalet 1778.

Utan tvivel har musiken varit avsedd att samtidigt med texten föreläggas 
Gustaf IIL Frigel har omsorgsfullt påbörjat tonsättningen och har valt att ut
föra uvertyr, recitativ och arior för att visa sin förmåga på olika formområden, 
men när texten inte accepterades har han inte haft anledning att fullfölja arbe
tet. Samtidigt som Thelma Hanson nämner detta framhåller hon som särskilt 
intressant att musiken mycket nära anknyter till Glucks tonvärld. På motsva
rande sätt som Kellgren i texten anspelar också Frigel i musiken på Orpheus
motiven. Redan i anslaget i Adonis’ första aria: »Ljufva tjusning, du som dårar 
hjertat med ett svekfullt hopp» återljuder Orpheus’ berömda aria i tredje akten: 
»Che farö senza Euridice.» För de unga nybörjarna har naturligt nog den be
undrade operan på Stockholmsscenen varit den eggande förebilden och i Paris 
hade dessutom den nya stora Gluckoperan hunnit väcka uppseende och entu
siasm. I vårt sammanhang är det viktigt att musikfyndet gör det möjligt att än 
starkare betona att Kellgren varit engagerad i ett försök att skapa en opera i 
Glucks ef erf öl jd, och detta innan Kraus kommit till Sverige.

Sitt tidiga samarbete har Kellgren och Frigel fortsatt med en hyllning som 
av allt att döma framförts i Utile Dulci på Gustaf III:s födelsedag 1779· Kell
grens dikt På Konungens Födelsedag 1780 stod detta år 24 januari införd i 
Stockholms Posten, men den föreligger i ett särskilt tryck fran 1779? som yisar
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att den skrivits ett år tidigare.9 Frigel har tonsatt två och en halv strof av dikten 
som ett recitativ. Hans partitur ingår, som Thelma Hanson meddelat, bland 
hans notmanuskript i Musikaliska akademins bibliotek. På det första bladet har 
han under sin signatur »F++» och årtalet 1782 gjort anteckningen: »Upfördt i 
Utile Dulci på Högtidsdagen d. 24. Januarii 1782.» Det händer att Frigel i sina 
anteckningar begår minnesfel i fråga om årtalen, och det synes i detta fall sanno
likt att musiken kommit till samtidigt med dikten för att framföras på årsdagen 
i Utile Dulci 1779. Detta innebär att skald och kompositör samarbetat just vid 
den tid då Iphigenie uti Auliden gavs. Att de båda konstnärerna, som dessför
innan försökt att tillsammans utforma en opera, kommit i diskussion om det 
Gluckska evenemanget var väl nästan oundvikligt.

Kellgren tycks alltså ha haft rikliga tillfällen att inhämta kompetenta om
dömen om vad man med stöd av den franska termen »tragedie lyrique» kan 
kalla den första lyriska tragedin på svensk scen. Hans visserligen varsamma men 
ändå bestämda och omsorgsfullt motiverade ställningstagande får betraktas som 
en bragd, eftersom denna opera hade så ringa framgång hos Stockholmspubliken. 
Han måste själv konstatera att »samlingen af åskådare har blifvit alt glesare 
och glesare, tvärt emot hvad denna Opera tycks förtjäna». Han kallar den också 
»en Piece, som i så liten grad är i de Agerandes tycke». Själv gör han en till- 
lämpning av särskild vikt för svensk scen: »Recitativets vackerhet» bör man 
beundra »i synnerhet hos oss, der konsten at passa ord och musik efter hvar an
nan är hunnen til så liten fullkomlighet, och der man, i stället at til färdiga ord 
sätta musik, oftast får börja i orätta ändan, och til gifven musik jämka ord, så 
godt man kan.» Virtuosers uttänjda sångprestationer kan man avvara, menar 
han, »i en Piece, satt för Action». Som vi betonat i Kellgrenmonografin är ut
talandet viktigt: »Det visar att Kellgren uppfattat Glucks förmåga att låta mu
siken anpassa sig efter det dramatiska skeendet.» Men han stannar inte vid detta 
utan fortsätter entusiastiskt: »Kan väl annars någon ting vara mera ljufligen 
vackert, än den Arien hvarmed Clitemnestra börjar, och mera rörande än den, 
hvari Iphigenie tar af sked af sin Achilles?» Detta avgörande, starka intryck av 
det förnyande hos Gluck har Kellgren allt framgent blivit trogen.1

Iphigénie en Aulide var den första Gluckopera som — 19 april 1774 — 
framfördes av Academie Royale de Musique i Paris, och antagligen har Kellgren 
för sin värdesättning också hämtat uppslag från den franska premiärkritiken. Av 
brev till Clewberg 1773 och 1775 finner vi hur väl han följde med den ledande 
litterära tidskriften Mercure de France, bland annat genom att lyssna till några 
där publicerade visor som vännen frambragte med sin »lutas ljufliga slag». 
Främst har han, som jag redan 1915 i Kellgrens Åbodiktning kunnat visa, tagit 
intryck av tidskriftens estetiska debatt. Säkerligen har han, som Sylwan och sär
skilt Thelma Hanson påpekat, även observerat det brev Gluck i februari 1773 
publicerade i Mercure de France, liksom också den följande år uppkomna diskus
sionen om de båda då framförda Gluckoperorna.2 Ett huvudinlägg i denna

0 SS 2, s. 11-14; 7:1, s. 212 f. —  MAB, 
P. Frigel, Z/Sv; äldre beteckning I 1928.

1 Ek, Kellgren 1, s. 185. SS 4, s. 8.
2 MGG  5, sp. 347. — SS 6, s. 22 r. 15 f., 
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gjorde abbé Arnaud omedelbart efter premiären på Iphigénie en Aulide med en 
stor vägledande artikel, införd redan i april i Gazette littéraire.3 Han analyserar 
operan i detalj och påvisar med ingående saklighet vad som är det nya i Glucks 
behandling av uvertyr, körer, recitativ, arior, etc., och han framhåller entusias
tiskt en rad enskilda ställen som beundransvärda. I majnumret av Mercure de 
France följde en utförlig recension med referat och textutdrag. Med hänvisning- 
till det nämnda brevet 1773 och inledningen till Alceste karakteriseras Glucks 
program, hans strävan efter enkelhet och starkt uttryck, och efter ett nära sam
band mellan text och musik. I detalj belyses också här hans sätt att behandla 
uvertyr, körer, recitativ, arior. Till slut omtalas dansen och en rad av de upp
trädande namnges. Den stora framgången betonas, och olika kännares och mu
sikälskares omdömen sammanställes. Det är tydligt att dessa artiklar gett Kell
gren vägledning för den sakliga bedömningen och höga värdesättningen, men 
han uttrycker friskt och personligt sin upplevelse av föreställningen på den 
svenska scenen och bedömer initierat förutsättningarna för den, förmodligen 
just med stöd av den inblick hans musikvänner som kännare kunnat ge honom.

När Iphigénie en Aulide åter togs upp i Paris ledde detta till en häftig och 
långvarig tidskriftsfejd om Glucks operor. Debatten fick ny intensitet våren 
1779, då Iphigénie en Tauride efter lång förberedelse 18 maj gavs på Paris
operan. Glucks nya verk är ämne för den artikel »Om Glück och om Operan» 
som 3 juli detta år står införd i Stockholms Posten.4

Alla som yttrat sig om denna artikel är såtillvida överens som de anser att 
man här möter samma författare som i recensionen av Iphigenie uti Auliden. 
I. L.-Henschens plädering för att Kraus skulle vara auktorn behöver inte syssel
sätta oss därför att de viktigaste uttalanden, som hon tillskriver kompositören 
på vad hon kallar »sakliga skäl» (Samlaren 1966, s. 45), ingår i ett parti som 
nu kan visas vara ordagrant översatt från franskan. Min egen förmodan, i Skäm
tare och allvarsmän, att Kellgren kunde ha utformat också ifrågavarande parti 
har jag senare övergivit. Lamm däremot har från början sett, att Kellgren här 
på en gång uppträder som översättare och som författare. Det kan därför vara 
skäl att anföra större delen av hans motivering.0
Då Kellgren ju ej själf hört [Iphigénie en Tauride] måste naturligtvis det han säger om 
dess innehåll vara öfversättning ur någon utländsk tidning. Det åtföljes emellertid af 
några allmänna reflexioner om Gluck, som tyckas stamma från Kellgrens egen penna. 
Det framhålles här, att Gluck haft den goda smaken att välja pjeser, som äro fördelaktiga 
för kompositören, »sådane, där passioner rasa fram i sin hela styrka, sådane som manliga 
och känslofulla hjertan finna sin vällust uti, och som Fruntimrens svaga och nervlösa 
Små-själar kallar för horreurer. Jag menar här med Fruntimer äfven en ansenlig hop 
böxdragare, af samma slag, som den Greken, som Diogenes befalte at knäppa up och 
visa af hvad kön han var . . .  Hvart ville Hr Glück tagit vägen med hela sin insigt, om 
han componerat til piecer, i hvilka kärleken förklarat sig som en Petit-maitre, vreden 
som en roddarkäring, dygden som en Skolmästare etc. Han hade då säkert varit tvungen
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at fylla örat i stället för at röra hjertat, at bruka harmonien i stället för uttryck, och gifva 
sångerskan andtäppa genom roulader, cadencer och gurglingar, at surprenera kännare i
stället för at röra menniskor. [------------ ]« Man jämföre härmed Kellgrens uttalande i
Zibetbrefvet [SS 6, s. 112 r. 25 -27]: »Glück förstod att sätta musique för Själen och 
hjertat; hans medbröder stadna vid örat.»

Överensstämmelsen med uttrycket i Zibetbrevet anser Margit Abenius — i 
en sammanställning där hon påvisar den för Kellgren egendomliga använd
ningen av ordet hjärta —  »vara ett säkert kriterium på att Kellgren är över
sättaren». Samtidigt understryker hon att kontrasten »manliga och känslofulla 
hjertan» och »svaga och nerf-lösa Små-själar» också är karakteristisk för Kell
gren. Tilläggas kan att en parallell till sammansättningen »Små-själar» finns i 
uttrycket: »Men lemnom åt högmodiga veklingar, åt småtänkta själar, at räkna 
anor i stället för segrar», medan den därmed förbundna motsättningen åter
kommer i följande aforism: »Hvar och en som tänker och talar med styrka, är 
född til en stötesten för alla små själar.»6

Hur riktigt Lamm bedömt de olika textavsnitten i Om Gliick och om Operan 
kan jag nu dokumentariskt ådagalägga. Inledningspartiet, just det som han för
modar vara översättning, härrör ordagrant från ett förhandsmeddelande om 
»Llphigenie de Tauride de M. Glück beaucoup prouvée avant de paraître». Det 
ingår i den av L. F. Mettra utgivna Correspondance littéraire secrète N. 17 De 
Paris le 24 Avril 1779, pag. 123. Det har hittills varit förbisett att denna alltför 
sällsynta tidskrift, som inte i sin helhet synes vara bevarad, fr. o. m. 1778 om
tryckts i Ams t er damupplagan (men ej i Parisupplagan) av Mercure de France.7 
I Amsterdamupplagans majvolym 1779 ingår det nyss åsyftade meddelandet och 
har där upptäckts av Gunhild Bergh. Texten har dock på grund av hennes fel
aktiga hänvisning till Paris upplagan i litteraturförteckningen och frånvaron av 
varje uppgift om sida hittills inte kunnat återfinnas.8 Stället lyder:
Un homme qui a poussé ce talent au plus haut degré peut-être que le comportent les 
limites de son art, c’est l’inimitable Glück. Son îphigenie en Tauride, que l’on donnera 
incessament sera regardée comme son chef-d’œuvre. La scene où Oreste est poursuivi 
par les furies, est un morçeau admirable de musique: c’est là que le compositeur s’est 
mis à côté des plus grands poètes. Il a rendu avec art merveilleux, l’agitation, les remords 
du malheureux Oreste souillé encore du sang de sa mere; on est dans son cœur, on y 
saisit ses accès de désespoir, on est effrayé de l’apparition des furies; en un mot jamais 
la scene lyrique ne nous aura présenté un tableau de cette force.

Kellgrens sätt att återge uttalandet kan studeras i omtrycket i Samlade skrif
ter. Här kan det vara nog att anföra hur han börjar: »En man, som drifvit sin 
konst til den högsta grad tör hända, som des gränsor tillåta, är den ojämförliga
Glück», och slutar: »med et ord, aldrig 
af lika styrka.»9
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Antagligen har Kellgren, som vi i det följande skall söka visa, inte känt 
Amsterdamupplagan av Mercure de France. Annorlunda förhåller det sig med 
Mettras Correspondance littéraire secrète. Den hörde till de »Utländska Gazetter 
och Journaler» som anskaffats av Holmberg för att utnyttjas i Stockholms 
Posten 1779. Den citeras också detta år i nr 26, 27, 65, 69 och 81, men namn
ges därefter inte sedan överståthållare Sparre varnat Holmberg, tidningens då
varande redaktör, för att »vidare införa en viss Correspondance». Naturligtvis 
hade Kellgren dock tillfälle att utnyttja den även senare, åtminstone när det 
som här gällde rent estetiska frågor.1 I Correspondance kan man steg för steg 
följa olika förberedelser för den stora Gluckoperans framförande, och det är 
tydligt att Kellgren uppmärksammat allt härom. Genom tankstreck har han 
delat sin uppsats i tre avdelningar, och hans beroende av Correspondance är olika 
i vart och ett av dessa partier. Den första är som vi sett ren översättning. Den 
tredje refererar, ofta ordagrant, en i tidskriften från och med nr 6 omtalad strid 
mellan »Hr de Vismes, Directeur för Spectaclet», och »den hoppande troppen» 
(la tourbe dansante). Särskilt beaktansvärt är att Kellgren ur det rika material 
i tidskriften, som stod till hans förfogande, valt ut just de partier som betonar 
Glucks motvilja mot den ordinära dansen: »la danse écrase le chant» eller med 
översättarens ord: »dansen, som så aldeles förkrossar sången». Denna av Kell
gren tolkade reaktion hos Gluck återfinns i sin helhet i följande avsnitt: »Il 
(Gliick) sest obstiné a ny faire entrer aucun ballet, voulant que cet opera 
ressemble aux tragédies grecques, qu’il en ait la noblesse, la simplicité, et que 
l’action ne soit point coupée par des accessoires absolument étrangers au sujet.» 
Synpunkten »at denna Opera skulle likna de Grekiska piecer i höghet och en
faldighet» —  som ju så nära överensstämmer med Winckelmans idéer — har 
Kellgren alltså hämtat från sin franska förlaga.

Andra avdelningen, den väsentliga, är avfattad på Kellgrens oefterhärmliga 
prosa med dess dristiga, ibland drastiska bildval, medan själva synsättet på flera 
punkter visar anknytning till Gluckomdömena i Correspondance. Ett exempel 
kan ge en föreställning härom. Citatet ovan ur Zibetbrevet sammanställer Gun
hild Bergh med en anmärkning av Algarotti: »Flatter les oreilles, les sur
prendre, les séduire, voila l’objet de nos compositeurs d’aujourdhui; leur moindre 
souci est de toucher le cœur ou d’échauffer l’inspiration.»2 Även Kellgrens ut
talande i Om Gliick och om Operan beträffande missbruket »at fylla örat i 
stället för at röra hjertat» kan ytterst stamma från Algarotti, men frasen åter
kommer överallt vid denna tid. Sålunda skriver Gluck själv till sin franske be
undrare Suard: »Lorsque j’ai considéré la musique non pas seulement comme 
l’art d’amuser l’oreille, mais comme un des plus grands moyens d’émouvoir le
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sen ingår i Corr. litt. secr. 1779 nr 6 6/2, 
s. 41-42, nr 9 27/2, s. 62-63, nr 17 24/4, 
s. 123, nr 19 8/5, s. 143, nr 21 22/5, s. 
156 f. Motsvarande ställen återfinnes i Mer
cure de France, Amsterdamupplagan, 1779» 
nr 5, 15/2, s. 172 f., nr 7, 5/3, s. 212, nr 
14, 15/5, s. 428, nr 16, 5/6, s. 511, nr 17,

15/6, s. 532 f. —  De holländska tilläggen, 
under rubriken Additions de Hollande, har 
självständig paginering i förhållande till hu
vudtexten, i båda fallen fortlöpande genom 
årgångens nummer.

2 Œuvres 2, Berlin 1772, s. 334, efter 
Bergh, Litterär kritik, s. 241 not 54. Kursi
veringarna här och i följande exempel gjorda 
av mig.
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cœur et cTexiter les affections.»3 Samma uppfattning har Kellgren mött i Mettras 
Correspondance nr 19, där Gluckoperans repetition omtalas. Slutpåståendet 
blir: »il est confirmé dans le cabinet par tous ceux qui pensent que l’art de 
plaire à l’oreille ne constitue pas seul la bonne musique. Son premier objet et 
son plus beau droit sont d}émouvoir les passions.»

Artikeln Öm Glück och om Operan anknyter, som också I. L.-Henschen på
pekar, till en notis i föregående nummer av Stockholms Posten, 2 juli.4 Den 
förekommer under den fortlöpande titeln Tidningar och får som vanligt antas 
vara sammanställd av »utrikesredaktören» Rudin. Den lyder:
Paris, den 25 maj. Den 18 sistledne upfördes här för första gången i Drottningens när
varo Iphigenie u ti Tauriden, Lyrisk Tragédie af Riddaren Gluck. Ingen Opera har någon
sin gjort et så starkt och allmänt intryck vid första föreställningen. En djup och oaf- 
bruten upmärksamhet; den lifligaste rörelse, som stod at läsa i allas ansigten, och utbrast 
ofta i tårar; allmänna handklappningar, som förundran framryckte, men som straxt af- 
brötos af fruktan at förlora en enda ton, voro dertil säkra bevis. När vi hörde Iphigenie  
u ti A u liden , den första Lyriska Tragédie vi haft, trodde man at Dramatiska Musiken ej 
skulle kunna nå högre; men den nya Iphigenie  visar ännu en större verkan. Alt hvad 
gamla Tragedien har stort och rörande uti sig är här uplifvadt af alla den nyare Musi
kens behagligheter. I denna Opera är dock ingen kärlek til finnandes och hon lär af det 
slaget vara den första, som på någon Theater är upförd.

Notisen har helt och hållet kompilerats ur Suards stora recension av den ny
uppförda Gluckoperan, vilken ingår i både Paris- och Amsterdamupplagorna 
av Mercure de France nr 15, som utgavs 25 maj 1779. För att visa hur ordagrant 
den franska texten återges citeras det märkliga huvuduttalandet där:5
Jamais opéra n’a fait une impression si forte & si générale a une première représentation. 
Une attention extrême & non interrompue; l ’émotion la plus vive, exprimée sur tous 
les visages, & un attendrissement porté souvent jusqu’aux larmes; des applaudissemens 
arrachés par l ’admiration & suspendus par la crainte de perdre un mot de la scene & un 
accent de la musique, étoient des signes d’intérêt & d’approbation . . .

Naturligtvis var det viktigt för tidningen att få nyhetsstoffet direkt från Paris 
och inte försenat genom omvägen över Amsterdam. Dessutom är det möjligt 
att konstatera att Kellgren i nästa årgång citerar Parisupplagan.6 Antagligen var 
det denna man höll på tidningen. Där fanns ju också Mettras Correspondance, 
och denna tidskrift har uppenbarligen den medarbetare lagt beslag på, som med 
stöd enbart av dess uppgifter författade artikeln Om Glück och om Operan. Pub
liceringen vittnar också om en redaktionell samordning.7 Under alla omständig-

3 Bertrand, La fin du classicisme, s. 137.
4 STM 1956, s. 65.
5 Citatet hämtat från Amsterdamupplagan 

av Mercure de France, »25 Mai. 1779. N °. 
XV.», s. 247. Den franska texten har här 
namnformen »Gluck», som också användes i 
notisen i Stockholms Posten.

0 Som framgår av kommentaren SS 8:1, 
s. 39, och 7:1, s. 295, hade jag redan på
1950-talet iakttagit en viss skillnad mellan 
Mercure de France-upplagorna. En av Kell
gren ur Parisupplagan av denna tidskrift 
hämtad notis om Voltaires mottagande av 
Henry IV i Elyséen återfanns inte i den av

KB ägda upplagan. Denna, hittills som Paris
upplaga betecknade, bör hädanefter kallas 
Amsterdamuppl. I arbetet på att ytterligare 
klargöra skillnaden mellan dessa båda upp
lagor, liksom när det gällt att uppspåra de 
franska textförlagorna till vissa partier av 
Om Glück och om Operan och till notisen 
om Parispremiären har Thelma Hanson gett 
mig värdefull hjälp.

Det kan påpekas att även artikeln Exem
pel af Sjelf mord i St. P. 2/7 1779 är över
satt från Corr. litt, secr., nr 11, 13/3 1779, 
s. 75; Mercure de France, Amst., nr 10, 5/4 
1779, s. 299.



heter är det tydligt att det väsentliga inlägg, som tidningen presterade dagen 
efter den kompilerade Parisnotisen, har en av musikproblem intresserad redak
tionsmedlem till upphovsman, nagot som här kan anföras som slutargument 
för Kellgrens författarskap.

Apropa den väckta fragan hur och när musiken till Glucks nya opera kunnat 
bli känd i Stockholm, kan det vara av intresse att nämna att Journal de Paris 
själva premiärdagen 18.5 annonserade: »On mettra en vente aujourd’hui à 10 
heures du matin, au Bureau du Journal de Musique / -----------/ les Airs dé
tachés de l’Opera dTphigenie en Tauride, par M. le Chevalier Gluck.» Redan 
27.5 erbjöds förhandsabonnemang på det färdiggraverade partituret, som skulle 
komma ut om några få dagar. Dessutom återgav Journal de Paris 26.5 noter 
och ord till Pylades’ aria: »Unis dès la plus tendre enfance» och likaledes 31.5 
Iphigenies aria: »D’une image hélas trop chérie».8

Även för det inlägg i Gluckdiskussionen som stod infört i Stockholms Posten 
29.1.1780 har en artikel i Mercure de France varit källan. Ur ett i Frank
rike nyutkommet arbete Observations sur la Musique, & principalement sur la 
Métaphysique de l’Art citeras ett ställe som »ganska tjänligt at rätta» Glucks 
motståndare både i Paris och bland Stockholms Postens läsare. Det nämnda ar
betet, av de Chabanon, anmäldes i en lång artikel i Mercure de France 27.11. 
1779 och avslutades med det här citerade stället, som ordagrant översatts. Glucks 
strävan efter starkt uttryck i musiken framhålles liksom hans förmåga att i arior 
och recita tiv nå en suggestiv verkan. Så följer reflexionen:
il est inconcevable qu’un système si vrai ait pu être improuvé dans un pays où l’art du 
Théâtre est si bien connu; il est plus inconcevable encore que parmi ces improbateurs, il 
y ait eu des hommes qui, par leur état & leurs lumières, dévoient défendre les droits de 
la scene contre ceux de la Musique.9
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Inlägget i Stockholms Posten uppmärksammades av Lamm samtidigt med 
artikeln Om Glück och om Operan, och det återges i sin helhet i kommentaren 
till denna i Kellgrens Samlade skrifter. Inledningsorden är helt självständiga i 
förhållande till den franska artikeln och tar sikte på den aktuella polemiska 
situationen i Stockholms Posten. I. L.-Henschen, som medger sambandet med 
Om Glück och om Operan, avvisar attributionen till Kellgren och anser att det 
är Kraus och Stridsberg som vänder sig mot Kellgren. Dessutom uttyder hon 
slutreflexionerna som gällande »den stagnerade situationen vid stockholmsope- 
ran» och snarast riktade av Kraus mot operans chef Barnekow. Tolkningen är 
helt omöjlig, eftersom kritiken ju utsäges i den franska texten.1

Vi har nu sett hur Kellgren inlett sin Gluckagitation i Stockholms Posten. 
Han är den som eftertänksamt men ändå entusiastiskt hälsar Glucks första 
lyriska tragedi på svensk scen, men han följer också vaksamt den store komposi
törens avgörande seger i Paris med Llphigénie en Tauride. I bägge fallen är 
han fångad av Glucks musik, men han har även uppmärksamheten fästad på 
vad denne har för betydelse för den dramatiska handlingen. I artikeln Om Glück

8 Uppgifterna lämnade av Thelma Han
son. För diskussionen om ett ev. klaverutdrag 
se Samlaren, 1966, s. 45.

n Mercure de Prance, Amsterdam, »27 No- 
vemb. 1779», nr 39, s. 205 f. Citatet ingår,

som Thelma Hanson uppmärksammat, i hu
vudpartiet, inte i de holländska tilläggen och 
kan alltså ha hämtats ur Parisupplagan.
—  STM  1958, s. 105.

1 Samlaren 1913, s. 113. — SS 8:1, s. 39 f.

5 - 6 8 4 3 8 8  Samlaren 1968
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och om Operan tar han påpassligt fasta på diktarens betydelse för kompositören. 
Huvuduttalandet härom, som Lamm förbigått, lyder: »På alla ställen där man 
räknar Poesien för intet, blir Musiken af samma värde.»2 Med denna inställ
ning hade han goda förutsättningar att följande år ta upp ett fruktbart samarbete 
med kompositören och Gluckbeundraren Kraus.

II
Om Kellgrens första möte med Kraus skriver vi i Kellgrenmonografin: »Vid 

början av 1780 intogs den tyske kompositören Joseph Martin Kraus i Utile 
Dulci, ungefär samtidigt som Kellgren blev direktör i vittra areopagen. Som 
tjugo tvååring hade Kraus i juni 1778 kommit till Stockholm, närmast från 
Göttingen. Man vet att Kellgrens gamle beskyddare, presidenten Leijonhufvud, 
varmt intresserade sig för Kraus kring nyåret 1780, och kanske har han då 
sammanfört de båda unga konstnärerna, som tycktes vara bestämda att lyckligt 
påverka varandra.» Huvudvikten ligger givetvis på den här först meddelade 
tidpunkten för Kraus’ intagande i Utile Dulci, vilken vi (enligt noten s. 462) 
fått från Thelma Hanson. Om denna betydelsefulla händelse mäler Irmgard 
Leux-Henschen inte ett ord, fastän hon (STM 1956 s. 56) understrukit vikten 
av »att fixera / -----------/ när Kraus infördes som ledamot i Utile Dulci». N u
mera har Thelma Hanson, i en artikel i GHT 26.7.1967, själv påpekat att här 
»förbigås en uppgift att Kraus sedan årets början tillhört sällskapet Utile Dulci, 
där han måste ha lärt känna Kellgren. Man har emellertid en anteckning av 
Olof Knös / . . . /  att han 19 januari 1780 intagits i Utile Dulci,3 och Kraus 
har i matrikeln numret före honom». Under rubriken Tidpunkten för Kellgrens 
och Kraus’ första personliga kontakt anför I. L.-Henschen i stället vårt anta
gande att Leijonhufvud kan ha sammanfört sina båda skyddslingar och menar, 
att detta inte kan ha skett »kring nyåret 1780». Anledningen är att denne av
reste till Tyskland 29.11.1779 och återkom 23.2.1780. Att stanna vid dylika 
bagateller men gå förbi själva huvudsaken, Kraus’ inval i Utile Dulci, måste 
betecknas som uppenbar felcitering.4

I Kellgrenmonografin skildras sedan skaldens första impulser från Kraus. »I 
de minnesord som diktaren någon gång under sina sista år nedskrivit som in
ledning till Hineas i Carthago lägger han vikt vid att kompositören, innan han 
kom till Sverige, ’studerat vid tvenne Academier i Tyskland och därstädes gjort 
sig bevandrad i flera, särdeles de vackra Vetenskaper ne och lärda Språken’».;> 
Detta yttrande ger oss anledning framhålla: »Kraus var liksom Kellgren en 
hänförd beundrare av Gluck och dennes Iphigénie en Aulide, och han hade givet-

2 SS 4, s. 90. Egendomligt nog vill I. L.- 
Henschen i polemik med mig, STM  1958, 
s. 81 med n. 35, hävda att författaren till 
Om Glück och om Operan »tydligen hade 
behandlat textproblemet från kompositörens 
ståndpunkt och icke från diktarens». Om 
man läser Kellgrens inlägg utan förutfattad 
mening finner man att motsatsen är fallet. 
Inte desto mindre påstår hon ännu i Samlar- 
uppsatsen (s. 46) »att det var en musiker, 
inte en poet, som förde ordet».

3 Se Samlaren 1916, s. 225.

4 Samlaren 1966, s. 37 f. Författarinnan på
står även att jag i monografin, s. 172, velat da
tera kontaken mellan Kellgren och Kraus till 
22/7 1778, vilket mycket riktigt skulle inne
burit en »uppenbar motsats» till vad som 
sagts, s. 280. Emellertid är det här fråga om 
en felaktig innanläsning, ty vi talar, s. 171 f., 
om tre kvinnor som var på sitt sätt spelat en 
stor roll för Kellgren, och på det av I. L.- 
Henschen citerade stället inte om Kraus.

5 SS 3, s. 55.



vis särskilda förutsättningar att stimulera skaldens musikupplevelse. Men inte 
minst under sin Göttingentid hade Kraus haft tillfälle att även odla sina starka 
litterära intressen. Han var särskilt entusiastisk för Klopstock, och det förefaller 
som om han raskt hade lyckats väcka Kellgrens sympati för denne märklige 
förnyare av den tyska diktningen. Redan i början av maj detta år överraskar oss 
Stockholms Postens unge kritiker — Boileaus och Popes lärjunge — med en 
önskan att som religiös uppbyggelse ’få beundra en Svensk Miltons, Klåpstocks 
eller Racines poesi. Den infattning som Klopstocks namn fått på Kellgrens 
önskelista är den mest ärofulla och dyrbara skalden kunnat prestera. Ännu en 
hyllning till Klopstock kommer i december, och som detta sker i en anmälan 
av Musen-Almanachen i Göttingen’, är anknytningen till Kraus omisskännlig.»6 
Som en bekräftande uppgift härom kan man läsa vad Kraus säger i sitt enda 
bevarade brevutkast till Kellgren år 1783· »De af våra skalder, som förtjena 
kännas äro min vän redan nog bekante.»

Av det utförliga citatet ovan återger I. L.-Henschen halva första meningen 
och förser den med en anmärkning som innebär att Kraus dokumenterat sin 
inställning i en tryckt skrift, medan Kellgren först »vid en senare tidpunkt» 
skall ha visat sig som »en hänförd beundrare av Gluck». Att författarinnan 
inte har något som helst underlag för en sådan distinktion har vi kunnat belysa 
i föregående avdelning. Om allt det följande i vår framställning intar hon 
samma anmärkningsvärda tystnad som när det gällde Kraus’ intagande i Utile 
Dulci, och detta trots att hon själv tidigare framhållit att den tyske kompositören 
hyste »en gränslös beundran för Klopstock», som han kände personligen.7

Anledningen till att författarinnan förbigått ovan meddelade uppgifter är 
lätt att ange. De motsäger nämligen hennes så livligt förfäktade tes: »De två 
passionerade unga konstnärerna hade i början ingalunda varit vänner, utan 
skarpa antagonister, som gång på gång korsat sina retoriska vapen med var
andra.» Som det »mest eklatanta vittnesbördet om dessa motsättningar» utpekar 
författarinnan den polemik vars huvuddokument är Något om Compositeurer 
och Virtuoser (St. P. 1780: 63 17.3) och Något om Compositeurer, Virtuoser, 
Raisoneurer (St. P. 1780: 92, 94, 25.4 och 27.4). Härom yttrar hon:

I denna häftiga kontrovers om de samtida europeiska musikernas strävanden och 
kapacitet har de sakliga motsättningarna mellan Kellgren och Kraus nått sin höjdpunkt.
/ ------------ /  I en tredje artikel med titeln »Quot capita tot Opiniones» (Dagl. Allehanda
1780, nr 97) bemötte Kellgren några dagar senare Kraus’ sarkasmer och förlöjligade 
den »tyska harmonien», för vilken han utpekade Kraus som representant (se härom STM 
1965 s. 63 ff.). Polemiken är utan tvivel av avgörande betydelse för vår frågeställning. 
Kellgrens två artiklar »Något om Compositeurer och Virtuoser» och »Quot capita tot 
Opiniones» gör det nämligen möjligt att fastlägga hans musikaliska kompetens och hans 
smakriktning.8

Frågan är nu emellertid om dessa båda inlägg verkligen är av Kellgren. I 
uppsatsen Quot capita tot Opiniones har en Bellmanepigon uppenbart ordet. För 
att inse detta behöver man bara läsa början av första meningen: »Icke utan 
särdeles missnöje afhörde jag sistl. Onsdagsafton eller den 20 April, på Närings
stället Förgylta Cabeljeaun, både Madames och flere Musikälskares resonemang.»

0 Ek, Kellgren 1, s. 280 h, jfr SS 4, s. 132 7 Samlaren 1966, s. 40. — STM 1956,
r. 18-20, s. 189 r. n -1 3 . —  För följande s. 57. 
citat se Ek, a. a., s. 358. 8 Samlaren 1966, s. 39.
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Att »Näringsställe» är Bellmans namn för vad han senare kallar »krog» och 
»Madam» hans beteckning för »krögarmadam» kan man lätt finna av den 
storartade Ordbok över Fredmans Epistlar som nyligen utgetts av Svenska vitter
hetssamfundet och författats av Carl Larsson och Magdalena Hellquist. Där 
kan vi också inhämta att krognamnet Förgylda Bägaren förekommer i epistel 
56. Det är tydligen bildat efter det verkliga namnet Förgyllda Remmaren, och 
artikelns Förgylta Cabeljeaun är en likartad namnbildning. Närheten till Fred
mans Epistlar bekräftas ytterligare då vi i artikeln träffar på Bellmanska musi
kanter: »Fader Berg vid sin Basviol och Löfbergens invention vid Danto.»9 
Det är dessa personager som Bellmansplagiatorn antar att »en Lolli, en Eikner, 
en Gluck med flera Musikaliska Frondeurer hjertans gerna från sina glimmande 
högder i sina chamrerade rockar bele». Att Kellgren vid denna tid skulle röra 
sig så förtroligt med miljöer och gestalter i Fredmans Epistlar och till och med 
ta där uppträdande birfilare i försvar gentemot kulturellt högtstående sångare 
och kompositörer är naturligtvis alldeles uteslutet. Den tveksamme kan lätt 
vinna bekräftelse på anmärkningens giltighet genom att läsa denna Kellgrens 
aforism: »Man förebrår män af Snille at vara kalla och otilgängeliga, at hålla
sig för mycket på af stånd ifrån hopen / -----------/ Men då en Lolli, en Müller,
en Celestini, en Campagnoli spelt på vårt Riddarhus, hvarföre har man ej med 
lika skäl lastat deras högmod, för det de valt sin Orchester af skicklige Musici 
och ej af Birfilare från Krogarne?»1 Så tänkte han i januari 1783, men säker
ligen skulle hans omdöme tre år tidigare inte ha utfallit mindre bistert. I maj 
1780 hade det endast förgått ett halvår sedan skalden i den version av Mina 
Löjen, som han renskrivit för familjen Meijerfeldt, hade upprepat sitt angrepp 
på Bellman, han som »Ur Svenska krogars Aganipper Sin ådra fyllt med dub
belt öl».2 Kellgren kan alltså avfärdas som författare till artikeln.

I stället har Thelma Hanson i sitt redan citerade inlägg i GHT 26.7.1967 — 
kallat Kellgren, Bellman och bror Kexél — visat att den verklige författaren 
är Olof Kexél. Hur han som »Bellmaneftersägare» i artikeln finner »utlopp för 
sin parodiska svada» ådagalägger hon så här: »Ett resebrev i Sondéns upplaga 
av hans skrifter ger ett exempel. Det är daterat Rostock 2 juli 1780. På en 
komisk rotvälska får korpral Mollberg berätta vad som hänt honom sedan han 
tagit farväl av Löfbergskan vid Danto och framför allt som utblottad peruk- 
makargesäll i Rostock. Sondén återger också en komisk berättelse om ett par 
bröllopsmusikanter, utstyrda efter Fader Bergs klädförordning’. Mot effekten 
av ’Glucks snille, Marchesis röst och Lollis stråke’ förenade i en skön konsert 
ställes vad de kan åstadkomma som virtuoser med sina ’skorrande semitoner’.»3

Det sista exemplet utgör en slående parallell till den motsättning mellan 
högtstående musiker som Gluck och Lolli och birfilare sådana som Fader Berg, 
vilken vi nyss iakttagit i Quot capita tot Opiniones. I det första exemplet obser
verar man strax att »Löfbergskan vid Danto» måste vara maka till artikelns 
»Löfbergen», som också är knuten till »Danto». Den berättande uppger emeller-

0 Om Berg se även art. »fader» och »bas- 2 SS 1, s. 267, r. 275 f.; om dateringen se
viol», och om Löf berg art. »Danto» och 7:1, s. 138 f.
»Danto bommen». »Glimmande» är också ett 3 P. A. Sondén, Olof Kexéls Skrifter, 1837, 
av Bellmans favoritord. 2, s. 142 ff. o. 131 f.

1 SS 4, s. 312 o. 8:1, s. 160 f.



tid även att han under sina »resor dels som Skräddar Gesäll, och dels under 
vistande i Peruquemakar-Lära i Antverpen» skaffat sig »insigter i Musiquen» 
och i Rostock avhört »en execution i Tyska harmonien». Den föga uppfinnings
rike Kexél har en avgjord böjelse att röra sig i redan upptrampade banor, och 
därmed har han själv röjt sig som författare till den parodiska artikeln i Dag
ligt Allehanda.4 Att som I. L.-Henschen upphöja artikelns ord om »execution 
i Tyska harmonien» till en polemik mot Kraus är ganska förfelat, eftersom det 
bara är fråga om en tanklös lek med ord. Härom anmärker även Thelma Han
son: »Parodin är trots allt inte ett ställningstagande i sak utan stannar vid det 
toklustiga och komiskt barocka. Också detta stämmer med hans (Kexéls) vanor.» 
Även I. L.-Henschen menar att den av henne antagne författaren »ville tydligen 
undvika varje allvarligare diskussion med sin kunskapsrike motståndare». »I 
stället», fortsätter hon, »försvarar han sig här med de medel han behärskade: 
ironi, kvickhet, gyckleri.» Så långt har hon sett tämligen rätt, det kan erkännas 
också nu sedan författarfrågan blivit utredd och Kellgren befriats från denna 
honom alldeles ovärdiga artikel.

Den av Kexél parodierade artikeln Något om Compositeurer, Virtuoser, Raiso- 
neurer har I. L.-Henschen med rätta tillerkänt Kraus. Det viktigaste argumentet 
har hon dock förbisett: den tjugofyra rader långa inledningen, som rekapi
tulerar Kraus’ inställning i en musikkonflikt, som han bevisligen tidigare tagit 
avgörande del i. Den gällde en utländsk virtuos Noëlli, som hållit ett par upp
märksammade konserter, men även en annan musiker, Lolli. En Noëllibeundrare, 
som samtiden identifierade med Wellander, skrev i St. P. 1779 29.11-30.11 
ett »Bref angående Herr Noëlli».5 Detta gav — enligt författarinnans av sam- 
tidsdokument efteråt bestyrkta mening — Kraus anledning att i St. P. 10.12. 
I 779 publicera ett Svar på brefvet angående Herr Noëlli.6 I det nya inlägget 
Något om Compositeurer etc. tar Kraus, efter att ha upprepat sin tidigare 
kritik av Noëlli, fatt på ett färskt stridsämne. Det anges så här: »Men det 
skamlösaste prof af tiltagsenhet, som uti Musikaliske stridigheter til äfventyrs 
kan framvisas, är det omdöme, som uti Stockholms Posten N:o 60 (skall vara 
63) finnes infördt, om Compositeurer och Virtuoser.» Fortsättningen är lika 
skarp och kan återges med författarinnans ord: »Upprörd över Kellgrens nega
tiva inställning och »connaisseur»-synpunkter försvarade Kraus passionerat 
sina yrkesbröder och betecknade i slutet av sin långa och sakkunniga artikel 
deras angripare som ’en med tämligen god stil begåvad hardi ignorant’».'

Liksom i tidigare uppsatser anser sig I. L.-Henschen här ha rätt att införa 
Kellgren som tänkt motståndare, men redan på följande sida hänvisar hon till 
att Kraus få veckor senare i brev till föräldrarna med tillfredsställelse omtalar 
Kellgrens och sitt planerade samarbete på operan Proserpine. Är det möjligt 
att Kraus, som här talar om en poesi »die ihr Dasein dem besten Dichter in
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4 Om Kexéls bravader i olika tidningar 
vid denna tid se Ek, Skämtare och allvars
män, s. 70-87.

5 Martin Tegen i STM  1959, s. 161. I. L.- 
Henschens försök att frånkänna Wellander
inlägget synes mig vara fullkomligt miss
lyckat. STM  1960, s. 116 ff. Jfr s. 58 med 
dess n. 5.

0 Tegen har i STM 1959, s. 160, uppvisat 
att en av Kraus’ nära vänner antecknat denne 
som författare till artikeln.

7 Samlaren 1966, s. 39. Exakt citerat ly
der stället: »en med tämelig god stil begåfvad 
hardi ignorant».
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Schweden zu danken hat», två månader tidigare skulle använda idel oförsynta, 
ringaktande omdömen om samme skald?8 Det går naturligtvis inte ihop. I stället 
måste man avstå från att i Kellgren se författaren till artikeln Något om Com- 
positeurer och Virtuoser i Stockholms Posten 17.3.1780.

Slutsatsen blir så mycket säkrare som vi kunnat tillerkänna Kellgren Gluck- 
omdömena i årgången 1779. I. L.-Henschen stöder vårt påstående, då hon yttrar: 
»Att artikeln ’Något om Compositeurer och Virtuoser’ i SFSV inte tillerkänts 
Kellgren — frågan om författarskapet har lämnats öppen — kan endast be
tecknas som konsekvent. Då man där tillskrivit Kellgren Gluck-propagandan, 
har det knappast varit möjligt att i honom se författaren även till denna full
komligt avvikande uppsats. (Lamm har visserligen, märkvärdigt nog, tillskrivit 
Kellgren bäggedera!)».9 Samma »konsekventa» ståndpunkt intar jag fortfarande 
och avvisar bestämt tanken att Kellgren skulle vara auktor till artikeln i fråga 
med dess till musikerna negativa inställning. Överraskande nog tror sig I. L.- 
Henschen återfinna angreppen på yrkesutövande musiker i det berömda Zibet- 
brevet av den 6 augusti 1782. Hon utgår från det parti där den vredgade skalden 
spörjer: »Men hvad fråga våra Compositeurer efter sammanhanget och interes- 
set?», och kommer så efter diverse överväganden till slutsatsen:

Efter vår mening måste Kellgren räknas till de ingalunda sällsynta representanter för 
sin generation som i musikerna såg konstnärer av en lägre rang, inte fullt värdiga att 
upptagas i det borgerliga samhället, oresonabla eller, som han själv uttrycker det, fulla 
av »nycker». Detta ord »nycker» använder Kellgren även vid andra tillfällen, t. ex. i sin 
karakteristik av Kraus i förordet till »Aeneas». Han lägger härvid tydligen mycket vikt 
vid att framhäva att Kraus höjde sig över den vanliga musikertypen: »Han ägde [.. .] 
mycken verldskännedom, ett städadt väsende, fritt från vanlige musikaliske nycker, en 
stadgad och jämn caracter.1

Denna lösliga frihandsteckning av Kellgrens attityd visavi musiker är inte 
just övertygande. Att vilja göra om innebörden av hans gripna och gripande 
minnesord över Kraus till en avvisande inställning till »den vanliga musiker
typen» är ändå mer förvånande än försöket att utnyttja Zibetbrevet i samma 
riktning. Så vitt jag förstår är den enda möjliga tolkningen den att skalden vill 
frigöra omdömet om Kraus från alla slags gängse publikfördomar beträffande 
musiker. Kälkborgerlig konstnärskritik var naturligt nog Kellgren helt främ
mande.

Till den vänkrets diktaren fäst sig vid för livet hörde inte bara Kraus utan 
också, som vi förut visat, musikentusiasterna Wellander och Frigel. Och att han 
städse tog sig an de i allmänna opinionen än mer föraktade skådespelarna har vi 
mångfaldiga bevis för. Man behöver bara erinra om den i Kellgrenmonografin 
omtryckta minnessången över Ulrika Rosenlund, som tillkom våren 1779. Vi 
kommenterar den så:

När poeten i första strofen kallar skådespelerskan »vår Syster», ger han uttryck åt sin 
beundran inte bara för henne, utan också för hennes av samtiden ännu inte socialt er
kända yrke. Senare placerar han ju henne på »Sedolärans thron» och låter henne där
ifrån uttyda vad »dygd» och »känslor» innebär.2

s K. F. Schreiber, Biographie über j. M. 5 SS 6, s. 112. —  STM  1958, s. 112, jfr 
Kraus, 1928, s. 51 f. SS 3, s. 56 r. 3-5.

9 STM  1958, s. 109. 2 Ek, Kellgren 1, s. 198 h
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När Kellgren åren 1790-1791 publicerade den fortlöpande artikeln Drama
tik gav den själve Thorild anledning att i En critik öfver critiker göra ett er
kännande som detta: »Om Talare och Poeter i Landet / -----------/ rönt en
Omildhet, än lättsinnig, än barbarisk /----------- /, så måste jag deremot, i glad
förundran, tillstå att Theaterns lyckliga barn hos eder funnit — aldeles et Fa
ders/oj er ta.»3

Det är lättbegripligt att en man med sådana åsikter från början mött Kraus 
med full förståelse i konstnärligt samarbete och vittra omdömen. Kellgren såg 
i Kraus ett musikaliskt geni. Det oomtvistliga beviset härför är den karakteristik 
av kompositören som han gjorde efter‘dennes död. Kellgren framhåller då den 
sublima skönheten i Kraus sorgemusik vid Gustaf III:s död, en musik som 
»torde af en opartisk ef ter ver ld sättas ibland de få verk af classiskt värde som 
Tonkonsten kan upbåda».

III

Att Kellgren och Kraus under hela året 1780 visat varandra vänskap fram
går som vi sett av att de samverkat inte bara i operan Proserpin utan också i 
fråga om uppskattningen av tysk litteratur, särskilt av Klopstock. När Glucks opera 
Alceste 1 mars 1781 framfördes med storartad framgång blev den givetvis en 
rik upplevelse för bägge. Det är därför mycket antagligt att den stora recensio
nen Om operan Alceste, som först publicerades i Stockholms Posten 2 april, 
föregåtts av gemensamma överläggningar, t. ex. om orkesterns kapacitet.

I sin Samlaruppsats vill nu I. L.-Henschen tillerkänna Kraus författarskapet 
på följande grunder: »Vad denna opera angår, så får man med ännu större 
sannolikhet utgå ifrån, att Kraus själv hade instuderat verket och dessutom 
dirigerat operan vid permiären den 1 mars 1781. Han måste anses som den 
självskrivna recensenten, som sakligt kunde förklara för publiken föreställ
ningens intentioner, lyckade resultat och brister.»4 Att Kraus skulle ha dirigerat 
operan är en gissning av Engländer som författarinnan 1956 inte vågar biträda 
men 1958 ansluter sig till liksom nu i Samlaruppsatsen. Detta osäkra antagande 
kan dock inte tillåta en sådan slutsats som att han måste anses vara den själv
skrivna recensenten.

För att uppnå en rationellare lösning av författarfrågan får man gå fram på 
en helt annan väg än den I. L.-Henschen prövat. Redan Lamm har angett en 
sådan, när han på följande skäl tilldömt Kellgren recensionen:0

Som utgångspunkt kunna vi taga ett bref till Clewberg af den 2 mars 1781 / ------------ /,
där det heter: »I går gret jag i 2 hela timmar på Operan, då Alceste för första gången 
spelades. Fru Müller debuterade. Man kan säga, att man förut hvarken sett något spec- 
takel eller någon Actrice i Sverge. Hela parterren snyftade och alla vackra ögon voro 
gömda bakom solfjädrar.» Man återfinner denna entusiastiska stämning i den långa 
artikel »Om Operan Alceste», som en månad senare / ------------ / trycktes i Stockholms
posten. Och det heter där om fru Müllers spel: »Ingen har ännu här på Theatern pressat

3 Thorild, SS (SFSV:s uppl.) 3, s. 68 f. 5 Samlaren 1913, s. 110. SS 6, s. 103; SS
4 Samlaren 1966, s. 48. —  STM  1956, s. 4, s. 214.

72 ff.; 1958, s. 134.
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tårar ur så många ögon; och jag kan icke beskrifva huru nöjsamt det varit at vid de 
mest rörande ställen få se alla Logers vackra ansigten på en gång bortskymda af sol
fjädrar.» Härmed synes mig Kellgrens författarskap till denna artikel vara bevisadt.

Till denna Lamms sammanställning kan nu med stöd av Sjödings och min 
kommentar läggas följande fakta, här uppdelade i moment.

Mom. i. Den 15 september 1780 uppger Kellgren i brev till Clewberg att 
han »fått ett par Acter af Herzenhjelms Alcest till omarbetande». Uppdraget 
kom att innebära att han genomrättade de två första akterna som översatts från 
italienskan och själv tolkade tredje akten från franskan. Härav förklaras att den 
i övrigt så mångsidiga recensionen ingenting nämner om librettons kvalitet. 
Samtidigt finner vi hur väl Kellgren på förhand var insatt i operatexten.6

Mom. 2. I St. P. 1781:53 5.3, alltså fyra dagar efter premiären, omtalas 
denna i en notis, troligen av Kellgren: »Sistl. Torsdag skedde första Represen
tation af Operan Alceste; hvarvid fru Müller, som hade Hufvudrolen, visade sig 
för första gången på Theatern, med det utmärkta bifall, som en så fullkomlig 
Actrice verkeligen förtjenar. Spectaclet är i sig sjelft ganska interessant och rö
rande, och om Musiquen torde man ej behöfva säja något mera, än at den är af 
Herr Glück.»7 * Inte ens I. L.-Henschen torde i detta fall vilja tänka på Kraus.

Mom. 3. Typiskt för Kellgrens alltid påpassliga språkomvårdnad, som ofta gör 
sig gällande just i teaterrecensioner, är den utförliga not som börjar: »Man kan 
noggrant höra huru stor flit Fru Müller gjort sig, som på så kort tid lärt sig at 
så väl uttala vårt språk ...». De råd som i noten ges en danska om hennes 
svenskuttal bör jämföras med vad Kellgren två och ett halvt år tidigare i samma 
angelägenhet har att säga fransyskan mademoiselle Baptiste. Noten bedömes av 
språkexperten R. Hillman så här: »JHK:s intresse för scenuttalet vittnar om 
höga anspråk och noggranna iakttagelser. Skillnaderna mellan danskt och svenskt 
uttal är väl observerade. De ökade anspråk på korrekt språkform i olika avseen
den, som den gustavianska tiden ställde, belyses av jämförelsen mellan intrycken 
av Fru Müllers uttal och de språkstympningar som man i äldre tider tillät sig, 
särskilt i poesi.»s

Mom. 4. Alldeles som Kellgren vid tiden för sitt första möte med Glucks 
Iphigénie uttrycker sitt starka förakt för en dans som tvingar åskådaren till 
»ideligt betraktande af vissa kroppsställningar», så angriper han här i recen
sionen en dans som bara består i tomma vridningar. I stället rekommenderar 
han Noverres pantomimbaletter. Liksom han i sina Teater tidningar, december 
1778 till februari 1779, tre gånger tar upp detta tema, så har han våren 1781 
återkommit till dylika anmärkningar ytterligare tre gånger.9

Mom. 5. I St. P. 1782: 11, 14.1 ingår en av Kellgren gjord översättning från 
Voltaire. I den anger han hur det skulle bli ifall »alla Operor (voro) så vackra 
som Alceste» där Voltaire har »que toutes les tragédies soient aussi belles que

6 SS 6, s. 95; SS 8:1, s. 93. Jfr [Risteil],
Characters and anecdotes of the court of Swe
den, 2, s. 193.

7 SS 8:1, s. 93.
s Om Baptiste SS 4, s. 6 r. 21 f.; Hill

mans uttalande SS 8:1, s. 94; anm. till SS 4, 
s. 214 r. 10 o. 13.

0 SS 4, s. 7 r. 6 f.; 4, nr LIV och LVI:

1-2, jfr SS 8: 1, s. 93, 95 f. Den som an
vänder kommentaren finner att vi ifråga om 
attributionen till Kellgren av LIV föregripits 
av Ehnmark och att vi för LVI: 1-2 i sam
ma fråga kunnat bygga på Lamms utredning. 
Temat om pantomimbaletten återkommer 
1790 i Kellgrens artikelsvit Dramatik. SS 
5:2, s. 294 r. 24-27.
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riphigénie de Racine». Strax efteråt betecknar han som högsta njutning att 
resa »på Operan och höra Gliicks Musik», medan Voltaire däremot drömmer 
om att »voir une belle tragédie».1

Den not som omtalas i moment 3 har I. L.-Henschen också stannat vid och 
skriver därom i Samlaren i ett avsnitt »Om Operan Alceste».

Jag har tidigare hävdat, att denna Gluckrecension / ------------ / är skriven av Kraus och
hans vän Stridsberg gemensamt. Yad den sistnämndes andel beträffar, har jag hänvisat
till några pregnanta anmärkningar i recensionens fotnot. / ------------ / Som förstärkande
bevis för Stridsbergs medförfattarskap vill jag här anföra följande argument. Alldeles i 
slutet av den nämnda fotnoten till recensionen heter det: »Et enda sådant (oriktigt ut
talat) ord skämmer bort det skönaste ställe, och är lika så obehageligt för örat, som 
den falskaste ton i Musiken, eller för ögat, att se elh hadd’ i en Skrift som utgifves i 
slutet af XVIII:de Seculum och är tryckt med en av Kongl. Tryckeriets vackraste stilar.» 
Denna ganska överraskande jämförelse, slutpoängen (!) på recensionen »Om Operan 
Alceste», innehåller tydligen en kritisk anspelning. Skall det vara Kellgren som gör 
denna anspelning? Ek har tidigare själv anfört ett motbevis. Det är hans citat av några 
ord, som Kellgren året förut hade riktat till sin dåvarande opponent »Addisons öfver- 
sättare» (St. P. 1780 nr 43). Kellgren hade då sagt: »Grälet är en gammal knarrig 
kärring, som ej kan förlåta de alraminsta svaghetssynder; som kastar Creutz och Gyllen
borg [står: Gyllenstolpe!] på elden, om de vågat tillåta sig et enda ell’ eller skull’.» 
Det är således inte Kellgren, utan hans motståndare, som här på nytt tager upp det 
gamla grammatikaliska diskussionsämnet och jämför det inkorrekta uttalet med det in
korrekta skrivsättet. Det är inte Kellgren som har skrivit Alceste-recensionen.

Den motsättning i de båda språkliga uttalanden det här är fråga om, beror 
på Kellgrens mening att det var likgiltigt om skalder sådana som Creutz och 
Gyllenborg omkring 1760 iakttog en regel som börjat tillämpas under den 
gustavianska tiden. Själv hade han under Åboåren tillåtit sig sådana stymp
ningar, medan han i Stockholms Posten rättade alla omtryck ur Åbo Tid
ningar efter det gustavianska kravet. Angreppet på mig för inkonsekvens är 
således alldeles oberättigat. I det ena fallet påtalar Kellgren pedanteriet hos 
Addisons översättare Pehr Rudin; det andra exemplet är insatt i helt annan 
relation. Där kritiserar skalden det gammalmodigt stötande i modern dräkt.

Övergår vi nu till den av författarinnan uppkonstruerade motsättningen 
Kellgren-Stridsberg kan vi konstatera att det enda vi vet är detta. 1790 har den 
språkintresserade skalden gett uttryck åt sin höga uppskattning av Stridsberg 
som författare till en värdefull lärobok i tyska för ungdom.1 2 Det är bara genom 
verklighetsfrämmande önsketänkande som författarinnan kunnat göra dessa 
Kraus så närstående vänner till fiender.3

Sina synpunkter beträffande Om operan Alceste kompletterar I. L.-Henschen
1 SS 8:1, s. 117, anm. till SS 4, s. 258 r. 

9-13 o. r. 28 f. —  Jfr också Sylwan, J. H. 
Kellgren, s. 171 f.

2 SS 5:2, s. 457-460. Se härom Ek i 
Samlaren 1907, s. 187 f. och SS 8:1, s. 234 
r. 8-10 samt 8:2, s. 414.

3 I den not i Samlaren s. 43 där författar
innan stöder sig på ett »ännu otryckt arbete 
om Stridsberg» sätter hon i gång en olustig 
kurragömmalek med läsaren. Av detaljupp
lysningar om detta arbete här och var i hen
nes tidigare skrifter framgår, att det inne
håller lika förvånande som förfärande kon
struktioner om »den roll som Stridsberg spe

lade bakom den gustavianska kulturhistoriens 
kulisser» (STM  1956, s. 53). Tilltaget att i 
honom se Kellgrens i skiftande gestalter 
ständigt återkommande förföljare har hon 
tydligen lockats in på genom att misstolka en 
av Sylwan i hans Kellgrenbok 1939, s. 260, 
korrekt omtalad episod (se härom hennes 
tidiga inlägg i Lychnos 1954/55, s. 96- 
114). Att varken han eller andra Kellgrens- 
forskare kunnat komma på tanken att blanda 
in den store kritikern i denna med Liideke 
och Stridsberg förda rent teologiska debatt är 
hon fullt klar över. Ändå offrar hon med 
aldrig sinande ordflöde åtta stora sidor på
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med »En tankeställare i dilemmat om Gluckartiklarnas författare». Sedan hon 
formulerat frågan: »Varför finns det inte någon recension över den tredje 
Gluckoperan Iphigenie i Tauriden i Stockholms Posten?» följer påståendet: 
»Svaret kan bara lyda: emedan Gluckpropagandisten Kraus inte mera befann 
sig i landet.» En sådan lös förmodan skulle alltså enligt författarinnan lämna 
definitivt besked i saken. Man kan i detta fall peka på andra mer närliggande 
omständigheter som förklaringsgrund. Gluckoperan hade slagit igenom med 
den stora Alcesteframgången och behövde inte, maj 1783, någon särskild upp
märksamhet, helst som operor inte plägade recenseras i Stockholms Posten. 
Kellgren hade vid denna tid överlåtit den vittra avdelningen på den lättjefulle 
Lorens Sjöberg, vars teaterintresse torde ha varit minimalt. Som vi genast skall 
se hade Kellgren under december 1782 och januari 1783 — sista gången på 
länge som han själv skötte vittra avdelningen —  med kraft lett Gluckpropa- 
gandan.4

Kring nyåret 1783 är situationen ganska förändrad. Kraus har påbörjat sin 
långa av Gustaf III bekostade utrikesresa, Kellgren har just fullbordat sin i den 
gluckska stilen utförda »lyriska tragedie» Gustaf Wasa, sedan han efter kompo
sitören Naumanns krav beskurit dess från början långa recitativ. Han hade 
också i september 1782 fått bevittna att hans och Kraus’ för det nya operahusets 
invigning bestämda opera, Hmeas i Carthago, på grund av fru Müllers flykt 
måst ersättas med Adlerbeths och Naumanns Cora och Alonzo. Efter vad som 
inträffat i samarbetet på Gustaf Wasa var givetvis skaldens inställning till kom
positören inte den bästa, trots att denna i samtidens och eftervärldens tycke 
lyckats väl med den musikaliska delen av Gustaf Wasa. I. L.-Henschen och jag 
är också för en gångs skull överens om att Kellgren i en artikel i Stockholms 
Posten 24.12.1782 med titeln Til Älskare af Sanning utan agg kraftigt gendri
vit ett inlägg till Naumanns förmån och i stället hyllat Gluck och Haydn. 
Denna gång signerar han sig Svensk.

När författarinnan vidhåller sin mening att Carl Stridsberg och inte Pehr 
Rudin skrivit det inlägg Kellgren bemöter, måste jag däremot beteckna hennes 
påståenden som ogrundade. Hon visar sig helt okunnig om Sjödings och min 
kommentar till Kellgrens artikel i Samlade skrifter, där vi också avfärdar hennes 
attribution. Att Rudin är den Älskare af Sanning utan agg som i Stockholms

den omöjliga uppgiften att få in Kellgren 
som angripare genom att i artikeln intolka 
en »ironi» och en »cynism» som hon utan 
vidare tillskriver denne. Något av skaldens 
kvickhet kan dock inte spåras i det torftiga 
inlägget 8/9 1784, och Kellgren hade efter 
den stora uppgörelsen med Thorild 23/7 
samma år praktiskt taget upphört att skriva 
i Stockholms Posten under två och ett halvt 
år (se härom Kellgrenmonografin s. 402). —  
»Från denna psykologiska utgångspunkt var 
det nu», enligt författarinnan (5TM 1956, 
s. 53), »möjligt, att steg för steg följa striden 
till de allra tidigaste polemikerna år 1778 
och 1779 i Dagligt Allehanda och Stockholms 
Posten.» Som hon på samma ställe, not 2,

liksom även annorstädes uppger, har hon till- 
dömt »Stridsberg inlägget om Kellgrens pro
log», St. P. 1778: 18 21/12. Man finner lätt 
genom att studera trycket i SS 1, s. 3 i4 ff . 
och kommentaren SS 7, s. 175-177, att An
märkningar vid Prologen i stället tillkommer 
bibliotekarie Risteil, en uppgift som för öv
rigt bekräftas av den allvetande Gjörwell. 
Bland »viktiga källor för studiet av Kell
grens estetiska och litterära ord» anför Mar
git Abenius också »polemiken mot Risteil 
(St. P. 1778: 18)», a. a. s. 49.

1 Se härom, liksom om Sjöbergs sätt att 
sköta den vittra avdelningen, Ek, Kellgren 1, 
s. 367, och Sylwan, a. a., s. 120.
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Posten 20.12.1782 uppträder som Naumanns förkämpe framgår otvetydigt av 
det först av Å.-H. Hanson observerade sambandet med en utrikesnotis som 
Rudin kompilerat ur »Hamburger Correspondenten». Vi påvisar också att Kell
gren varit klar över Rudins roll som den som talar Naumanns sak.5

Kellgren skriver i sitt svar till sanningsälskaren: »jag erkänner Tyska Natio
nens vida öfverlägsenhet så väl i Componisters mängd som skicklighet; jag har 
öra nog at skilja Hayden och Gluck ifrån andra.» I sin iver att reducera Kell
grens musikinsikter lägger I. L.-Henschen stor vikt vid den aktuella polemiska 
situationen och vill närmast se hans omdöme om de båda stora kompositörerna 
som »en replik, en sorts dementi av angriparens otvetydiga beskyllning för mu
sikalisk inkompetens».6 Vi har i kommentaren även påpekat om sanningsälskaren 
att han nämner Gluck och Haydn som erkännsamma vid bedömningen av Nau
manns Cora och Alonzo, och att detta kan ha gett Kellgren anledning att fram
hålla dem. Men dessutom betonar vi det inte mindre viktiga faktum att Kellgren 
inte bara i detta genmäle utan »också i uppsatsen Om det Täcka fört Gluck 
och Haydn tillsamman som de stora kompositörerna, liksom även i Wellander- 
talet.»7

Artikeln Om det Täcka stod i Stockholms Posten 11.1.1783, endast arton da
gar efter genmälet Til Älskare af Sanning utan agg. Egendomligt nog förbigår 
I. L.-Henschen i Samlaren den för Kellgrens Gluckuppfattning väsentliga ar
tikeln med endast en kort nothänvisning till vad hon tidigare skrivit. Detta 
hänger samman med att hon anser den av henne i så olika sammanhang flitigt 
anlitade Stridsberg vara författare också till artikeln Om det Täcka. Med några 
allmänna resonemang tror hon sig kunna motbevisa Kellgrensforskningens 
resultat.8 Hur dessa vunnits under en diskussion som förts under mer än ett 
halvsekel skall jag nu ingående belysa.

I Samlaren 1910 har jag i en studie över Kellgrens sista diktning för första 
gången sökt visa att den store kritikern skrivit Om det Täcka. Motiveringen 
var den gången följande: »Redan i nr 8 (av årgången 1783) finns en uppsats 
’Om det Täcka’ som genom sitt sätt att nämna Aischylos med samma anekdot 
som i Mina Löjen, Gluck och Haydn förråder sitt Kellgrenska ursprung. Denna 
uppsats är emellertid märklig för att den går till rätta med det täcka som este
tisk princip och ifrar mot hela tidehvarfvets småsinthet». Dessa båda anspråks
lösa meningar är naturligtvis alldeles otillräckliga antingen det gäller att bevisa 
attributionens giltighet eller artikelns verkliga betydelse. I alla fall gav de impul
sen till att debatten kom i gång. Min mening att Kellgren var författaren god
togs genast av Sylwan i första upplagan av hans Kellgrensbok.9 En mer ingående 
belysning av hela problemet gav Lamm i sin stora undersökning om Kellgrens 
journalistiska verksamhet i Samlaren 1913. Där yttrar han i attributionsfrågan:

5 Samlaren 1966, s. 41 ff. —  SS 8:1, s.
152 ffsä rsk ilt s. 155: anm. till SS 4 s. 303 
r. 2-4.

c SS 4, s. 302. —  Samlaren 1966, s. 42.
I STM  1956, s. 76 har J. L.-Henschen gjort 
sig skyldig till en fatal felcitering: »att skilja 
Haydn och Gluck från var[sic!]andra». Om 
hennes därmed sammanhängande felslut, se SS
8:1, s. 154.

7 SS 8:1, s. 154. Artikeln Om det Täcka 
ingår i SS 4, s. 304 ff., med kommentar SS 
8:1, s. 156 ff.

8 STM  1956, s. 74 ff.
0 Samlaren 1910, s. 204. Sylwan, a. a., 

1912, s. 94, 221.
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Utom Eks argument för Kellgrens författarskap, som synas mig vara fullt öfverty- 
gande, kan man påvisa flera andra passager, som erbjuda öfverensstämmelser med ut
talanden af honom. Då det i vår uppsats säges: »Vår Moral är satt i Epigrammer: våra 
Oder i brefstyl», så kan man ju erinra om, att han i svaret på Wingårds inträdestal talar 
om »Lagen framstäld i epigrammer och Evangelium i gåtor». Själfva grundtanken i 
uppsatsen återklingar också flerstädes i Kellgrens senare uttalanden. Så t. ex. i svaret på 
Armfelts inträdestal, där han klagar öfver hur »den vackra verlden» med sin »goda ton» 
gett oss »läckerheter för föda, grannlåt för klädnad, det täcka för det sköna». Och i 
»Philosophen på Landsvägen» och »Strödde Reflexioner» förkunnas gång på gång, att 
passionerna försvagats och på samma gång dikten förnedrats, i samma mån som män
niskan fjärmat sig från barbariet.1

Lamm klargör ytterligare hur centralt Om det Täcka uttrycker Kellgrens 
uppfattning om »den primitiva människan, sådan som vetenskapen vid denna 
tid uppfattade henne», exempelvis encyklopedisterna. Dessa Lamms paralleller, 
även de summariskt angivna, kommer som vi skall se att upprepas och utnytt
jas av efterföljare.

Redan Lamm misstänkte att Om det Täcka var »en mycket fri bearbetning» 
av ett främmande original, och 1916 kunde Gunhild Bergh i sin avhandling 
Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen bestyrka denna förmodan.2 
Uppslaget har Kellgren fått från ett kapitel i Sebastian Merciers Tableau de 
Paris som heter »De 1’idole de Paris. Le joli». Om det Täcka betecknar Gun
hild Bergh som »i viss mån en bearbetning, innehållande direkta lån även från 
Essai (sur Fart dramatique)». Det senare är (enligt not 28 s. 240) fallet med 
»det stycke som behandlar dramatiken och musiken». Upptäckten av förebil
derna endast bestyrker Gunhild Berghs uppfattning i författarfrågan. »Att Kell
gren själv», skriver hon, »verkställt denna bearbetning är höjt över varje tvi
vel, och reminiscenser av den återfinnas senare upprepade gånger, t. ex. i svars
talet till Armfeit, i ’Philosophen på landsvägen’ och i ’Strödde Reflexioner’.» An
ledningen till att Gunhild Bergh kan yttra sig med sådan säkerhet i författar
frågan är att hon lyckats påvisa att Mercier, från och med 1779 och under 
nästan hela 80-talet, betytt något väsentligt för Kellgrens inställning till este
tiska problem. Alldeles särskilt övertygande härvidlag är att de viktiga Kell- 
grensartiklar i Stockholms Posten, som närmast föregår Om det Täcka: sann
sagan om Oxar ne och den stora utredningen Om Vitterhets-Academier, visar sig 
vara starkt Mercierpåverkade.

Tack vare Gunhild Berghs upptäckt av den förrevolutionäre tänkarens väc
kande inflytande på Kellgren kunde Lamm 1920 i andra delen av Upplys
ningstidens romantik fullt utveckla den uppfattning om skaldens estetiska stånd
punkt som han antytt 1913 i sin Samlaruppsats. Den del av hans huvudutta
lande som har direkt betydelse i närvarande sammanhang lyder:

Det finnes dock ett område av konsten, musiken, där Kellgren funnit det ideal för
verkligat, som han blott dunkelt såg skymta i litteraturen. Musiken är enligt Kellgrens 
mening »passionernas skaldespråk». Den uppväcker passionerna direkt hos åhörarne 
genom att uttrycka dem: den talar direkt till känslorna och behöver ej gå omvägen 
genom förståndet. Den äger slutligen i sig själv en välklang, som poesien endast genom

1 Samlaren 1913, s. 135, jfr s. 142 f. För 2 Bergh, a. a., s. 122 ff. 
angivna textställen se numera SS 5:1, s. 56 r.
19; s. 42 r. 24-32.



långvarig språkförädling kan uppnå. / ------------ / Det är därför Kellgren på det musi
kaliska området visar en vida modernare smak än på det litterära. Från första stunden 
han hört Glucks musik, är han en hänförd anhängare av denne kompositör, som av sam
tiden ansågs lika revolutionerande som Wagner ett sekel senare och bland sina oppo
nenter också räknade en av Kellgrens förnämsta auktoriteter på det estetiska området, 
Marmontel.

»Glück förstod att sätta musique för Själen och hjertat: hans medbröder stadna vid
örat», skriver Kellgren i sitt brev till Zibeth, [------------ ] Han har förnyat »den grymma,
den våldsamma musiken, som skakade Grekernas vilda hjertan», heter det i uppsatsen
Om det Täcka [------------ ]. Det talas här ironiskt om den »täcka» musiken, som »sätter
passionerne i rondeauer, målar vreden med coloraturer, uttrycker förtiflan i cadencer»\ 
»Måtte aldrig en Glück, en Hayden och deras efterföljare få föra oss tillbaka til detta 
barbariska naturliga i känslornes uttryck, som vi så lyckligen öfvervunnit».3
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Detta Lamms uttalande har här, som redan antytts, det speciella intresset, att 
det så kraftigt betonade Glucks betydelse för Kellgren och särskilt klargjorde hur 
starkt inspirationen från denne kommer till uttryck i Om det Täcka. Med hans 
framställning hade artikeln infogats som ett huvuduttalande om Kellgrens in
ställning till estetiska problem. Men det återstod att göra rent språkliga under
sökningar för att attributionsfrågan skulle anses oomtvistligt löst. Också sådana 
kom till stånd, dock först på 1930-talet. I sin 1931 utgivna doktorsavhandling 
Stilstudier i Kellgrens prosa har Margit Abenius omsorgsfullt behandlat många 
attributionsfrågor och gett forskningen värdefulla tillskott.

Artikeln Om det Täcka har hon emellertid visat särskilt intresse för. Efter sin 
lovliga vana jämför hon även i detta fall Kellgrens ordförråd med andras. Hans 
användning av det täcka i den Mercierinspirerade uppsatsen svarar, framhåller 
hon (s. 21 f.), till det franska joli, men han fogar attributet »inte bara till kon
kreta huvudord och hänförande sig till något yttre såsom täcka rum, täcka 
möbler, täcka fruntimmer, täcka vers, utan också till ett abstrakt: täcka idéer, 
detta utan motsvarighet i det franska originalet.» Författarinnan visar emeller
tid med många exempel att »täck» kan brukas på detta sätt i äldre och senare 
svenskt språkbruk där det »motsvaras av ’angenäm’, ’behaglig’». Egendomligt 
för Kellgren är dock att ordet hos honom får »en starkt nedsättande klang, 
och i satiren i Mina löjen bildar det ett slags oxymoron:4

Alt hvad du tänker, hvad du säger,
Din svaga dygd och täcka brott,
Alt är så läckert och så smått;
Alt til vårt löje anspråk äger.»

Hennes komparativa iakttagelser preciseras sedan ytterligare (s. 54 f.):

Täck som estetiskt omdömesord är synonymt med ’angenäm’ och ’behaglig’. Dess 
språkmiljö synes vara idyllen och känslosamheten, t. ex. hos Gjörwell och Almqvist. Det 
har också karaktären av onyanserat konversations- och modeord. Mera preciserat beteck
nar det en lägre och mindre upphöjd grad av skönhet och star ofta i uttalad motsats
ställning till skön, så hos Ehrensvärd, där täckhetsbegreppet och skönhetsbegreppet äro 
viktiga skiljemärken mellan Nord och Söder, barbariskt och klassiskt.

3 M. Lamm, Upplysningstidens romantik kombination av tva skenbart motsatta be- 
2, 1920, s. 287 f. grepp».

1 Enl. SAOB »retorisk figur bestående av
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Efter en rik exemplifiering ur Thorilds och Ehrensvärds skrifter kan författa
rinnan återvända till Kellgrens egenartade bruk av ordet:

Hos Kellgren är täck som estetiskt omdöme alltid sarkastiskt. Särskilt i det nedan 
citerade uttalandet om musiken bör den starkt nedsättande klangen hos täck observeras 
I fråga om musiken bryta Kellgrens romantiska sympatier tidigast fram och den person
liga användningen av täck som epitet till musiken är ett språkligt tecken på denna ro
mantiska smak. / ------------ / Det täcka motställes i talet till Armfelt det sköna liksom
genomgående i Mercier-uppsatsen 1783. Särskilt i det självständiga stycket om musiken: 
»Icke den grymma, den våldsamma Musiken, som skakade Grekernes vilda hjertan; nej 
den fina, den lekande, den täcka Musiken, som utmärglar och pryder tankan, som sätter 
passionerne i Rondeauer, målar vreden med coloraturer, uttrycker förtvifvlan i caden- 
cer. Måtte denna täcka smak al tid herrska i våra Operor».

I bägge sammanhangen har Margit Abenius ytterligare anfört de mest karak
teristiska prosapartier där Kellgren använder sig av »det täcka», och jag hän
visar till detta. Hur han brukar det i poesi har hon endast uppehållit sig vid i 
fråga om det ovan anförda uttalandet i Mina Löjen. I Kellgrenmonografin läm
nas följande kompletterande skildring (s. 359): »På annat ställe (i Mina Löjen) 
utbrister den unge poeten om sin Cloe: ’Huru täck! Hur skön!’, och använder 
då ordet i den vanliga betydelsen: ’nätt och behaglig’. Men intressant är att den 
mognade skalden inte vill behålla uttrycket utan byter ut det mot ett som för 
honom innebär helhjärtat engagemang: ’skön är du; himmelskt skön!’ I ett 
annat kontrollerbart fall markeras lika starkt denna stilutveckling. I Varning 
till Cloe låter tjugosjuåringen spegeln vittna att den besjungna är ’Så skön, så 
täck, som en Gudinna’. Under senare år anges gudinnelikheten med orden 
’Skön, kjusande’.» Ur monografin skall jag anföra ännu ett exempel, vilket som 
ett undantag får bekräfta regeln. Det är hämtat från Gratiernes Döpelse där 
de besjungna tre grevinnorna vid första anblicken karakteriseras: »Så lekande, 
behagliga och täcka.» Om dikten säges bland annat (s. 219): »Betecknande är 
att Kellgren, som snart skulle bli en svuren fiende till det ’täcka’, här använder 
termen både som rimord och som sammansättningsled i ’Täckhets-nymphren’. 
Senare har han noga sett till att ’täck’ utplånats från äldre dikter, men i detta 
sammanhang hörde attributet hemma, och där fick det stanna.»

Margit Abenius har med särskilt intresse ägnat sig åt att klarlägga hur Kell
gren i Om det Täcka bearbetar Merciers uttryckssätt. Hon inskärper hur skal
den »på ett ganska självständigt sätt formar ut originalets konkreta bilder, hur 
fritt han lägger till och utesluter» (s. 82 f.). »Merciers stilistiska kännemärke», 
fortsätter hon, »är ett överflöd av pittoreska, banala, känslofulla epitet, hela 
hans stil är tyngre, fullare och mer känslogenomdränkt än Kellgrens.» Kell
gren, heter det längre fram, »ställer en reducerad utropssats som upptakt till 
ett beskrivande parti eller stämmer en beskrivning eller ett påstående efter ut
ropets anslag. Innehållet blir därigenom livligt utpekat och får en mer subjek
tiv betoning. Utropssatsens rytmik präglar det hela.» (s. 101 f.) Det berättigade 
i Margit Abenius’ sätt att särskilja denna skaldens rytmiska stilvilja från hans 
franska föregångare har vi med ett nytt exempel kunnat belysa i Kellgren
monografin (s. 360 f.).

I Arkiv för nordisk filologi 1936 recenserade Sixten Belfrage Margit Abenius’ 
avhandling och tog i följande årgång upp en polemik med henne i uppsatsen
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Kellgrens användning av orden »läcker» och »täck». Någon riktig motsättning 
råder knappast mellan dem, det är snarare fråga om olika nyansering av ordens 
betydelse. Särskilt i fråga om »täck» tycks de överensstämma i mycket, men bägges 
kommentarer är eftertänkansvärda. Fastän Belfrage inte är nöjd när »Dr Abe- 
nius talar om en starkt nedsättande klang hos täck», så tvivlar han ingalunda på 
att Kellgren är författare till Om det Täcka. Härom skriver han (s. 53):

I Stockholms Posten 1783, nr 8 har Kellgren ägnat en hel liten essä åt ’det täcka’. 
Den är visserligen bara en fri bearbetning efter Mercier, men intet tvivel kan råda om 
att den under ironisk form ger uttryck åt Kellgrens verkliga mening. För Mercier är 
»le joli» inbegreppet av rococons preciösa smak, och föremål för hans ironis alla pilar. 
Kellgren följer honom häri, och den omständigheten att han gör det på ett självständigt 
sätt visar bäst att han verkligen är med i angreppet. När han liksom Mercier ironiskt 
upphöjer ’det täcka’, är det alltså ’det sköna, det starka, det stora, det sanna, det sublima’ 
som han försvarar och framhäver.

Sixten Belfrage och Margit Abenius är, som bådas doktorsavhandlingar vitt
nar om, synnerligen förtrogna med hela vårt 1700-tals litterära språkvanor. Att 
de så fullkomligt kunnat enas om Kellgrens rätt till uppsatsen Om det Täcka 
utgör den slutliga bekräftelsen på att de fyra forskare, Ek, Sylwan, Lamm och 
Gunhild Bergh, som under 1910-talet på olika sätt bidragit till frågans lösning, 
sett rätt. Många fler litteraturhistoriker har senare yttrat sig i saken. Också de 
har varit ense om att Kellgren författat Om det Täcka. Det gäller Sylwan, som 
1939 i andra upplagan av sin Kellgrenbiografi utförligt analyserat uppsatsen (s. 
182 f.), och även Lennart Josephson och E. N. Tigerstedt, vilka i sina olika 
Kellgrenböcker mera tillfälligt berört den.

Dessa resultat, vunna och underbyggda av en samlad vetenskaplig expertis, 
vill Irmgard Leux-Henschen ersätta med lösa hypoteser och det djärva påståendet 
som saknar varje täckning, att den pedagogiskt intresserade språkmannen Strids
berg skulle vara författare till det genomtänkta estetiska program som artikeln 
Om det Täcka utgör. Då hon inte gått in på denna fråga i Samlaren anser jag 
mig inte ha skäl bemöta hennes framställning här. Det är också onödigt, ty hen
nes förfaringssätt har redan avvisats av Carl-Olof Gierow (i STM 1957, s. 152) 
och av Sjöding och mig i kommentaren (SS 8:1, s. 154 f.).

Vi har nu slutbehandlat de fem musikartiklar i Stockholms Posten som agi
terar för Gluck och funnit att de alla med rätta tillkommer Kellgren. Så var 
redan 1913 Lamms mening. Under de följande decennierna har andra Kell- 
grensforskare inte bara kunnat bekräfta hans slutsatser utan också genom nya 
aspekter vidga forskningsfältet. Att Gluckartiklarna utgör en sammanhängande 
insats har i regel stått klart även för I. L.-Henschen. I fyra fall vill hon — visser
ligen utan egentlig motivering — tillskriva inläggen Kraus-Stridsberg, medan 
Kellgren blott fått behålla ett enda. Alldeles meningslösa för den pågående 
diskussionen har hennes ansträngningar kanske ändå inte varit. När hon efter
lyser en större musikkännare än Kellgren för de båda 1779 gjorda Gluckana- 
lyserna har denna studie kunnat visa att skalden haft kunniga medhjälpare: ena 
gången inhemska musiker och andra gången den europeiska Gluckexpertisen, 
väl företrädd i Correspondance littéraire secrète, som han flitigt utnyttjat. Senare
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har även Kraus säkerligen blivit Kellgren ett gott stöd, särskilt inför Glucks 
stora konstnärliga genombrott i Sverige med Alceste.

Som ett ojävaktigt faktum framstår emellertid att Kellgren, han och ingen 
annan, varit den verklige Gluckpropagandisten. Hans stora kritiska begåvning 
har gjort sig gällande även på det musikaliska området, där han i viss mån 
har kunnat röra sig friare och mera obunden än på det litterära. Som vi sökt 
visa i Kellgrenmonografin framträder hans intima förhållande till musiken all
deles särskilt i essän Om det Täcka och Wellandertalet. Men samtidigt framhåller 
vi att hans Gluckbeundran växt fram ur den musikaliskt-litterära ambition som 
döljer sig bakom den uttryckta åsikten: »På alla ställen där man räknar Poesien 
för intet, blir Musiken af samma värde.»

Denna konstnärliga dubbelaspekt är en av förutsättningarna för den lyriskt- 
dramatiska intensiteten i den stora reformoperan Gustaf Wasa. Sina egna inten
tioner förmådde Kellgren visserligen inte helt genomföra gentemot komposi
tören. Men i sina Samlade skrifter intog han den ursprungliga helgjutna formen.0 
Protesten mot Naumann tog sig i augusti 1782 ett första uttryck i Zibetbrevets 
hänförda hyllning till Gluck. Så följde de båda Stockholmspostartiklarna kring 
nyåret 1783, där skalden från Naumann vädjar till Gluck och Haydn som högsta 
auktoriteter på musikens område.

Det intresse och den beundran för Gluck, som kontinuerligt följt Kellgren 
alltifrån hans första upplevelse av Orfeus och Euridice och som offentligt fram
träder i de fem Gluckartiklarna i Stockholms Posten, visar sig som ett av de 
viktigaste incitamenten till det märkliga konstnärsprogram skalden 1785 ut
vecklar i Wellandertalet.6 Allt detta, inte minst den mäktiga inspirationen från 
Gluck i Gustaf Wasa, vittnar om att Kellgren hade förutsättningar nog att 
kunna uppleva »Glucks patetiska musikvärld» — något som Irmgard Leux- 
Henschen fåfängt söker bestrida.7

0 Se L. Breitholtz, Studier i operan Gustaf 
Wasa, 1954, s. 39-42.

0 Se härom Kellgrenmonografin, s. 428—
435-

7 Sedan denna studie för Samlaren avslu
tats har I. L.-Hensehen i STM  1967 ytterligare 
publicerat en upsats, »Fyra gustavianska dik
ter kring en Orpheus-föreställning år 1780».
Den handlar om nya av författarinnan upp
diktade kontroverser mellan Kellgren och den 
av henne för så skilda roller utnyttjade Strids
berg. Flera av hennes tidigare här i min upp
sats påtalade misstag upprepas också. Med 
samma ovetenskapliga metodik som förut kom
mer författarinnan fram till »lika förvånande 
som förfärande konstruktioner» (se härom 
ovan not 3 till s. 73 f.). Ett enda exempel 
härpå får räcka. I Kellgrens rimbrev till J. A.
Flintberg lyder vers 23-24: »Du har ju velat 
öfverse/ Med Henrics gamle sångare», vars 
tre sista ord den språklige kommentatorn,
Rolf Hillman, (SS 7 s. 265) med fog uttytt:
»författaren till Henriaden, Voltaire». Denna 
tolkning får sitt klara stöd av Kellgren själv 
som i brev till Clewberg skriver om Flintberg

(SS 6 s. 93 r. 10-13) bl. a.: »Han förlåter 
Voltaire.» Författarinnans kommentar, där 
»Henrics gamle sångare», Henrik IV:s alltså, 
hastigt transformeras från Voltaire till Johan 
Henric Kellgren vore värd ett gott skratt om 
den inte samtidigt förde till så fatala slut
satser. Dessa lyder: »Vid slutet drev Kellgren 
sitt gyckelspel så långt, att han lät sin anta
gonist yttra ’christeligt medlidande’ med ho
nom ’Henric’, vilket betecknades som ’en för
villad syndare’.» Tillvägagångssättet är sym
tomatiskt för författarinnan. I stället för att 
helt enkelt läsa innantill staplar hon oför
färat den ena lösa hypotesen på den andra, 
tills allt i den ohållbara konstruktionen inför 
våra ögon faller samman som ett korthus. 
Irmgard Leux-Henschen beklagar att Kell- 
grensforskarna »fäster alltför litet avseende 
vid de oavbrutna intrigspel, som ingick i den 
gustavianska debatten». Sedan man tagit del 
av alla de avslöjanden författarinnan »aus 
dem Tiefe ihres Bewusstseins» trott sig kunna 
göra, sätter man värde på den återhållsamhet 
och den kontroll av fakta som forskningen i 
ämnet ålagt sig.


