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Tegnér som Kellgrens arvtagare.
A v  Göte  J  a n s  son.

I sin undersökning om Tegnér och Leopold har Olle Holmberg över
tygande visat, att Leopold var den gustavian, som satt de flesta och dju
paste spåren i Tegnérs diktning.1 Leopoldsreminiscenserna hos Tegnér 
flödar mycket rikare än de från Kellgren. Visserligen kan man efter ett 
noggrant studium något utöka antalet kända Kellgrensreminiscenser hos 
Tegnér, men det förblir ändock påfallande litet, framför allt i jämförelse 
med dem från Leopold. Detta faktum tyckes strida mot den uppfattning, 
som Schiick hävdat i sitt Tegnér-avsnitt i Illustrerad svensk litteratur
historia, där han kallar Tegnér för icke blott »en efterboren gustavian» 
utan även Kellgrens »verklige arvtagare».2 Förklaringen till det motsä
gande i dessa forskares uppfattning ligger framför allt däri, att Schiick 
lägger huvudvikten vid den andliga frändskap, som så tydligt råder mel
lan de båda skalderna, något som även Holmberg antyder. Naturligtvis 
kan Schiicks omdöme bestämmas av hans utpräglade antipati mot Leopolds 
personlighet och av hans djupa sympatier i detta avseende för både Kell
gren och Tegnér.

Trots den sparsamma förekomsten av direkta Kellgrensreminiscenser 
kan man sätta ifråga, om någon svensk skald — djupast sett — betytt så 
mycket för Tegnér som Kellgren. Denne framstod för honom som den för
nämste representanten för det svenska upplysningstidevarvets stora idéer, 
det sekel, vars son Tegnér också var. Kellgren var voltairian och blev något 
av en romantiker. Tegnér var både voltairian och romantiker.

I följande lilla undersökning skall ingen jakt anställas på mer eller 
mindre verbala likheter. Uppgiften blir i stället att söka visa den djupa 
andliga frändskap, som kan skönjas i dessa skalders tankar och liv. E tt 
studium av deras inställning till tidens stora problem ger vid handen, att 
de oftast reagerade mycket likartat. Vi skall finna dem besläktade som 
människor, som karaktärer. Naturligtvis kan man många gånger ej komma 
längre än att konstatera denna överensstämmelse, som i hög grad beror på 
att de båda var barn av samma tidevarv. Men var ej Tegnér väl medveten 
om sitt väsens kongenialitet med den gustavianske sångaren? Har han ej 
uppfattat sig själv som Kellgrens »verklige arvtagare»?

Det är också möjligt att visa, hur Tegnér i Kellgren ser sin förebild och 
sitt ideal. Denne har ofta för den yngre skalden varit mönstret, auktori
teten, som understundom fått ge ett slags sanktion åt Tegnérs modus 
vivendi, framför allt på det politiska och det erotiska området. Detta må

1 O. Holmberg, Tegnér och Leopold, Lunds universitets årsslcrift, N. F., avd. 1, 
Bd 42, Nr 3.

2 Schuck & Warburg, III. svenslc litteraturhistoria, 3:e uppl., 5, s. 503.
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bliva undersökningens tes.3 Han är Tegnérs lärofader, när han slår de stora 
slagen för upplysningsliberalismen och när han genom Ben nya skapelsen 
blir vår förste store romantiker.

Även om man kan ifrågasätta, huruvida det är möjligt att finna flera 
så väsensbesläktade svenska skalder som Kellgren och Tegnér, så finns na
turligtvis konstitutiva olikheter mellan dem båda. Dessa båda prästsöners 
bildningsgång har visserligen beröringspunkter, men Kellgren tillägnade 
sig djupare den franska litteraturen och andan och blev så vår förnämste 
franskklassiske skald. Den grekiska litteraturen fångade den unge Tegnérs 
intresse, och han beundrade Homeros, som för Kellgren snarast framstod 
i löjlig dager. Alla likheter på det politiska området till trots finns också 
där väsentliga skillnader. Kellgren förblev hela livet pacifist och hatade 
kriget. Tegnérs pacifism hör blott till ungdomstiden, och under intryck av 
fosterlandets fara 1808 blev han icke blott en politisk diktare utan även 
en krigsskald. Visserligen hyllade de båda i politiskt avseende ett hora- 
tianskt mediocritasideal, men den yngre skalden kom dock slutligen in i 
det konservativa lägret. Även på det erotiska området kan man skönja en 
viss skillnad. Kellgren förtärdes av sin våldsamma lidelse ; i Tegnérs ero
tik ingick dock alltid ett ideellt element, som förhindrade, att han i likhet 
med Kellgren hemföll till slaveri under en övermäktig passion.

Vi skall först stanna något inför Tegnérs Kellgrensuppfattning. Med 
humanistens djupa vördnad för det förgångna talade Tegnér om »de store 
döde», som i det förflutna sökt det sanna och verkat för rätt och skönhet. 
Han målade då gärna det nuvarande tidsläget svart, för att det flydda 
skulle lysa mot den mörka bakgrunden. Till den skara, som gått humanis
mens stora kungsväg, räknade han även svenskar och bland dem Kellgren, 
stor som skald och större som kämpe för förnuft och frihet.4 I Epilogen 
1820 nämnes Gustav Vasa, Linné och Kellgren bland »de store döde», som 
betänksamt skakade sina huvuden åt tidens feberdrömmar. Och i Georg 
Adlersparres skugga till Svenska folket står Kellgren vid Tegnérs sida mot 
1830-talets liberaler. Dessa representerade ju för skalden det jordbundna 
och vulgära i den tidens anda. Bland de stora i tankens rike får Kellgren 
sin givna plats. Det heter i Svar på C. A. Agardhs Inträdestal i Svenska 
Akademien:

Ack! stora minnen bo likväl härinne, 
i Gustafs stiftelse, der Lehnberg talte 
och Oxenstj erna, Kellgren, Leopold 
i ädel täflan höjde sångens röster.5

3 Under 1700-talet möter man ofta den tanken, att man bör sätta upp för sig en 
modell och söka imitera denna. Fredrik II och Voltaire diskuterade i brev, hur Karl X II 
medvetet imiterade Alexander. Henrik IV formligen dyrkades och sattes upp som le 
roi modèle för alla furstebarn i Europa. Thomas ’ éloger är ett led i le culte des grands 
hommes, vilken syftade till att genom imitation av stora döda höja samtidens moral. 
På denna grundtanke bygger Gustaf III:s  patriotiska dramatik, i vilken också Kell
gren med Gustaf-Wasa-operan kom att göra en insats. Hela göticismen bygger ju på 
denna imitationstanke. (Enligt L. Breitholtz i ännu ej publicerade gustavianska stu
dier.) Det förefaller mycket sannolikt, att dessa idéer varit levande även för Tegnér 
och att han sökt fixera sin egen attityd efter den beundrades gestalt. Kanske har han 
älskat att spela ut Kellgren-sidan i sin natur, inte minst som reaktion mot sin präster
liga miljö.

* Tegnér, Sami. slcr., utg. af Wrangel & Böök, 9, s. 158. I det följande hänvisas till 
Böök & Wrangels uppl. av Tegnérs samlade skrifter endast med del- och sidosiffror.

5 7, s. 47.

5 -  537165 Samlaren 1952
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En gång citerar Tegnér Kellgrens kända ord om snillen som oändliga 
storheter och därför omätliga.6 Men då han själv skulle bedöma svenska 
skalder och svensk diktning, tog han gärna den kellgrenska poesien till 
måttstock. Kellgrens lyrik, framför allt den romantiskt färgade, var för 
honom det äkta poetiska arvet från »Gustafs sångarskola»7:

Ack i mitt öra, hvart jag också länder, 
den diktens grundton ständigt återvänder, 
en dunkel melodi ifrån min barndoms dar.8

I Inträdes-tal i Svenska Akademien, 1819, var det Tegnérs uppgift att 
lovprisa sin företrädares diktning. Han gav också en fin och positiv analys 
av den oxenstjernska poesien. Skämtsagan Disa berömmes som det tekniskt 
mest fulländade, som Oxenstj erna diktat. »I lättare, skönare verser har
aldrig Svenskan rört sig, icke en gång hos Kellgren sjelf----------.»9 Kellgren
är den stora förebilden, och i ett överstreckat parti har Tegnér närmare 
angivit, vari hans företräden låg. Kellgren utövade, hävdar han, ett större 
inflytande på den svenska vitterheten än Oxenstjerna, dels genom sina 
lyriska smådikter och dels genom sin litterära kritik; han verkade »äfven 
så mycket genom sin granskning som genom sin sång och förenade länge 
i sin person den lagstiftande med den utöfvande makten».10 Av något skäl 
har Tegnér strukit denna distinktion mellan de båda gustavianska skal
derna. Möjligen fann han det olämpligt att betona Kellgrens företräden 
i ett tal, som dock var ägnat Oxenstjernas minne. Flera gånger framhöll 
han Kellgrens förtjänster om det svenska språkets utveckling. Så skriver 
han t. ex. om Gudmund Jöran Adlerbeth, att ingen sedan Kellgrens död 
arbetat med sådant allvar och sådan framgång för svenskt språk och svensk 
skaldekonst.* 1 Om man får tro Carl Adlersparre, skulle Tegnér vid dennes 
besök på Östrabo 1835 ha förklarat, att Kellgren var ett stort snille:' »han 
har mycken förtjenst af vårt språks behandling: han skötte det som en 
skicklig trädgårdsmästare sina blommor».2 Och i Minnessång öfver Johan 
Olof Wallin heter det, att Wallins vers var »så skön, som knappast Kellgren 
diktat».3

Man finner en viss gradering i den tegnérska uppskattningen av Kell
grens verksamhet. Högst sätter Tegnér den samhällskritiker, som slog de 
stora slagen för »sanning, rätt och vett».4 Uppenbart har Kellgrens kultur
kamp särskilt fångat hans intresse under 1830-talets politiska oro. När det 
gäller Kellgrens poesi, gör Tegnér vissa reservationer. Det är den äldre 
Kellgrens sköna dikter Den nya Skapelsen och Til Christina, som djupast 
gripit honom. De var hans ungdoms stora poetiska upplevelser, och deras 
elegiska grundton ljuder alltjämt i den åldrande skaldens erotiska dikter. 
E tt par verser i Kronbruden vittnar om denna höga uppskattning av Kell
grens romantiskt inspirerade poesi:

Se, som sångare blott var du icke alltid det högsta, 
diktens himmelska sol sken klar helst öfver din afton.5

0 9, s. 640. 7 9, s. 158. 8 8, s. 7 f . 9 3, s. 226. 10 3, s. 536.
1 3, s. 308, 366 f.
2 C. A. Adlersparres berättelse om sitt besök hos Esaias Tegnér 1835, Es. Tegnérs 

sainl., Tegnériana, Lunds U. B.
3 8, s. 50.
4 8, s. 8; 9, s. 157 f. 5 9, s. 158; se även 8, s. 7 f.



Tegnér som Kellgrens arvtagare 67

Det anförda ger tillräckliga belägg för Tegnérs positiva Kellgrens-upp- 
fattning. Tegnér var dock aldrig fallen för idel beundran, och icke ens 
Kellgren gick fri från hans sarkasmer. När Brinkman frågade Tegnér, vem 
denne ansåg vara »den egentelige» poeten i Sverige, blev svaret Bellman. 
»Hvad Kellgren sagt om honom», skriver Tegnér, »bevisar ett så riktigt 
omdöme att jag ej förstår huru samme man ej inskränkt sina egna Poe
tiska Samlingar ännn mer än han gjort.»6 I varje fall är detta ett högt 
betyg åt Kellgren som kritisk smakdomare. I Tal om fixa ideer (1842) in
delar Tegnér skalderna i fyra klasser, hyperpegaser, pegaser, mulåsnor och 
rena åsnor. Kellgren och Leopold hade äran att räknas till vingade pega
ser, Kellgren till * 1/ 9 och Leopold till blott 1/ 10 av vad de skrivit.7 Denna 
egendomliga klassificering härrör dock från skaldens sjukdomstid.

Att söka påvisa likheter mellan Kellgrens och Tegnérs estetiska uppfatt
ning stöter på stora svårigheter, framför allt därför att Kellgrens ut
talanden om estetiska problem innehåller så mycket motsägelsefullt, att 
man har svårt att skönja något enhetligt system. Några kardinalsynpunk
ter är dock gemensamma. En är den klassicism, som röjer sig i den gus- 
tavianske skaldens utpräglade känsla för »tankens klarhet, för formens av- 
slipning, för frasens jämvikt».8 En annan är den smakens relativism, som 
Kellgren hävdar i flera tal och tidskriftsuppsatser. I ett tal om satiren 
heter det: »Poesiens prof sten är Smaken. Men hvem kan säga, hvilken 
smak är den bästa? Den ombyter sig efter särskilda tider och orter; ja 
ifrån menniska till menniska.»9 Liknande synpunkter framför Kellgren i 
t. ex. akademitalet Om skadan af en uteslutande smak. Det beror på in
skränkt omdöme, på fanatism eller egenkärlek, när man förmätet utropar: 
»denna styl är blott den rätta; detta sätt bör allmänt följas; alt annat är 
at förkasta». Han hänvisar sedan till naturen som det enda rättesnöret; 
där är allt fullkomligt till sitt ändamål. Men trots denna estetiska libera
lism slår han fast, att det finns »et allmänt fult, et allestäds at förkasta: 
det som sårar allas sinnen, det som stöter allas begrepp: det låga och det 
orediga».1

Tegnérs överensstämmelse med Kellgren beträffande kravet på tankens 
klarhet och formens klassiska måttfullhet behöver ej verifieras; det gäller 
ju Epilogens skald, vår förnämste dyrkare av ljus, klarhet och klassisk 
måtta. Uppfattningen om smakens relativitet har Tegnér mött hos en rad 
andra författare, t. ex. Montesquieu, Voltaire, Neikter, Thorild, Leopold. 
Men Kellgren går något längre än dessa, då han hävdar, att smaken växlar 
från människa till människa. Det är efter psykologiska och estetiska grun
der, som den skiftar från individ till individ.

I ett brev till Leopold 1816 anspelar Tegnér på den bekanta diskussio
nen »om en uteslutande smak». På tal om den strid, som han då ville upp
taga mot fosforisterna, säger han bland annat: »Herr CancelliKådet vet 
bättre än jag att en uteslutande smak är så godt som ingen, och att det 
sköna och sanna trifvas i alla former och tål all luft, Hospitalsluften en
dast undantagen.»2 Hur ofta har ej Tegnér förkunnat, att dikten ej bör

0 5, s. 395 f . 7 9, s. 287 f., 640.
8 M. Lamm, Upplysningstidens romantik, 2, s. 281.
0 Kellgren, Sami. skrift., 3, s. 244; SYS,  5, s. 277 f. Jfr SYS,  1, s. 159 f.
1 Kellgren, Sami. skrift., 3, s. 276 f.; SYS, 5, s. 52.
2 2, s. 463.
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formas efter stränga smakregler, ej gjutas i en enda form, och att kriteriet 
på en äkta dikt är, att den bär snillets prägel! Det räcker, att vi citerar 
ett par strofer ur hans tillägnan Till Leopold:

Från himlen kommer sångarljuset, 
dess första färg har ingen sett.
Det bryts i skyn, det bryts i gruset, 
för Gud allena är det ett.

Som blomstren skifta i det gröna, 
så skiftar diktens lätta här.
I många former trifs det sköna, 
och skönt är allt som snillrikt är.3

Yi märker dock en bestämd skillnad mellan Kellgrens och Tegnérs upp
fattning. Den förres åsikt om smakens relativitet bestämmes av upplys
ningens empirism. Den senares uppfattning är genomsyrad av den tyska 
idealismen. Med Schelling anser Tegnér, att det eviga ligger till grund för 
varje yttring av människans högre krafter. Det gudomliga väsendet är ett, 
men det framträder i sinnligheten under en mångfald former.4 Den från 
upplysningsempirismen utgående tanken om smakens relativitet har här 
smält samman med den tyska idealismens romantiska idé om det eviga som 
enheten i tillvaron till en äkta tegnérsk syntes, detta i full överensstäm
melse med en dominerande strävan hos honom att alltid förena och för
sona skilda krafter och åskådningar på livets alla områden.

Men liksom den gustavianske skalden anser Tegnér, att det trots sma
kens relativitet finns ett allmänt fult, som förnuftet bör avskilja från den 
äkta konsten. För Tegnér var oklarheten, nebulismen och svulsten i den 
fosforistiska poesien detta fula, som sårar allas sinnen och förvirrar allas 
begrepp. Det var den poesi, som blomstrade i hospitalsluften.

Väl känd är den unge Kellgrens stränga räfst med sin tids misslyckade 
poeter. Även om han aldrig förfäktade något småsinnat regeltvång, före
faller hans syn på skaldekonsten — framför allt i striden med Thorild — 
understundom vara ganska ensidig. Möjligen drevs han av sitt tempera
ment att i stridens hetta intaga en ståndpunkt, som var mera konservativ 
än hans verkliga. I varje fall var Kellgren även på detta område mäktig 
en utveckling, vilket fått sitt vackraste uttryck i Företalet till Fredmans 
Epistlar, där vi för övrigt möter den romantiska geniuppfattning, som se
dan hos Tegnér blir ett väsentligt element i hans stora lyriska diktning 
och överhuvud i hans hjältedyrkan.5 Men i ett avseende förblev Kellgren 
livet igenom densamme, i sitt djupa förakt för massan, för den breda pu
bliken. Det var blott den intellektuella elitens omdöme han kunde respek
tera.6

a 4, s. 6.
4 Se t. ex. A. Nilsson, Svensk romantik, s. 412 ff.
5 Något av en romantisk hjältedyrkan skymtar även i dikten Vid första Besöket i 

Herr Sergels Åttelier, där Kellgren utropar: »Jag hör ju Hjeltens röst, jag ser ju 
Gudens blick! /  Kan då en själ i stela marmorn råda!» (Sami. skrift., 2, s. 250; SVS, 
2, s. 63. Jämför Tegnérs Sång den 5 april 1836: »Förunderliga makt som konstnärn 
äger! /  Se Anden färdig så till strids som sångs.» 8, s. 3.

0 »Så väntar jag at dömas af en vördnad Allmänhet», skriver Kellgren i Stockholms
posten 1784, »af uplyste Läsare, af folk som äga insigter, smak och rättvisa. Deras 
granskning har jag underkastat mig. Deras dom är den jag högaktar, och det i samma
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Alla Kellgrensforskare har genomgående understrukit detta utpräglat 
intelligensaristokratiska drag, varför jag här nöjer mig med ett enda exem
pel. Med anledning av ett par föraktfulla versrader om menigheten i Til 
Hans Maj:t Konungen tvingas han i StockholmsPosten närmare precisera 
sin uppfattning.7 »Jag förstår med Menighet», skriver han där, »hela denna 
talrika, olärda eller halflärda, ovittra eller halfvittra läsande hopen, hvars 
omdöme endera är trögt eller förhastadt, eller tilstängt af fördomar, eller 
missledt af passioner; hvars insigter antingen äro inga, eller få, eller in
skränkte til främmande ämnen; hvars smak är falsk eller vacklande----------.
Det är denna Menighet, om hvilken Horatius yttrat sig: Mihi Par ca non 
mendax dedit — malignum spernere Vulgus.»8

Kellgrens föraktfulla invektiv om den breda publiken hade Tegnér sä
kert läst med verkligt nöje och instämmande. Även han brukade citera 
Horatius ’ »malignum spernere vulgus» på tal om den läsande och skri
vande »pöbeln». Redan i en så tidig dikt som Yid tidningen om Bonapartes 
död (1799) låter han i en not ett citat ur Kellgrens Nyårsbref 1781 karak
terisera den breda publiken:

Mitt vördnadsvärda publicum!
A tt mena väl och vara dum
Jn största värde för Dig eger.0

När Tegnér längre fram i tiden kommer i strid med fosforister och libe
rala tidningsskrivare, får tonen Kellgrens skärpa och förakt. Hans aver
sion mot all litterär kritik bottnar troligtvis i de obehagliga minnena från 
kampen mellan akademister och fosforister, där han ansåg sig väl hårt ha 
tuktat sina vedersakare. Temperamentslikheten med Kellgren är här 
uppenbar. I Tegnérs intima brevväxling möter vi ofta den kellgrenska 
distinktionen mellan det upplysta fåtalet och den stora okunniga allmän
heten. Han sade sig uppriktigt värdera »de vittra Aristocraternas omdöme» 
men hade intet sinne för mängdens bifall: »Ty väl är Poesien, i sitt in
nersta väsende, en populär Konst; men dock icke i den mening att Vakt
mästare och Recensenter måste förstå sig på den och det gifves väl svårligen 
någonstädes i Europa en så bildad publik att Skalden, utan undantag har 
skäl att finna sig smickrad af dess bifall.»1 Han föraktade ingalunda po
pulariteten: »bland en bildad publik är den Poesiens pröfvosten». Allmän
heten däremot värderade han »mera som afnämare än som domare».2 Om 
dessa aristokratiska drag hos Tegnér vittnar talrika belägg från alla ske
den av hans liv.

Kellgrens och Tegnérs djupa förakt för den stora allmänheten — i syn
nerhet då allmänheten kontra skaldegeniet — beror naturligtvis ej på nå
gon influens från den äldre skalden på den yngre. Det har sin grund i 
deras väsens kongenialitet och framför allt i den voltairska anda, som bil
dade ett viktigt inslag i upplysningstidevarvets åskådning.

# *
*

mån, som jag anser en oädel, ouplyst och obillig Menighets omdöme med kallsinnighet.» 
(SVS, 4, s. 348.)

7 SVS, 2, s. 196.
8 StockholmsPosten, 1784: 167 23/7; SVS, 4, s. 347 ff .
9 1, s. 5; SVS, 2, s. 122. 1 4, s. 186 f.

Tegnér som Kellgrens arvtagare

2 5, s. 384 f.
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Ett studium av Kellgrens och Tegnérs politiska liv ger vid handen, att 
det finns markanta likheter mellan deras reaktioner och utvecklingslinjer 
på detta område. Med en viss rätt kan man hävda, att Tegnér även här 
varit »Kellgrens arvtagare». Vi skall sedan finna, hur han i romantikens 
läror såg faran för politisk reaktion och hur han i striden mot dem ville 
fortsätta Kellgrens kulturkamp. Därmed är ingalunda sagt, att skalden 
alltid i sin politiska inställning skulle vara medveten om att han förval
tade det kellgrenska arvet. Överensstämmelsen dem emellan beror även här 
i första hand på att bådas åskådning hade sina rötter i upplysningstide
varvets »demokratiska» och aristokratfientliga idéer.

Hos den unge Kellgren dominerade de estetiska intressena över de poli
tiska och samhälleliga. Det är först, då de verkliga farorna hotar landet, 
som han med Man äger ej snille för det man är galen (1787) och Cantate 
den 1 Januari 1789 aktivt griper in i nationens öden. Hans stolta natur 
och okuvliga frihetskänsla led av det beroende, som uppdraget att vara 
Gustav III:s handsekreterare försatte honom i. Den negativa inställ
ningen till konungens politik blev allt tydligare under det ryska kriget, 
som han i sin utpräglade pacifism avskydde. Den ängslan för Sveriges 
öde, som bemäktigade sig honom, fick sitt uttryck i kantaten 1789, en 
dikt, som vittnar om fördjupad känsla för fosterlandet, om en fosterlands
kärlek, buren av det frihetspatos, som redan ljudit i Gustaf Wasa. I kan
tatens växelkör mellan »lycklige och olycklige» på jorden förnimmes den 
oro, som varslar om det kommande revolutionsskedet. En republikansk 
anda vilar över denna frihetsdikt, som ej ens nämner konungens namn. 
»Svea hade trätt i konungens ställe», säger Sylwan, »som symbol för riket 
och väl även för nationen.»3 För första gången möter vi här bilden av 
Kyssland som jätten från öster, vilken med fjättrar i sin hand hotar Svea. 
Och i slutstrofen anslås det horatianska motivet om undergångens gran
diosa tragik. Det ryska krigets följder, riksdagen 1789 och förenings- och 
säkerhetsakten, drev så Kellgren in i den adliga oppositionens led, i det 
att han i adeln såg en försvarare av Sveriges konstitutionella rättigheter. 
I dikten Dälden får cedern, som skyddar de tynande växternas liv mot 
solens förödande strålar, symbolisera adelns uppgift att värna folket mot 
det kungliga enväldets tyranni. Dessa adelssympatier utesluter dock inga
lunda Kellgrens alltjämt kritiska uppfattning av de bördens representan
ter, vilkas anspråk vilade blott på anor.

Den franska revolutionen var tidens stora händelse. Kellgren prisade den 
i sina brev och ville ej acceptera den kritiska uppfattning, som Clewberg- 
Edelcrantz, hans nära vän, kommit till under sitt besök i revolutionens 
Frankrike 1790. Vid Bastiljens fall hade Kellgren jublat i den förhopp
ningen, att frihetsidéernas seger skulle framgå ur detta blodiga drama. I 
sin aristokratiska liberalism hade han ingalunda några sympatier för »pö- 
belns upplopp»; detta var blott ett nödvändigt ont, som skulle föra san
ningen till seger. Hade målet kunnat vinnas på den lugna lagliga utveck
lingens väg, så hade det varit honom kärare. Det dröjde ej heller länge, 
förrän han måste kämpa på tvenne fronter, dels mot sentimentala svär- 
mare av Nordenskölds och Thorilds typ, som helt gripits av revolutions
febern, och dels mot ljusskygga reaktionärer, som i revolutionen såg sam

O. Sylwan, Johan HenriTc Kellgren, s. 160.
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hällets fullständiga upplösning. Kellgren kom så att intaga en förmedlande 
ståndpunkt, att bekänna sig till det aurea-mediocritas-ideal, som han 
förblev trogen livet ut. Satiren Ljusets Fiender (1792) är ett äkta uttryck 
för denna moderat-liberala åskådning. Det är ej ljusets fel, att man under
stundom handskas så ovarsamt med det, att eldsvåda uppstår. Det är ej 
heller upplysningens fel, att den nödvändiga revolutionen gått till över
drift och att oskyldigt blod flutit. Allt kan missbrukas. (Sami. skrift., 2, 
s. 149 ff.; SVS, 2, s. 336 ff.)

Till girondistgruppen kring Kellgren hörde den svenska upplysningens 
förnämste representant, Nils von Rosenstein. Hans avhandling Om upp
lysningen, som fick sin slutliga utformning 1793, är i sitt revolutionsav- 
snitt, om man så vill, ett slags kommentar till Ljusets Fiender. Om san
ningen ej kan kämpa sig fram med övertygelsens vapen, hävdar han, måste 
det tyvärr ske med våldets. Men ur den blodiga revolutionen skall frihetens 
dag uppstå, när massornas yrsel lagt sig och de goda krafterna segrat. Ef
tervärlden kommer en gång att »skilja emellan sjelfva grundsatserna och 
deras öfverdrift, deras tillämpning, sättet och medlen att dem verkställa».4

Tegnérs politiska utgångspunkt utgör den upplysningsmässiga moderat
liberala åskådning, som under 1790-talet rådde i kretsen omkring Kellgren 
och Rosenstein. Det är denna rosensteinska grupp, som betecknats som ett 
slags center i 1809 års författningskris och som då tillsammans med de 
radikala bildade det liberalt konstitutionella partiet.5 Som ingen annan 
har Kellgren satt sin prägel på det svenska revolutionsdecenniet. Det är 
hans ljusa tro på upplysningens »lika stridande kraft mot Sjelfsvåld och 
Synvillor, som mot Tyranni och Okunnighet», som den kellgrenska tradi
tionens egentliga representanter sedan för vidare.6 Till dem hörde också 
Tegnér. Han utgick politiskt från den ståndpunkt, på vilken Kellgren 
befann sig, då han skrev Ljusets Fiender, och Rosenstein, då han 1793 full
bordade sin avhandling Om upplysningen. Den distinktion mellan revolu
tionens stora grundsatser och dess överdrifter, som Rosenstein spått, att 
eftervärlden skulle göra, har Tegnér gjort i sina uttalanden om den stora 
franska revolutionen. Hans syn på denna världshistoriska händelse har jag 
i annat sammanhang betecknat som positiv och ej funnit några bärande 
skäl att överge denna uppfattning.7 Tegnér visade sig i detta avseende som 
en värdig arvtagare till Kellgren och Rosenstein, Boethius och Höi jer, vilka 
alla förkunnat sin tro på den stora omvälvningen. Revolutionens frihets- 
arv hade gått honom i blodet.

I Jubel fest talet 1817 apostroferar Tegnér »frihetens höga Genius». Dess 
blodiga händer skrämde honom ej, ty han visste, vilkas blod det var: 
»Oförfärad vill jag se honom i de blixtrande ögonen; jag vill leka med 
hans svärd och trycka honom till mitt hjerta som en barndomsvän.»8 Re
volutionerna, även den stora franska, var viktiga led i den stora politiska 
omvälvning, som enligt både Rosenstein och Tegnér utgått från reforma
tionen.9 »Frihetens höga Genius» hade under revolutionen färgats av ty

4 Nils Rosén von Rosenstein, FörsöTc till en afhandling om upplysningen etc., s. 192 ff .
5 Se t. ex. G. Heckscher, Svensk konservatism före representationsreformen, s. 73 ff .
0 SVS, 5, s. 658 f .
7 G. Jansson, Tegnér och politiken, s. 9 f f ., 112, 150 ff., 182 ff., 325 ff .;  E. Hörn- 

ström, Samlaren 1948, s. 132 ff.
8 3, s. 162.
9 3, s. 162 f . ; G. Jansson, a. a., s. 84 ff.
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rannernas blod. Våldet hade varit nödvändigt, för att frihetsidéerna skulle 
segra. Men Tegnér — lika litet som Kellgren och Rosenstein — kände ej 
några sympatier för »en uppbrusande pöbel-yra, som kastar thronens spill
ror ibland altarets och firar sina ursinniga högtider på statens och ord
ningens ruiner.»1 Men att han avskydde pöbelns våldsdåd, innebär ju inga
lunda, att han fördömde den franska revolutionen i dess helhet. Avser ej 
Tegnér i Oscar stalet (1823) den franska revolutionen, när han vänder sig 
mot tidens lärde, mot Geijer, Järta, Biberg m. fl., vilka i sina skrifter smädat 
den? Han hyllar den franska revolutionens grundsatser, då han för
klarar, att det väsentliga i dem »torde dock väl lättare bestå inför en opar
tisk pröfning än som den öfverkloka spetsfundigheten, eller den väpnade 
obskurantismen vilja inbilla oss».2 Man kan också visa på hans positiva 
uppfattning av Franzéns revolutionsepos Julie de St. Julien eller Frihets- 
bilden, som innehåller så mycket av den franska revolutionens idéliv.3 Med 
anledning av detta poem skrev han till Franzén 1827, att »Fransyska Re
volutionen är och blir den egentliga roten hvarur verldshistorien hädan
efter kommer att vexa opp, i Europa åtminstone».4 När Nicander i sin 
dikt Fosterlandskänslan angripit bl. a. den franska revolutionen, ironise
rade Tegnér över denna politiska diatrib5, som han fann ha föga skäl för 
sig i den heliga alliansens Europa.6

De Tegnér-dikter med politiskt innehåll, vilka röjer sin släktskap med 
Kantaten 1789, är framför allt KrigsSång för Landtvärnet (1808) och 
Svea (1811).7 Kellgrensreminiscenserna i dessa, liksom överhuvud i Teg
nérs ungdomsdiktning, har så ofta påpekats, att jag blott erinrar om de 
viktigaste.8 Tekniskt sett upptar Tegnér här den kellgrenska kantatens 
form, och det fosterländska tema, som Kellgren anslagit i sin dikt, följes 
och utvidgas av hans arvtagare. Deras fosterlandskärlek hämtade sin nä
ring ur det förgångnas stora minnen; den var hos dem båda historiskt 
orienterad.9 Även om Kantaten 1789 och Lant värnssång en i viktiga avse
enden är väsensskilda, fylles de dock av samma civistiska anda: icke heller 
Tegnér tänder några rökoffer inför tronen. I de tegnérska marseljäserna

1 3, s. 163.
2 4, s. 96.
3 G. Jansson, a. a., s. 182 ff.
4 6, s. 404.
5 5, s. 505.
0 Erik Hörnström har i sin kritik av min uppfattning om Tegnérs ställning till den 

stora franska revolutionen hävdat, att skalden i denna såg blott en tillfällig parentes 
av yrsel och förvillelser i det frihetsidéernas framträngande, som börjat med den 
lutherska reformationen. (Samlaren, 1948, s. 132 f.) »Det synes således klart», samman
fattar Hörnström, »att Tegnér tar avstånd inte bara från den upplysning, som han i 
sitt tal [Jubelfesttalet 1817] gisslar, utan också från dess resultat, den franska revo
lutionen.» Till vad ovan säges om skaldens positiva syn på revolutionen kan tilläggas, 
att han ej uppfattade denna som blott ett resultat av upplysningen. I stället vänder 
han sig mot dem som ansåg, att revolutionen var en frukt av 1700-talets åskådning: 
»Om så vore, så vore det utan tvifvel hennes bästa verk. Men grunden ligger djupare, 
hvilket ibland annat äfven Englands historia bevisar.» (3, s. 162 f.) Lika litet som 
Tegnér tog avstånd från allt i upplysningen, fördömde han revolutionen i dess helhet.

7 2, s. 14 f f ., 62 f f .
8 Se t. ex. A. Werin, Esaias Tegnér, s. 58, 157 f . ; Santesson, Tegnérs reflexionsdikt-

ning, 1801 1805, s. 128 ff. et passim; A. Nilsson, Tegnérs filosofiska och estetiska
studier, s. 115 ff. et passim.

8 L. Josephson, Kellgren och samhället, s. 29 f.; F. Böök, Svenska studier, s. 36.



är det alltjämt den ryske jätten i öster, som hotar Svea med bojor och 
vanära. Överhnvnd ljuder den fosterländska ton, som redan hörts i Kan
taten 1789, hos Tegnér starkare och klarare. Och slutligen gjorde Tegnérs 
i grunden mörka livssyn och trotsiga sinne honom mottaglig för den un
dergångens tragik, som ger slutstrofen i Kellgrens kantat dess storslagna 
skönhet. Värt att erinra om i detta sammanhang är, att Tegnér i sina före
läsningar i poetik (1808) betecknade den kellgrenska kantaten som den 
bästa på svenskt språk.1

Länge hatade och föraktade Tegnér bördens representanter, vilka han 
i sina brev utsatte för giftiga sarkasmer i den kellgrenska andan. Men 
Tegnér — liksom Kellgren — fick med tiden allt större sympatier för 
rikets första stånd. Som biskop och riksdagsman drogs han in i en aristo
kratisk miljö och kände sig socialt som adelns jämlike. I slutet av 1830- 
talet såg han i den det förnämsta skyddet mot pöbelväldet, som enligt hans 
mening hotade Sveriges frihet. Även Kellgren gav det första ståndet 
uppgiften att skydda friheten, i hans fall mot det kungliga enväldet. I 
dikten Till Svenska Riddarhuset (1840) varnar Tegnér för att lättsinnigt 
fälla den gamla eken, som här symboliserar det gamla och beprövade, även 
i detta fall en symbol för adelns historiska gärning och betydelse.2 Bilden 
av den skyddande eken har sin motsvarighet hos Kellgren, som ju i dik
ten Dälden med cederbilden sökt åskådliggöra adelns betydelse för landets 
frihet och bestånd.3

Slutligen har de båda skalderna — Kellgren från mitten av 1780-talet 
och Tegnér under större delen av sitt liv — intagit en förmedlande ställ
ning mellan ytterlighetspartierna. Det horatianska aurea-mediocritas-ideal, 
som Kellgren omfattade, blev den tegnérska politikens signum och kärna.

Med Kellgrens i stort sett kritiska inställning till adeln sammanhänger 
hans positiva uppfattning av den personliga förtjänstens värde framför 
bördens medfödda rättigheter. Den unge informatorn hade fått blicken 
öppen för de svårigheter, som den ofrälse måste övervinna i det svenska 
ståndssamhället, och i sina tal, brev och dikter anspelar han flera gånger 
på detta sociala problem.4 Den enskildes väg från samhällets lägsta 
skikt till medelklassen fann han besvärligare och mödosammare än adels
mannens till samhällets höjder. Den förre gick med egna steg, den senare 
bars av börden och »lyckan»; det höga namnet banade vägen för honom. 
(Sami. s k r i f t 3, s. 143; SVS, 5, s. 6.) Talangen födes lika ofta i kojan som 
i palatset. Fann Kellgren både förtjänst och börd förenade hos samma per
son, glömde han ej att betona det personliga värdet, så t. ex. i dikten Vid 
Lejonhjelms Död:

Han med sit egit värde lyste,
Ej blott med glansen af sit blod.5

Som bekant är ett av huvudmotiven i Tegnérs diktning den personliga 
förtjänsten kontra börden. Detta utgör själva ledmotivet i Frithiofs saga
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och bildar utgångspunkten och huvudlinjen i Oscar stalet. Alltid har Teg
nér känt detta sociala problem som i högsta grad sitt eget, och det var så 
känslobetonat, att det för honom ej ens under det mest konservativa ske
det förlorade sitt berättigande. I den andra sången i Frithiofs saga har 
han sammanfattat detta i de ofta citerade raderna:

Hvad vill du med det värde som är begrafvet?
Stark ström med egna vågor går genom hafvet.0

Det svenska samhällets övre skikt hade under 1700-talets senare hälft 
genomträngts av upplysningens tankar. Men ingalunda fullständigt. För 
många var dess rationalism för torr, för känslokall. Den optimistiska tron 
på upplysningens förmåga att sprida ljus och skänka lycka åt mänsklig
heten hade förbytts i missmod. Marken var sålunda väl beredd för den 
ström av mystik, som gick igenom tiden. Svärmeriet blomstrade, övertron 
vann åter terräng, och andeskådare, drömtydare, guldmakare etc. ger detta 
skede sin särskilda prägel. I denna atmosfär fick även Swedenborgs läror 
en högkonjunktur. Mysticismen hotade att förstöra upplysningens frukter.

Det är mot upplysningstidens mysticism, som Kellgren utkämpar sin 
kulturkamp. Höjdpunkterna i denna strid utgöres av Kungörelse Om Säl- 
skapet: Pro Sensit communi i StockholmsPostens första nummer 1787 och 
dikten Man äger ej snille för det man är galen (samma år). Längre fram 
följes dessa verk av uppsatser i StockholmsPosten och dikterna Dumboms 
leverne och Ljusets Fiender.

I kungörelsen om Pro Sensu communi 1787 ger Kellgren en tidsanalys 
och visar på de olyckliga verkningar, som den tilltagande mysticismen re
dan haft inom skilda områden i tidens andliga liv:

I sanning, då man finner af en dagelig erfarenhet, huru alt sprungit öfver ti] 
ytterlighet och förvirring; inbillning och känsla ryckt tyglarne af Förnuftet; 
Snillet förvandlat sig til ursinnighet och fallandesot, styrkan til raseri, djuphet 
til oreda; då smaken blifvit ansedd för medelmåttans betänkligheter, ordning för 
svaghet, reglor för gräl; det högsta sköna, hvad icke kännes; det högsta sanna, hvad 
ej begripes; rön och försök gifvit vika för systemer; systemer för gissningar, giss
ningar för drömmar; vantron stigit ned ända til fåninghet, och tron gått in i 
vettenskaperne; fördomar flyktat från sederna, dem de gagnat, til physiken der 
de förvilla.* 7

Vad tidens mysticism var för Kellgren, var fosforismen för Tegnér, så
dan den predikades av de tyska romantikerna och de svenska »eftersä- 
garna». Han uppfattade upplysningens mystiskt religiösa strömningar och 
1800-talets romantik som i mycket identiska — naturligtvis med en viss 
rätt. Lamm har ju också kallat sitt stora verk om 1700-talets mystiska 
riktningar för Upplysningstidens romantik. Tegnér hatade alltid och även 
fruktade alla företeelser av mystisk art. Betecknande för hans uppfattning 
är de författarråd, som han ger skalden Nicander: »Det andra, hvarför jag 
äfven gerna ville varna», skriver Tegnér till honom, »är Mysticismen, 
hvars dimmiga och hålögda gestalter äro mig lika vidriga hvarhelst jag 
möter dem, i Religion, i Vettenskap, i Konst.---------- All mystik är en åter

0 5, s. 14.
7 Sami. skrift., 3, s. 184; SVS, 5, s. 129 ff.
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gång till barbari och i Poesien så mycket förderfligare som det outgrund
liga just hör till Poesiens väsende; men nb. ett outgrundligt ljus som gör 
solblind, icke ett mörker som endast gör spökrädsla — och ficktjuvar.»8 
Dylika temperamentsfulla utfall röjer väl Tegnérs frändskap med förfat
taren till Ljusets Fiender. I den dikten framkallar mörkret även ficktjuvar.

Liksom Kellgren med sitt fingerade sällskap Pro Sensu communi och 
med StockholmsPosten som språkrör gick till strids mot sin tids mörk
män, planerade även Tegnér ett förbund av »Nationens bättre hufvuden», 
vilket genom en periodisk polemisk tidskrift skulle kämpa mot det fosfo- 
ristiska mörkret. Det var vid denna tid, som han sökte Fellingsbro pasto
rat för att komma närmare Stockholm och kunna lättare kämpa för för
nuftets seger över vantrons makter.9 I kungörelsen om Pro Sensu communi 
förklarade Kellgren, att samfundets mål vore att »hämnas förnuftets ära». 
Detta var också Tegnérs. I hans deklaration heter det: »hämna förnuftet, 
förtrampa den Tyska ormsens säd och rädda från dårhuset landets ung
dom».1

När Tegnér i sitt mest lysande prosaverk, Jubelfesttalet 1817, gick till 
attack mot tidens mysticism, hämtade han även vapen från den kellgrenska 
arsenalen. Hans karakteristik av de negativa dragen i romantikens åskåd
ning erinrar både till innehåll och något i ordval om den kellgrenska kri
tiken av tidens andliga fysionomi i den ovan citerade kungörelsen om Pro 
Sensu communi. Tegnér betonar, att det vid ett ytligt betraktande före
faller, som om man utbytt »den ena ytterligheten emot den andra». När 
skälvan försvunnit, har feberyran infunnit sig; i vetenskapen avstod 
man från »klarhet och reda»: »man antager som trosartiklar de lösaste 
hypotheser, man lefver af phraser».2 Detta är ju Kellgrens klagan, att 
»vantron stigit ned ända til fånighet, och tron gått in i vettenskaperne». 
»Den Guds gåfva, som våra förfäder aktade under namn af sunda för
nuftet», heter det hos Tegnér, »den förringar man i synnerhet, såsom otill
räcklig för vettenskapen och endast gjord för pöbeln och de olärda.»3 Kell
gren hade konstaterat, att »det goda förnuftet vore har dt när at förvisas 
både ur den vittra och lärda verlden, både ur konsternes och vettenskaper- 
nes rike».4

Sin förnämsta insats i kulturkampen gjorde Kellgren med Man äger ej 
snille för det man är galen (1787). Hans tidigare lekande och raljerande 
ton får i denna kultursatir vika för ett av en hänförd känsla buret patos. 
Vi möter i diktens sista strofer den nya anda, som nu besjälade skalden i 
hans kamp för ljusets seger, för fosterland och frihet. I strofer, fyllda av 
en flammande hänförelse, vänder han sig till Gustav III och varnar ho
nom för den vilda fanatism, som hotar nationens bestånd och livets högsta 
värden. Vantron, mörkret och mysticismen blir för honom ett hot mot både 
statens och andens frihet:

O Manhem! lika nämdt af gammalt mannavett,
Som gammalt mannamod; o säg, hvar skall dn hamna 
Ur dessa villors djup? — Et år och ännu et:
Och Bälten skall med blygd et vidsträckt Dårhus famna.

8 6, s. 396 f.
9 2, s. 456 f.; 461 ff .;  467 ff .;  469 ff.
1 2, s. 457. 2 3, s. 152. 3 3, s. 153.
4 SVS, 5, s. 130, Sami. skrift., 3, s. 184.
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Från dårskap är all last: all dygd af ljuset är 
Et brott mot vettets bud är brott mot Majestätet, 
Mot Menskjans majestät, och dit, Regent! — ty lär, 
Der Fanatismen går, går Uproret i fjätet.5

Kellgrens åsikt, att en nation, som förgiftats av mysticismens läror, ho
tas av npplösning och undergång, var även Tegnérs. Klart insåg Tegnér 
sambandet mellan tidens andliga och politiska liv; för honom hörde fos
forismen och den reaktionära politiken intimt samman; de var blott olika 
sidor av samma sak.6 Den litterära striden mellan den gamla och den nya 
skolan framstod för Tegnér som ett led i förnuftets och de eviga frihets
idéernas kamp mot reaktionens makter. Kellgren hade fruktat, att om för
villelsen finge ostört sprida sig, skulle Bälten »med blygd et vidsträckt 
Dårhus famna». Och Tegnér såg som sin uppgift att rädda landets ungdom 
från dårhuset.7

I anmärkningarna till Man äger ej snille för det man är galen kunde 
Tegnér finna näring för sitt hat mot allt som smakade av vidskepelse och 
mysticism. Ej heller sårades den unge skalden av det hätska angreppet på 
Swedenborg. Den kellgrenska uppfattningen av dennes skrifter överens
stämde med Tegnérs; för båda var han »helt rätt och slätt — en fåne».8

I de av osjälvisk hänförelse burna slutraderna i anmärkningarna för
kunnar Kellgren, att skaldens stora uppgift är att vara sitt folks hjärta 
och samvete. Den djupa känsla för det sanna och det rätta, som för Kell
gren utgör kännetecknet på »en verkligt stor Philosoph och Skald», krä
ver även Tegnér i Epilogen 1820 av de kransade, som skall viga sitt liv 
till ljusets tjänst, till sanningens. Han frammanar Kellgrens ande och stäl
ler de unga inför detta höga minne, då han varnar dem för tidens feber
drömmar. Den gustavianske sångaren apostroferas i Epilogen tillika med 
Gustav Vasa och Linné:

Der blickar Vasa till sitt frälsta folk,
Linné ser ned till sina blommor alla, 
och Kellgrens öga söker än sitt land 
hvar gång han stämmer in i stjernesången.
Förtörnen ej de väldige deruppe, 
de himlaklara! Siaren har sett dem 
betänksamt skakande de visa hufvud 
åt tidens tecken, åt de feberdrömmar 
som spökade i kärnfrisk Nord, åt töcknet 
som lagt sig kring den fordom klara himmel.0

Tegnér ansåg sig under hela sitt liv fortsätta Kellgrens strid för 
»sanning, rätt och vett». Men fienderna blev så småningom andra. Fosfo- 
risternas trupper följdes under 1820- och 1830-talen av rabulisternas; den 
litterära striden övergick i en politisk oeh ideologisk. Mycket talar för att 
Tegnér identifierade 1830-talets liberaler och Lars Johan Hiertas Afton- * 9

5 SFS, 2, s. 232.
0 G. Jansson, Tegnér och politiken, s. 79 ff .;  4, s. 100 ff. 
7 2, s. 457 f., 459.

Tegnér fann dock senare en djup poesi i Swedenborgs korrespondenslära. (5, s. 401 ; 
9, s. 332 f.) I Jubelfesttalet hade han klagat över att man framdrog ur glömskan och 
framställde som mönster Swedenborgs Det nya Jerusalem. (3, s 152 ^

9 3, s. 97 f. V ’ '}
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bladet med de tidigare fosforisterna och deras skrifter.1 Själv ansåg han 
sig alltjämt omfatta det väsentliga i huvudprinciperna av sin ungdoms 
upplysningsfärgade moderat-liberala åskådning. Han kände under 1830- 
talet ett behov att sätta upp sina ungdomsideal mot samtidens krassa li
beralism. I flera av sina största dikter apostroferar han män från det tide
varv, vars son han själv var. I den långa sångarraden från »Gustafs tide- 
hvarf» intar Bellman och Kellgren i Sång den 5 april 1836 hedersplatserna. 
En strof ägnas åt Kellgren som lyriker och en åt honom som samhälls
kritiker.

Den politiskt upphettade atmosfären i 1830-talets Sverige kom Tegnér 
att sätta Kellgrens kultur kamp i StockholmsPosten högre än dennes 
diktning:

Men hvad är lyrisk klang på silfvervågor, 
och evig blomdoft uti blånad luft?
Den ädle Skalden har ock andra frågor, 
och skönhet vill han, men jemväl förnuft.

När K e l l g r e n s  snille slog de stora slagen, 
de blixtrande, för sanning, rätt och vett, 
i skämt och allvar, hur det flög för dagen 
kring land och rike, och en hvar betagen 
sprang upp och undrade, att han ej förr det sett!2

I hans mest hätska och våldsamma anfall mot 1830-talets liberala åskåd
ning, Georg Adlersparres Skugga till Svenska folket, får Kellgren åter ge 
sanktion åt Tegnérs skarpa räfst med sin politiska samtid. Skalden ställer 
Kellgren, Höi jer och Leopold vid sin sida i striden mot det »pöbelaktiga» i 
tidens anda:

Der sitta åskmoln uppå K o j e r s  panna,
Och K e l l g r e n ,  när han ser till jorden ner,
Betänksam skakar lagerkrönta hufvet;
Men ömkans, af skyns bittra löjen leka 
Alltjemt kring läpparne på L e o p o l d .3

Dikten ger också belägg för att Tegnér finner en viss motsvarighet mel
lan 1830-talets liberaler och fosforisterna under 1810-talet. Adlersparre- 
diktens slutrad är nämligen hämtad från minnesdikten över Elof Tegnér, 
ett av hans våldsammaste anfall på fosforisterna:

Och Febi silfverbåge spännes än 
Af andra händer än de skändligas.

Åren före och under riksdagen 1840—1841 blev Tegnérs hat mot tidens 
liberaler nära nog monomant. Föraktet för Sveriges folk, som tolererade, 
ja, understödde rabulisterna, nådde då sin höjdpunkt. Kronbruden bär 
tydliga spår av denna avsky för det »politiska jollret för dagen» men vitt
nar vackert om trofasthet mot upplysningstidevarvet och dess idéer. I 
tredje sången, Dansen, har han inlagt en hymn till Kellgren, vilken fram
ställes som mönstret för de skalder, som tiden krävde. Tegnér, som under

1 G. Jansson, a. a., s. 430 f f .
2 8, s. 8.
3 8, s. 42.
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sitt stora lyriska skede hävdat själva diktandet, poesien, såsom det högsta 
i sångarens kall, kom nu, fången i tidens politiska atmosfär, att i sam
hällskritiken se skaldens huvuduppgift. Kellgren prisas framför allt för 
sin kulturkamp, för sin strid för »sanning, rätt och vett»:

Se, som sångare blott var du icke alltid det högsta, 
diktens himmelska sol sken klar helst öfver din afton, 
men från början du var och verkade som nationalvett.4

Vilken är då här enligt Tegnér skaldens uppgift i folkets andliga liv? 
Han skall uppmärksamt följa tidsströmningarna, tänka över och bilda sig 
en uppfattning om samhällsproblemen för att kunna modigt leda sitt folk; 
han skall vara »folkets medvetande». Härmed har Tegnér givit honom 
samma uppgift, som han i Oscar stalet tilldelat universiteten: »de borde 
vara folkets medvetande, de borde vara det allmänna sensorium för Na
tionen».5 Liksom universiteten företräder skalden sitt folks vetande. Kell
gren hade i sin verksamhet fyllt dessa ideella krav, men nu fanns det ingen, 
som kunde upptaga hans mantel. Det krävdes ett kellgrenskt korståg mot 
tidens liberalism, den åskådning, som enligt Tegnérs mening moraliskt 
sänkte Sveriges folk. Tegnér ber, att Gud måtte uppväcka en ny Kellgren, 
som kunde förhindra, att »Belten alltjemt som nu omfatta ett dårhus».6 
Inför sin tids mysticism och vidskepelse hade ju Kellgren i Man äger ej 
snille för det man är galen klagat:

----------- Et år och ännu et!
Och Bälten skall med blygd et vidsträckt Dårhus famna.7

Tegnér hade alltid ansett sig kämpa den kellgrenska striden. I den ve
modiga känslan, att hans kraft var bruten, bad han nu »till Gud med tå- 
rade ögon»:

Skänk oss, o fader, en man som än upprättar de fallna, 
lyfter Gideons svärd och skär bort vanäran ifrån oss,
Gif oss en Kellgren ännu!

*  *

Att Kellgren och Tegnér båda var utpräglade erotiker, framgår som be
kant i synnerhet av deras brev, som öppet diskuterar erotiska problem och 
upplevelser. Jämför man de båda skaldernas kärleksdiktning, finner man 
emellertid, att den tegnérska till kvantiteten är ganska obetydlig och att 
den i huvudsak omfattar blott tvenne perioder, ett skede under 1820-talet, 
då Martina von Schwerin och sedan Euphrosyne Palm varit föremålen för 
hans kärlek, och ett annat under 1830-talet, då Emili Selldén väckt hans 
passion.8 Kellgrens erotiska dikter är flera än Tegnérs och röjer mer känsla 
och ett hetare temperament. Dock kan man ej misstaga sig på det ero
tiska elementets dominerande betydelse även för den yngre skaldens liv

4 9, s. 158.
5 4, s. 92.
0 9, s. 158.
7 SVS, 2, s. 232.
8 Algot Werin, Tegnérs Tcärlelcsäiktning, Tegnér studier, 1948, s. 66— 105.



Tegnér som Kellgrens arvtagare 79

och diktning.9 Och är det så, som Werin förmodat, att han gått igenom 
livet med obesvarade passioner, har de bittra besvikelserna dock givit några 
av hans kärleksdikter den elegiska ton, som bidragit till att göra dem till 
stor och äkta poesi. »Sången är av sorg npprunnen.»

En i många avseenden olycklig tid för Tegnér är det skede nnder 1830- 
talet, då han förtärdes av sin våldsamma lidelse för Emili Selldén. Kär
leken till henne, de med den förbundna slitningarna i hemmet, svart
sjukan, småstadsskvallret, sjukdomen, allt framkallar disharmonien i skal
dens känsliga sinne och inger honom skuldkänslor.* 1 Det är under dessa 
bittra år, som han söker ett slags befrielse, ett slags sanktion, i det för
hållandet, att »de store döde» också brutit och hängivit sig åt förbjuden 
kärlek. Dikten Varningen, den må ursprungligen ha varit riktad till Emili 
Selldén eller någon annan, erinrar om livet under människosläktets jubel
tid, Hellas’ och Koms hjältedar:

Säg ej att denna kärlek är ett brott,
det brottet hafva Gudarne begått,
de glada Gudarne från Rom och Hellas,
de stora Männens Gudar och de sällas;
och deras namn stå qvar i Minnets sal
när ingen vet till oss, med all vår munkmoral.2

Men ännu tryggare var det att söka sin förebild hos den svenske skald, 
som enligt dikt och tradition brunnit och förbrunnit i våldsam kärleks- 
låga till många kvinnor, ja, till sin broders maka. Även på det erotiska 
området blev Tegnér den gustavianske skaldens arvtagare. Båda hade de 
insupit upplysningstidens friare uppfattning av kärleken och äktenskapet, 
och denna stämde överens med deras djupt rotade frihetskänsla.

Under det första erotiska skedet har Tegnér ej samma behov som un
der det senare under 1830-talet att söka sig till Kellgrens kärleksdiktning. 
Tonen från Ben nya Skapelsen ljuder dock i romansen Frithiofs lycka, 
som ansetts vara inspirerad av kärleken till Martina von Schwerin.3 
Huruvida den tillfälliga brytningen med henne och sedan passionen för 
Euphrosyne Palm utgör dominerande orsaker till den dystra sinnesstäm
ning, som grep skalden i mediet av 1820-talet och som fått sitt mest gri
pande uttryck i Mjältsjukan, är omöjligt att avgöra. Men till den bittra 
pessimismen i denna dikt har — som innehållet antyder — erotiska be
svikelser bidragit. Om Mjältsjukan har Werin i sin stora Tegnér-bok sagt, 
att en så svart hypokondri inte kommit till uttryck i vår litteratur, sedan 
Kellgren diktade sitt ode över Förtviflan och Til Christina.4 Vid sidan av 
J. O. Wallins Hemsjukan framstår Förtviflan och Mjältsjukan som pes
simismens stora dokument i den svenska litteraturen. Werin har i sin essay 
om Tegnérs öyronism anmärkt, att det vore kanske riktigast att säga, att 
Tegnér, då han diktade Mjältsjukan hade både Byron och Shakespeare 
i minnet.5 Man kan kanske tillägga Kellgren. Mjältsjukan och Förtviflan,

9 Se Hedvig af Petersens, Tegnér i nedan, Sv. Litteraturtidskrift, 1952, s. 105 ff .
1 Se t. ex. G. Jansson, a. a., s. 312 ff.
2 8, s. 33 f .
3 A. Werin, Esaias Tegnér Från Det eviga till Mjältsjukan, s. 493.
4 A. Werin, a. a., s. 344, not s. 368.
5 A. Werin, Tegnérs byronism, s. 49.
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visserligen olika till versmått, har vissa beröringspunkter. Kellgrens ode 
är en av hans mest subjektiva dikter och utgör ett äkta uttryck för känslo
läget hos en hypersensibel och av personliga sorger plågad varelse. Trots 
den stora skillnaden i stil för de första strofernas mörka stämning tanken 
till Pär Lagerkvists ångestmättade dikter:

Känsla! l i f ! hvar ären I? —
Denna tomhet, som jag famnar. . .
Dessa skuggor, dessa hamnar 
Af en tid som är förbi. . .
Denna mörka ödesträcka . . .
Dessa moln som mig betäcka,
Dessa tankans dunkla flor . . .
Denna köld, som blodet isar . . .
Denna vanmagt . . .  alt bevisar, 
at jag ren i grafven bor.0

Vid solens uppgång erinrar sig skalden den tid, då han av denna »Varel
sens och ljusets källa» fylldes av kraft och glädje. Nu gjuter hon sina strå
ler över den som skyr henne:

Fåfängt! — strömmar utaf ljus 
Evigt från din urna flöda,
Än at nära fältets gröda,
Än at bränna öknens grus.
O ! hvad sällhet du mig bådat,
När din glans jag fordom skådat 
Stänkande på österns bryn 
Purpur, guld och diamanter,
Svallande från zeniths branter,
Fladdrande på aftonskyn.7

Nu har allt förändrats, jorden höljt sig i bårtäcket, blomsterångorna 
fyllts med gift, ja, hela landskapet klätt sig i sorgeskrud. Orsaken till denna 
plötsliga förändring är att söka i skaldens egen själ. Det är dess mörka 
makter, som vanställt naturen:

Nu — hvad man dig vanställt har!
Och med dig det vida rike,
Der, Gudomlighetens like,
Du allena själen var!
Jorden, fordom vid dit möte,
Smyckande sit friska sköte,
Höljes nu i bårens drägt;
Gift i blomstrens ånga flyter;
Stormen hviner, åskan ryter 
I Zephirens minsta flägt.

Boning för mit fordna väl!
Hvem, Natur! förstörda Tempel!
Gaf dig denna fasans stämpel 

___________  Hvem, om ej min egen själ!8
0 SVS, 2, s. 209.
7 SVS, 2, s. 210 f.
8 SVS, 2, s. 211.



Tegnér hade i Kellgrens dikt mött den djupa förtvivlan, som kommer 
den lidande att se hela naturen i mörka färger; han hade där återfunnit 
sin egen världsleda och dödslängtan. Mjältsjukans skald erinrar sig också 
den tid, då naturen tedde sig för honom i ljus och skönhet:

Jag såg åt solen och dess anförvandter 
som, sen hon slocknat, skina i det blå, 
jag såg åt jorden, hon var grön och herrlig 
och Gud var god och menniskan var ärlig.0

Även för Tegnér inträffar en plötslig förändring, som återspeglas i det 
landskap han har för sina ögon. Orsaken till denna omkastning är den
samma som hos Kellgren. Det är svartalferna i skaldens själ:

Då steg en mjeltsjuk svartalf opp, och plötsligt
bet sig den svarte vid mitt hjerta fast:
och se, på en gång allt blef tomt och ödsligt,
och sol och stjernor mörknade i hast:
mitt landskap, nyss så gladt, låg mörkt och höstligt,
hvar lund blef gul, hvar blomsterstängel brast.
All lifskraft dog i mitt förfrusna sinne, 
allt mod, all glädje vissnade derinne.* 1

Huruvida den kellgrenska dikten i något avseende påverkat Tegnérs 
Mjältsjukan, kan naturligtvis ej bevisas. Vad man kan konstatera är, att 
Tegnér även hos Kellgren mött en själsstämning, som var i släkt med hans 
egen. Dikterna synes vara sprungna ur en emotion, som uppstått av själs
liga konflikter, kanske av erotisk art. De är bägge romantiska i det avse
endet, att skaldens förändrade själstillstånd kommer honom att se naturen 
annorlunda. Det finns slutligen en fläkt av panteistiskt färgad naturupp
fattning i dem båda.

Tegnér nämner Emili Selldéns namn första gången i ett brev till P. G. 
Slettengren den 17 januari 1833.2 Ur denna korta notis kan ingen som 
helst slutsats dragas beträffande skaldens känslor för henne. I allmänhet 
anser man, att detta kärleksförhållande började på hösten 1833 efter Teg
nérs rekreationsresa till Tyskland sommaren detta år.3 Under vistelsen i 
Karlsbad skrev han emellertid en dikt, som varslar om att något kan fin
nas, som riktar skaldens tankar på Kellgrens erotik. Dikten heter Kristina- 
dagen och är en hyllning till fröken Christina Hagerman.4 Diktens två 
sista strofer står knappast i något organiskt sammanhang med de tre första. 
Naturligtvis utgör namnet Kristina en förbindelselänk, och associationen 
till Kellgrens Kristina låg ju nära till hands. Slutstroferna, som anspelar 
på den oriktiga traditionen om Kellgrens kärlek till sin broders maka, 
innehåller lika mycket en karakteristik av Tegnér som av den gustavianske 
skalden. Här skymtar den åldrande erotikerns fruktan, att de flyende åren 
dömer honom att gå ensam och försmådd. Den inre rikedomen blommar 
förgäves:
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0 5, s. 204.
1 5, s. 204.
2 7, s. 342.
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4 7, s. 16 f., 563.
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Kristinas namn, af Kellgren prisadt, 
är längesehi odödliggjordt; 
livad tacksamhet hon skalden visat 
är mera gissadt än förspordt.
Hvad skönt i sångarns inre blommar, 
hur mången skönhet det försmår, 
och fåfängt har hans hjerta sommar, 
om vintern ligger i hans hår.5

Är det ej sitt eget öde, som Tegnér bekänner i den sista strofen? Hur 
ofta möter man ej hans klagan, att han förtäres och förbrännes !6 Att han 
identifierar sig med Kellgren, synes mig ligga i öppen dag:

Den ädle Kellgren jag beklagar: 
han njöt och trånade och led, 
och brann uti sin styrkas dagar 
i sina egna lågor ned.
Men om Kristina letat hade 
i askan af hans väsen än, 
dess sista gnista henne sade, 
hur dyr, hur kär hon var sin vän!

Här har bilden av den utbrunna vulkanen föresvävat Tegnér, samma 
bild, som han så ofta i brev och dikter tillämpat på sig själv. Albert Nils
son har i Tre fornnordiska gestalter anmärkt, att Byron sannolikt 
är den förste, som använt vulkanbilden på sig själv i en dikt, som inne
håller ett självporträtt.7 Werin visar emellertid, att den hos Tegnér före
kommer så tidigt som 1806 i Nelson och Pitt.8 9 Men Tegnér behövde inga
lunda hämta bilden hos Byron. Brodden till den fanns i ett av vår littera
turs mest gripande självporträtt, i Kellgrens dikt Til Christina:

Dig ensam, Tidens långsamma, men säkra,
Men omotståndeliga kraft — dig tillhör,
Dig och din son och Dödens broder Glömskan,
A t kyla denna brand af Etnas lågorf 
At leka detta sår af seklers smärta! —

Det ligger ingen överdrift i Tegnérs bekännelse i Sång den 5 april 1836, 
att den kellgrenska diktens grundton ständigt återvände till hans öra.1 
Den tonen klingar från de dikter, som hade samma klangbotten, Sigvarth 
och Hilma, Til Christina och framför allt Den nya Skapelsen, »hvars un
der stå evigt quar uti odödlig glans».2 Det är tonen från dessa »evärd
liga sånger»3, som återljuder i Tegnérs ungdomsdikter Elden och Lifvet, i 
mannaålderns stora skapelser, i Sveas skaldesyn och Frithiofs saga, i ål
derdomens kärleksdikter. Alla har färgats av den besjälade panteism, som 
fått sitt skönaste uttryck i Den nya Skapelsen. Det är också den kellgrenska

5 7, s. 17.
0 A. Werin, Tegnérs byronism, s. 52.
7 Albert Nilsson, Tre fornnordiska gestalter, s. 184.
8 A. Werin, a. a., s. 52.
9 Kursiveringen gjord av mig. SVS, 2, s. 318.
1 8, s. 8.
2 6, s. 50.
3 6, s. 31.
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diktens versmått, som Tegnér använder i romansen Frithiofs lycka och i 
tre kärleksdikter till Emili Selldén: I  hennes hem, För längesen och Far
väl. Både Kellgren och Tegnér har — som Albert Nilsson anmärkt — även 
genomgått samma ntveckling från en rationalistisk mekanisk naturupp
fattning till en kosmisk besjälad åskådning.4

Under året 1834 synes Tegnérs passion för Emili Selldén ha varit in
tensiv, men då hotade den stundande riksdagen att slita skalden från hans 
älskade. Med alla slags förevändningar sökte han slippa undan den då 
mer än någonsin förhatliga riksdagen och lyckades till en tid uppskjuta 
stockholmsresan.5 Slutligen måste han uppoffra sig för politiken, och in
för den tillfälliga skilsmässan skrev han då dikten Farväl. Den hör inga
lunda till hans stora men har sitt särskilda intresse, då den klart visar, 
hur skaldens tankar nu kretsade omkring den kellgrenska kärleksupplevel
sen. Det är tonen från Den nya Skapelsen, som helt dominerar denna av- 
skedsdikt. Några strofer blir en hymn till naturen, sådan den tedde sig i 
den nya känsla, som kärleken till Emili skänkt honom. Den stora kärleken 
hade — liksom en gång för Kellgren — kommit honom att se naturen i ett 
förklarat skimmer:

Jag ser din bild i solens lågor, 
jag hör din röst i bäckens sus, 
och nattens djupa, dunkla frågor 
du tyder mig vid stjernors ljus.
Det Sköna jorden har, det Höga 
som himlen, din symbol mig är, 
den sky som blånar är ditt öga, 
och liljan dina färger bär.

I sista strofen anslår Tegnér samma tema som i Kristinadagen: fruktan 
för att i sin levnads afton svikas av den älskade:

Farväl, var trogen: blodet isnar 
vid tanken att du glömma kan, 
var trogen, ty mitt hjärta vissnar 
den stund du älskar någon ann.
Farväl, min lefnads af tonst j erna, 
du bättre hälften af min själ, 
mitt väsens medelpunkt och kärna, 
du evigt älskade, farväl!0

Kärleken till Emili Selldén inspirerade Tegnér till ett mästerverk, av 
många ansett som ett av de förnämsta i svensk erotisk poesi: Den döde. 
Här biktar han sin djupa kärlek till henne och ger på samma gång en 
självbekännelse och ett självporträtt. Att Tegnérs tankar under dessa pas
sionens år gick till Kellgrens erotiska diktning, har vi redan funnit. Den 
döde kan sättas i samband med en av Kellgrens mest älskliga dikter, Til 
Fredrica, skaldebrevet till Fredrika Bagge. Även om de båda dikterna 
långt ifrån täcker varandra, finns dock beröringspunkter. Åter har den 
kellgrenska diktens grundton ljudit i Tegnérs öra.

4 A. Nilsson, Tegnérs filosofiska och estetiska studier, s. 117.
5 Hedvig af Petersens, a. a., s. 121.
0 7, s. 34 f. Se G. Jansson, a. a., s. 314 ff.
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I Til Fredrica frågar Kellgren med vemod, om det kan vara sant, att 
Fredricas vänskap skänkts honom under hans levnads afton:

Skall då, på den skumma stig 
Som mit f jät åt dälden leder,
Denna ljuva glans af heder 
På min afton sänka sig?
Detta hjerta, skall det väckas 
Än en gång til varelse?
Än en blick tilbaka sträckas 
At mot er och glädjen le? —7

Efter Kellgrens död skall de som läser det blad, på vilket han ned
tecknat sin vänskap, dvs. sin kärlek till Fredrica, inse hans värde; han 
hade ju varit Fredricas vän:

Någon dag, då jorden gömmer 
Askan af sin trötta son,
Och en flygtig verld förglömmer
Det förgängeliga lån
Af det namn, hon nu berömmer,
Då, när Land och Stad och Hof 
Ingen K e l l g r e n  mera minnes,
Då — om detta bladet finnes —
Skall det säga til mit lof:
»Läsare, du som ej känner 
»Hvem det namnet burit har,
»Känn dock hvad hans värde var:
»Han var en af Friggas vänner.»8

I Ben döde är fiktionen den, att skalden låter sin älskade Emili i tan
karna karakterisera honom och hans varma kärlek:

Då tänker du: »Jag kände honom väl, 
jag läste länge i hans öppna själ

Jag fick hans kärlek, kunde den ej mista, 
den var hans varmaste, den var hans sista, 
och mannen med det vidtbekanta namn 
han trifdes ändå bäst uti min famn.
Hur ofta svor han, deri innesluten, 
en evig tro, af honom aldrig bruten!
I lifvet var min kärlek honom nog, 
och med mitt namn på läpparna han dog.0

Efter Tegnérs död skall Emili läsa det blad, där han bekänt sin kärlek, 
och då förstå dess djupa värde:

och då kan hända detta bladet äger 
för dig ett värde som det nu ej har.
Då känner du hvad du för honom var, 
då mins du rörd de dagar som .förflutit,

_________  då ångrar du om du mot honom brutit.
7 S V S ,  2, s. 312.
8 S V S , 2, s. 314.
9 7, s. 32 f.



Til Fredrica och Den döde är bärare av samma emotioner. Dessa dikter 
har sprungit fram ur likartade tillstånd hos skalderna: den vemodiga 
känsla, som vilar över den åldrande mannens kärlek till den unga kvin
nan. Til Fredrica ger oss en aning om det vemod, som Kellgren kände un
der sina sista å r ; det blir en bekännelse och ett självporträtt. I Den döde 
har Tegnér biktat, vad han djupast kände. Den dikten är ett av den svenska 
poesiens mest gripande självporträtt. Slutligen är det först efter skaldens 
död, som storheten i deras kärlek blir uppenbar. Båda förknippar kärleks- 
motivet med dödsmotivet.1

Efter brytningen med Emili Selldén fann Tegnér en tröst i häftiga 
kärleksförklaringar till en rad kvinnor, bland dem Hilda Wijk, Amélie 
Virgin, Vendela Hebbe, ja, t. o. m. Fredrika Bremer. Han brann natur
ligtvis fullständigt förgäves men hade alltid ett tvingande behov att »ha 
någon liten Boman.»2 Dessa utsiktslösa och ibland till och med samtidiga 
kärleksromaner skulle förefalla enbart löjliga, om man ej vid sidan av grov 
sensualism i dem fann en äkta längtan efter den stora ideella kärleken. 
Både »dunkel jord och himmelrik» — för att tala med Karlfeldt — för
enas i denne evige ynglings kärlekstrånad:

Skalden är som en ann, half djnr, half Engel, men djuret
växer ej derföre strax utöfver Engeln som strider,
vädjar till menskor och Gud, förr än han gifver sig fången.3

Antagligen har Tegnér under detta skede drömt om att kunna skriva 
en dikt till Kellgrens minne. Att hans tankar kretsat kring den gus- 
tavianske skaldens erotik, framgår av ett par anteckningar, som finns i en 
volym, kallad Planernas och andra Sottisers Bok. Han nämner där en 
»Bimsaga» eller »Idyll» om Kellgren i V är end.4 Möjligen har vi här fröet, 
ur vilket de två Kellgrens-avsnitten i Kronbruden spirat. Denna hexa
meteridyll skrev skalden 1841, då hälsan efter det första svåra utbrottet 
av hans sjukdom började återvända.

Tegnér låter i den andra sången brudens åldriga moder ge ett porträtt 
av Kellgren och skildra dennes kärlek till svägerskan, Kristina, makan till 
prosten Jonas Kellgren i Skatelöf. Stoffet till den bild, som här tecknas 
av den gustavianske skalden, har Tegnér hämtat dels från Kellgrens dikt
ning och dels från gängse tradition, kanske förmedlad till honom genom 
prosten Agrell i Skatelöf.5 * Men av detta stoff formade Tegnér en gestalt 
efter sitt eget beläte. I denna subjektiva tolkning har Kellgren fått teg- 
nérska drag:

Kunglig Sektern var sjuklig och blek, men det syntes på honom 
att han en gång var skön, förunderligt glänste hans ögon, 
pannan hvälfde sig högt, och löjen lekte kring munnen.0

1 Det är möjligt att visa på några Kellgrensreminiscenser i Tegnérs dikt. Kellgren: 
»Af det namn, hon nu berömmer.» Tegnér: »mannen med det vidtbekanta namn.» Kell
gren: »Känn dock hvad hans värde var.» Tegnér: »för dig ett värde som det nu ej 
har.» Till detta kan läggas följande — visserligen mycket vanliga — kellgrenska rim
par i Den döde: har — var (2 g g r ); plåga — låga; hjärta — smärta; namn — famn.

2 8, s. 565 f .
3 9, s. 147.
4 9, s. 628 f.
5 9, s. 627; P. D. A. Atterbom, Svenska siare och skalder 6: 2, s. 27 f .
0 9, s. 146.
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Talet om de bleka och sjukligt härjade dragen (»såg blek och förlefvad 
ut») härstammar från Kellgrens sista dikt, hans gripande tolkning av 
Guido Posthumus ’ epigram över Propertius:

Blekt mit anlete är; men tadlen Konstnären icke,
At han det gjort så blekt: sådan i lifvet jag var.7

Samma subjektiva inslag, som färgar Bellmanskarakteristiken i Sång den 
5 april 1836 och Leopoldskarakteristiken i Vid Leopolds graf, är också 
här det väsentliga. I Leopoldsdikten heter det ju:

Hvad färgspel skiftar på hans purpurvingar, 
hvad gudalöjen leka kring hans mund!8 9

Hur den morgontidige Tegnér febrilt arbetade med sina diktarplaner, 
hur lätt den åldrande skalden rördes till tårar, hur hans sinne skiftade 
från den ena stunden till den andra, allt detta möter vi åter och åter i 
hans brev och dikter från dessa år. Om Kellgren berättar också brudens 
mor i Kronbruden:

Kunglig Sektern, ja den han skref eller läste beständigt.
Opp med solen han steg, och kaffe bragte jag tidigt.
Sorgsen var han ibland och gret, men alltid dock älskvärd.

Sin egen känslighet har skalden för övrigt bekänt med en Kellgrens- 
reminiscens i Porträtt av en Anonym:

Hela hans väsende är en böld, hvar fiber är naken, 
icke en vind, ej en fläkt tål han som rörer dervid.
Ofta han skrattar med hån, men oftare gråter med vemod 
såsom ett barn, men nej, såsom en Man gråter han.°

Men det viktigaste för Tegnér i Kronbruden är att på tal om Kellgrens 
passion för Kristina utveckla sin högst fördomsfria syn på kärleken och 
äktenskapet. Liksom Tegnér en gång diktat och Euphrosyne Palm sjungit, 
hade Kristina och Kellgren vilat under eken på kungshögen i Skatelöf, där 
»hon sjöng och han diktade». (9, s. 156; 5, s. 478, 589.) Om deras kärlek 
ville ej Tegnér döma, ty — som han säger — så dömde han också sig själv:

»Kellgren var fyrti år vid den tiden, och sjuklig derjemte, 
men det hindrar dock ej, ty skalden är alltid en yngling, 
kärlek skrämmes ej bort af grå, men lagrade lockar.
Huru det slutligen gått vet ej jag, men strålande Guden.
Många förhållanden finnas också — jag dömmer dem icke. —
Döm ej andra att sjelf du ej varder dömd, är det skrifvet.
Sade och klingade rörd, det är Kellgrens skål och Kristinas.»
Så han talade ej (det passar ej Biskop) men tänkte, 
tänker kanske ännu, ty han var frisinnad från barnsben.1

7 SVS, 2, s. 370.
8 6, s. 50; Fr. Böök, Essayer och Tcritiker 1917—1918, s. 117 ff.
9 9, s. 74; I  Kellgrens brev till Nils von Rosenstein vid den franska revolutionens 

utbrott heter det: »Jag har gråtit som ett barn, eller rättare, jag har gråtit som en 
man.» J. H. Kellgren, Sami. slcrift., 1, Johan Henric Kellgrens Lefverne. Se O. Holm
berg, a. a., s. 4, not. Jfr ock Kellgrens reflexion: »Det retligaste Gud skapte, var en 
Auctors fiber. Han lefver lik spindeln, i hvarje tråd af sin väf.» SVS, 5, s. 259.

1 9, s. 147 f .



Man förstår så väl, att Tegnér för att bevara dekorum i 1840-talets Sve
rige måste insmyga brasklappen om biskopen, som blott tänkte men ej 
öppet uttalade sin upplysningsmässiga uppfattning av kärleken. I en hand
skrift har han ytterligare motiverat sin fria åsikt i några versrader i mar
ginalen men nödgats att utesluta dem. Det överkorsade lyder:

Hvad han sade var grundadt på skämt och på Judarnes Bibel:
Hnru Ismael tog två hustrur och pigor derjemte,
Salomo visast af män, ty han hade trehundra mätresser,
Davids äfventyr med Bathseba och mycket desslikes, 
som i de heliga skrifternas haf du kan läsa till ursäkt 
för förvillelsers mängd hos de heliga och hos Poeter.2

Tegnér synes vara väl medveten om sitt väsens kongenialitet med den 
gustavianske skalden även på det erotiska området. De ord, med vilka han 
karakteriserat sig själv i Ben döde, kunde gälla Kellgren i Kronbruden: 
en evig yngling med en evig trånad.

Jämförelsen mellan Kellgren och Tegnér kan naturligtvis utsträckas till 
många gemensamma drag i deras väsen. De var bägge ytterst impulsiva 
naturer, som kunde flamma upp i häftig vrede och som då ingalunda spa
rade på sina sarkasmer. Ingen av dem saknade sinne för livets praktiska 
sidor, och en viss ekonomisk syn var dem ingalunda främmande. De visade 
icke någon djupare medkänsla för de små och svaga i samhället, under det 
att de kunde ömma för och vara generösa mot dem som hörde till deras 
egen klass.3 Även om dylika lynneslikheter bidrager till att förklara deras 
likartade reaktioner inför tidshändelser och situationer, kan de knappast 
räknas till de väsentliga beröringspunkter mellan de båda skalderna, som 
denna lilla studie velat undersöka.

Slutligen vill jag dock visa på ännu en väsentlig likhet mellan Kellgren 
och Tegnér: de ägde båda »den ljuva lust till sång», som gjorde dem till 
äkta skalder; diktandet var deras väsens egentliga liv och kärna. Kellgren 
kunde med all rätt föra i sitt sigill en lyra med omskrift: Omnis in hoc 
sum. Tegnér kunde med samma rätt i avskedet till sin lyra bikta:

Farväl du dikt, som verklighet mig var, 
och lifvets lif och verklighetens kärna!
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2 9, s. 626.
3 G. Jansson, a. a., s. 409 f . ; L. Josephson, a. a., s. 109 f.


