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Kellgrens Våra Villor.
Av T h e l ma  H a n s o n .

Sedan Lamm 1910 skrev sin tidiga uppsats om Våra Villor i Samlaren har 
Kellgrens dikt inte på nytt tagits upp till ingående behandling.1 I Illustre
rad svensk litteraturhistoria återger Schuck Lamms uppfattning, och den 
har fortsatt att verka bestämmande. Hans hänvisning till den mekaniska 
världsförklaringen och bedömning av dikten som ett uttryck för en pessi
mistisk livsinställning synes mig likväl vara vilseledande. Lamm klarlägger 
hur Kellgren i dikt efter dikt från de första försöken fram till Våra Villor 
kommer in på förhållandet mellan sanningen och illusionen, men inför 
Våra Villor nöjer han sig med att ge allmänna kommentarer och full
följer inte analysen av dikten. Därigenom har han kommit att förbise den 
förskjutning i tankeinnehållet som där ägt rum i förhållande till de tidiga 
dikterna och har inte fått fast grepp om den positiva livsbekännelse som 
döljer sig bakom ironiens lekfulla förklädnad. Vid den lätta skyddsattityd 
som Kellgren anlägger fäster sig Sylwan när han i sin Kellgrensmono- 
grafi med hänvisning till diktens kända slutrader uttrycker tanken att 
Kellgren sökt skaka av sig pessimismen och stannat vid livsprogrammet 
att »blunda och njuta».1 2 Som helhet tycks mig dikten fordra en annan 
tolkning. Nya förutsättningar för bedömningen av Våra Villor som tanke
dikt föreligger nu genom Eks inträngande belysning i Skämtare och all
varsmän i Stockholms Postens första årgångar av Kellgrens målmedvetna 
och storslagna författarinsats omkring 1780. E tt försök skall här göras att 
se dikten som ett uttryck för den mogna, klarsynta livsåskådning Kellgren 
1780 utvecklar i samband med att han genomför den krävande, självstän
diga författargärningen.

Kellgren skrev Våra Villor för Vitterhetsakademiens tävling 1780. Ti
den för denna utgick med oktober månad. Akademien hade givit ämnet 
Målning af Inbilningsnöjen. Titeln Våra Villor har kommit till när Kell
gren 1781 tryckte sin dikt i sällskapet Utile Dulcis Vitterhets-Nöjen.3 
Denna diktsamling redigerade han själv i ansvarig ställning inom säll
skapet. I Vitterhetsakademien tävlade han också med den fabel som han 
sedan kallade Jordens Skapelse. Det givna ämnet var i detta fall För

1 Jfr även Lamm, Upplysningstidens romantik 2, s. 180 ff.
2 Sylwan, Johan Eenric Kellgren, s. 49.
3 Våra Villor citeras i det följande efter texten i Vitterhets-Nöjen 4, 1781, s. 75 ff. 

I övrigt användes Svenska Vitterhetssamfundets upplaga av Kellgrens samlade skrifter, 
betecknad SS. En allmän hänvisning förutskickas här till dikterna, bd 1—2, till den sak
rika diktkommentaren, bd 7, och till breven, bd 6. — För tävlingsförloppet se Lamm i 
Samlaren 1910, s. 97 f f . ; Sylwan, a. a., s. 46.
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ståndet och Lyckan. Ingendera dikten prisbelönades. De viktigaste upp
gifterna om tävlingsförloppet har Kellgren kommit att lämna i ett brev 
till vännen Clewberg 2.3 1781. Han nämner att han deltagit med »tvänne 
poemer; men som båda manquerade», och kommenterar sedan: »Orsaken 
kunde alt för väl vara piecernas oduglighet. Imellertid, om du vill sau- 
vera min egenkärlek, kan du ock få uttyda det af någon annan orsak.»4 
Några dagar innan tävlingen avgjordes hade Liliestråle berättat för ho
nom »om några till Academien inkomna stycken där djäfvulen framlyste». 
Justitiekanslern Liliestråle var en av de granskande akademiledamöterna 
och var också medlem i Utile Dulci, där Kellgren lätt kunde få kontakt 
med honom. Hans yttrande har tydligen varit anledningen till att Kell
gren i ett anonymt brev till akademien påpekat att det parti i tävlings- 
dikten som rörde odödlighetstron var imiterat efter ett ställe i Popes Essay 
on Man. Han citerar sin dikt för Clewberg och nämner brevet. Om detta 
uppger akademiprotokollet att »auctoren urskuldar et och annat i sin pris
skrift». I en anteckning betecknas poemet som »det lyckeligaste, men nå
got anstötligt i moraliskt af seende».5 Akademien lät sig inte bevekas, och 
i annonsen om tävlingsresultatet uppmanades författarna att iakttaga 
varsamhet i fråga om religion och moral när de imiterade de nya klassi
kerna. Kellgren visar för Clewberg att han varit den åsyftade. Han citerar 
också ett parti av sin fabel, där han uttalar den impertinenta åsikten att 
författaren är bättre skickad än granskaren att rätt bedöma verkets värde. 
Inte utan förtrytelse berättar han dessutom att akademien funnit ett sätt 
att trycka hans äldre tävlingsdikt En stadig Man i handlingarna 1780 utan 
att tilldela honom det utlovade priset.

Med själva anslaget till Våra Villor tycks Kellgren ironiskt anlägga 
samma attityd av gensträvigt motstånd inför upplysningens nya tankestoff 
som han mött hos sina bedömare inom akademien.

J, Philosopher, J, som skriken
Mot verldens villor alla dar!
Mån då den lära J prediken,
Med mera ljns, mer sällhet har?

Samtidigt innehåller emellertid inledningsraderna en anspelning på 
början av Voltaires upproriska dikt om jordbävningen i Lissabon. Voltaire 
tillropar filosoferna: »Philosophes trompés qui criez: ’Tout est bien’; 
Accourez, contemplez ces mines affreuses.»6 Han ifrågasätter den som ett 
axiom betraktade satsen »tout est bien» och river upp hela teodicédis- 
kussionen. Med anspelningen på Voltaires välkända dikt antyder Kellgren 
djupare sett att han tar upp en fråga av motsvarande betydelse och i sin 
tur rör vid en sats som betraktats som självklar, när han vågar undra om 
filosoferna som predikar för att upplysa också verkligen gör människorna 
lyckliga. Han använder det starka ordet sällhet. I fortsättningen hopar 
han sina invändningar, med emfatisk stegring. I överensstämmelse med det 
ironiska anslaget ställer han sig skenbart på samma sida som upplysningens

4 88  6, s. 101.
5 Kungl. Vitterhetsakademiens dagbok 1773—1782, 1930, s. 174 o. 215; jfr Lamm, 

a. a., s. 97 f.
0 O. Holmberg, Den unge Leopold, s. 276; Voltaire, CEuvres completes, 1877, 9, s. 470.
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66 Thelma Hanson

belackare, men samtidigt leder han steg för steg tankegången närmare det 
huvudproblem han kommer att belysa i dikten.

Men, om den väg J fören oss 
Till en bedröflig sanning länder;
Om eder vishets himlabloss 
En dödlig dag för nöjet tänder;
Om nr en glad och ljuflig dröm 
J väcken oss till verklig plåga;
Då är er hjelp så föga öm,
Då släcken nt en hatad låga.

Intensiteten i tonen vittnar om att det döljer sig verkligt allvar bakom 
den ironiska leken, och ett ställningstagande finns redan antytt i den 
skarpa motsättningen. Med inledningen har Kellgren angivit en oroande 
problemställning. Moment efter moment klarlägger han sedan i diktens 
huvudparti den djupgående innebörden i de frågor han väckt, och i av- 
slutningsraderna kan han tala om sanningen och drömmen, villan och lyc
kan utan att det längre finns någon tvekan om den betydelse han lägger 
in i orden. Utan att missförstås kan han då återknyta till inledningens 
lätta anslag, med en ny särskild brytning i tonen.

I huvudframställningen går Kellgren omedelbart vidare från den 
punkt där han stannat i inledningen, och utreder närmast vad det inne
bär att »ur en glad och ljuflig dröm» väckas »till verklig plåga». Den 
spänt ironiska tonen har löst sig i den befallande slutmaningen till filo
soferna. I stället vänder sig Kellgren nu med den enkelt personliga du
formen till en var. Han lägger fram ett åskådliggörande exempel och har 
valt att tala om operans skenvärld, som ger en bild av hela verkligheten. 
Inför de växlande scenerierna fängslas åskådaren i förtjusning. En rad 
scenbilder ur de mytologiska operor som behärskade Stockholmsrepertoaren 
får draga förbi i korta uttrycksfulla beskrivningar. Därefter framställes 
omslaget när den starka illusionen brister:

Du fasar, ler och gläds och brinner,
Och på theatern skyndar opp;
Strax med dess prakt din ro försvinner,
Då du, bedragen i ditt hopp,
För alt ett måladt papper finner.

Kellgren hade i sina teaterrecensioner i Stockholms Posten från början 
gjort en målmedveten insats för att utbreda förståelsen för Glucks operor. 
I den ofta åberopade artikeln Om Glück och om Operan 3.7 1779 beröm
mer han kompositörens förmåga att välja ämnen »där passioner rasa fram 
i sin hela styrka, sådane som manliga och känslofulla hjertan finna sin 
vällust uti». Sedan han karakteriserat den intensiva framställningen av 
den olycklige Orestes i »Iphigenie i Tauriden» tillfogar han: »Man är i 
hans hjerta, man känner hans förtviflan, man är förskräckt vid Furiernes 
åsyn.»7 Till operan var också Kellgrens egna mest högtflygande författar
drömmar knutna, och 1780 kunde han känna sig gynnad av de kungliga

7 SS 4, s. 90; Sylwan, a. a., s. 170 ff .;  Ek, a. a., s. 233 ff.
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uppdragen. Han berättar för Clewberg 15.9 att han, sedan hans Proserpin 
var färdig, fått ett par akter av en översättning av Glucks Alceste att om
arbeta. I brevet till vännen 2.3 1781, där han skriver om akademitävlingen, 
återger han det starka intrycket efter premiären: »I går gret jag i 2 hela 
timmar på Operan, då Alceste för första gången spelades.» Gluck hade 
genom den programmatiska anknytningen till den klassiska traditionen er
satt den ytliga teaterleken i de mytologiskt-allegoriska operorna med 
framställningen av enkla starka mänskliga känslor, och hans val av de gre
kiska heroiska ämnena gav honom inte bara möjlighet att låta passionerna 
rasa fram utan också att visa hur de tyglades och behärskades enligt en 
ädel humanitets självklara lagar. Den starka gripenhet, den lyftning och 
intensifiering av verklighetsupplevelsen söm Kellgren känt inför operorna 
är bakgrunden till det exempel han ger i Våra Villor. Vad han vill visa är 
att människan i sin inbillning måste omforma den nakna kalla verklig
heten för att livet skall få värde. Tillämpningen ges med kraftfull 
stegring.

Så, om i nöjets lånta drägt 
Vår bildning ej naturen prydde;
Om mänskjan, ur sin irring väckt, 
Allenast sannings domar lydde;
Och såg, hur litet all vår dygd,
Vår ära och vår magt betydde;
Hvem är, som ej med skräck och blygd 
Ur detta lifvets öken flydde?

Att Kellgren som alternativ ställer upp den frivilligt valda döden ger 
måttet på hur stark den livsförtvivlan är som han talar om. Skräck och 
blygd är reaktionen inför den ohöljda sanningen. I En stadig Man hade 
han hyllat frihetshjälten som hellre än att böja sig under träldomsoket 
självmant går i döden. Akademien hade tvingat fram en textändring.8 I 
den nya tävlingsdikten vidhåller han nu sin uppfattning om människans 
rätt att själv bestämma om hon anser livet värt att leva. Den konditionala 
satsbildningen och frågeformen var ett skyddande uttryckssätt, men det 
döljer inte den allvarliga verkliga meningen.

Sedan Kellgren fört fram sin tes att det är förmågan att i inbillningen 
omskapa verkligheten som ger människan möjlighet att stå ut med den, 
övergår han till exemplifieringen av de föreställningar hon bygger upp för 
att nå lyckan i tillvaron. Tian talar om äran, dygden, kärleken, odödlig- 
hetstron. Vad han säger om äran gäller handlingslivet, om dygden själva 
det moraliska ansvarskravet, om kärleken känslolivet, om odödligheten de 
religiösa föreställningarna. Det är de väsentligaste områdena för all 
mänsklig strävan han inringar med diktens uppläggning. På samma sätt 
som i det inledande exemplet visar han först de levande föreställningarna 
och därefter den nakna verklighet som svarar mot kulissernas målade pap
per. Han genomför argumenteringen ur allmänmänskliga synpunkter, men 
skiftningarna i hans personliga inställning röjer sig i varje drag.

Avsnittet om äran börjar med två exempel. Kellgren frågar vad det är

8 SS 7, s. 103 ff.
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som driver den unge hjälten och »snillets unga son» till självförglöm
mande gärningar, och ger därpå svaret.

Hvad söka de? De söka ära.
Och hvilken är då ärans lön?
Ett löf, hvars grönska ej försvinner;
En marmor, som, vid konstens bud,
Ditt tycke, ej din känsla vinner;
Af rygtets mun ett flyktigt ljud;
Ett rökvärk, som på gr af ven brinner;
Ett diktadt lif hos Minnets Gud.

När Kellgren här visar ärans intighet förråder ändå de varsamt vackra, 
halvt förälskade orden att han inte kan förmå sig att gå helt skonings
löst till väga. Illusionens lockelse skall trots allt förklaras, och han står 
inte hellér alldeles fri inför den. Det är i hjälterollen som »snillets unga 
son» han vill se sig själv uppträda. Han satte 1780 in alla krafter både 
som diktare och som upplysningsförkunnare och kritiker i Stockholms 
Posten för att vinna en obetingat erkänd, fri ställning som författare, och 
han lyckades också.9 De båda tävlingsdikter han lämnade in till Vitterhets
akademien är betecknande för hur oberoende han stod. Han ville besegra 
akademien, men utan att böja sig. Syftet när han ställer den unge hjälten 
och det unga snillet sida vid sida är att heroisera den senares gärning. 
Därvid har också bilden av den unge krigaren, med tanke på upplysningens 
alltid uttalade förakt1, blivit anmärkningsvärt positivt utformad.

I en rad parallellexempel gör Kellgren i Ode öfver Afvunden på mot
svarande sätt jämförelsen mellan hjälten och filosofen. Han skrev odet 
ungefär samtidigt med Våra Villor som ett huvudbidrag till Utile Dulcis 
Vitterhets-Nöjen. I ett brev till Clewberg 3.10 1780 klagar han över att 
han är skyldig att inom en vecka ha hela diktsamlingen utredigerad för 
tryckning. Odet måste då ha förelegat. Tidsförskjutningen gjorde därefter 
att också Våra Villor kunde ingå i samlingen. Odet hör nära samman med 
Voltairestriden som Kellgren förde i Stockholms Posten. Det är i grunden 
en hyllningsdikt till Voltaire, men under det vida perspektivet att han är 
en av dessa mänsklighetens stora föregångsmän som genom alla tider varit 
förföljda av avund och hat. Avunden, som framställes som en allegorisk 
gestalt, personifierar det blinda, dumma motstånd som människorna all
tid reser mot dem som vill visa dem nya vägar. En mängd motiv är sam
manflätade i dikten. Det särskilda temat om avundens förföljelse mot de 
främsta anges förberedande: »Du Hjeltens ärestod förkrossar, Och fläckar 
Philosophens låf.»* 1 2 Som exempel nämner Kellgren omedelbart Fredrik II 
och Rousseau. Från Athens historia hämtar han till jämförelse motsatsparet 
Temistokles och Sokrates, och slutligen finner han i Julianus avfällingen 
den betecknande motparten till Voltaire som religionsfanatismens bekäm- 
pare. Redan i En stadig Man hade Kellgren jämsides karakteriserat den

0 Ek, a. a., s. 158 ff., skildrar den jämna starka stegringen till allt större mognad.
1 Redan i gravdikterna över Carnall och Ehrensvärd 1773 uttrycker Kellgren föraktet 

för det blodiga hantverket och beundran för det moraliska modet. Dubbelheten i syn
punkterna framträder typiskt i Voltaireartikeln 21.9 1780, SS 4, s. 175 ff. Om Kellgrens 
attityd av idealiserande hjältedyrkan inför Voltaire se Ek, a. a ., s. 209.

2 Vitterliets-Nöjen 4, s. 57.
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vises och hjältens egenskaper. I en sedan struken slutstrof hade han också 
hyllat Fredrik II och Gustav III som krigets och fredens jämställda hjäl
tar.3 Strofen i odet över avunden om Fredrik II och Rousseau anknyter 
både till motiv och uppbyggnad direkt till denna. Det är tydligt att Kell
gren utvecklat det uppslag han funnit i En stadig Man vidare till ett hu
vudtema i Afvunden. Det varieras också i exempelgivningen i Våra Villor, 
men där är det om de ännu namnlösa unga han talar.

För uppfattningen att avunden riktar sin förföljelse mot de främsta 
människorna bygger Kellgren närmast på ett avsnitt De FEnvie i Helvetius 
verk De l ’Homme. Han flätar in en anspelning när han tjugondagen 1780 
leker understol i Stockholms Posten för att köra ut julen, och han trycker 
7.2 1781 en delvis bearbetad översättning och lockar sina läsare med den 
utmanande titeln Något om Afvunden, som man ej skal läsa emedan det 
duger.4 Helvetius konstaterar att människorna drivna av sin önskan att 
vinna ära och berömmelse utför betydande gärningar, men att de där
igenom ofelbart utsätter sig för avund och förtal och bittert hat. Den som 
inte kan höja sig i nivå med de bästa gör i stället allt för att sänka dem 
ned till det lägre plan där han själv måste stanna. Likväl medger Hel
vetius ett par undantag. De unga, som ännu inte svikits i sina förhopp
ningar för egen del, kan obetingat ge sitt beröm åt dem som framstår som 
deras mönster. Dessutom finns det några utvalda som har förmågan att sätta 
sig över allt småskuret förtal och endast räknar med ett erkännande från 
det fåtal som kan döma utifrån verklig insikt. Kellgren slutar sin över
sättning med karakteristikep av dessa och med att effektfullt inskärpa de
ras undantagsställning. I odet över avunden är det de utvalda som skiljer 
sig från mängden och är mänsklighetens föregångsmän och välgörare som 
Kellgren hyllar. En av de sista stroferna innehåller den sammanfattande 
apostrof eringen: »J, Dygdens Hjeltar! store Snillen! Som, manade af 
ärans röst, E rt väl för verldens väl förspillen !» I Våra Villor talar han i 
stället om de unga som ännu bäres av sina illusioner. Omdömet om dem 
ges på motsvarande sätt: »Hvad mod, att trottsa farors rön, Att sig till 
verldens gagn förtära?»

Karakteristiken av »snillets unga son» lämnar i detalj belägg för sam
bandet med Helvetius framställning.5 Innan Kellgren svarar med hänvis
ningen till äran frågar han:

Hvad retar snillets unga son 
Att, tidigt hvilans famn försaka,
Och sent vid lampans strålar vaka?
Att om de nöjen föga mån,
Dem lyckans hand vill honom dela,
Se gulldet an med kallt föragt,
Med ömkan skåda kungars prakt,
Och lefva endast i det hela?

I översättningen återger han ifrågavarande ställe: »En Man af snille, 
som säger til sig sjelf vid sin lampas sken: i afton slutar jag mit verk; i

3 SS 7, s. 108, v. 101— 110.
4 SS 4, s. 101 r. 20—25; s. 206 ff. ; Ek, a. a., s. 384, mecl hänvisningar till Lamm o. 

M. Abenius; Helvetius, De l'Homme, 1773, 1, s. 241 ff.
5 Jfr Ek, a. a., s. 308.
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morgon är min belöningsdag; i morgon skal allmänheten bevisa mig sin 
tacksamhet; i morgon erhåller jag odödlighetens krona. Denna mannen 
glömmer at det finnes afundsjuka.» Hedan när Kellgren i en prisavhand
ling 1779 besvarade Vitterhetsakademiens fråga Vore menniskan lyck
ligare om hon förntsåge sit öde i verlden? hade han i ett av sina exempel 
följt Helvetins framställning.0 Både i Våra Villor och Ode öfver Afvun- 
den betonar Kellgren emellertid starkare än Helvetius det självförglöm- 
mande draget. Denne ser som sin uppgift att avslöja att egennyttan i alla 
sammanhang är den innersta drivkraften till människans handlande. Kell
gren följer honom som frän sanningsförkunnare, men han stannar inte 
vid läran om egoismen som den enda hela sanningen. Just i avsnittet om 
avunden hade också Helvetius när han nämnde de unga och de få lugnt 
oberoende människorna medgivit att det fanns undantag, och det är be
tecknande att Kellgren tar fasta på dessa som utgångspunkt för det idea
listiska betraktelsesätt han trots allt finner vägen till. Över huvud taget 
har han sett Helvetius strävan att visa upp människornas bundenhet inom 
egennyttans lagar som ett exempel på en oegennyttig gärning till deras 
frigörelse, och han har heroiserat honom vid sidan av Voltaire som en av 
de stora föregångsmännen.* 7

Helvetius inleder sina iakttagelser om avunden med en hänvisning till 
Pope. Det gemensamma för dem var den stora uppmärksamhet de ägnade 
passionerna som drivkrafter till människans handlande. Pope formulerar 
på ett ställe i Essay on Man den ledande satsen: »Modes of self-love the 
passions we may call.» Han för emellertid argumenteringen vidare så att 
han vid slutet av verket kan slå fast: »That true self-love and social are 
the same.»8 När Kellgren starkare än Helvetius befonar den självförglöm- 
mande idealiteten närmar han sig Pope och har funnit stöd i dennes be
visföring. Liksom inför Helvetius står han emellertid självständig inför 
Pope. Till dennes trots allt gudsundergivna försynstro förhåller han sig 
avvisande. Människan står helt i centrum i hans tankevärld.

Det är också tydligt att Kellgren för vad han säger i avsnittet om äran 
bygger på Popes likaväl som på Helvetius iakttagelser. Själva karakteris
tiken av ärans intighet är gjord i tävlan med Pope. När denne i den fjärde 
avdelningen av Essay on Man i en allsidig översikt visar upp människor
nas dåraktiga försök att finna lyckan, som endast kan vinnas genom dyg
den, ägnar han en avdelning åt äran och ryktbarheten. Han anger här 
samma tema som Kellgren sedan utvecklar: »W hat’s fame? A fancied life 
in others’ breath, A thing beyond us, ev’n before our death.»9 Kellgren 
koncentrerar sina variationer kring den angivna huvudföreställningen, 
medan Pope däremot i fortsättningen kommer in på en mängd olikartade 
exempel. Också han lockar emellertid fram de klassiska associationerna, 
men med några kända historiska namn. Själva huvudpunkterna i hans föl
jande reflexioner har Kellgren därtill, i samma ordningsföljd, samman

0 SS 4, s. 361; jfr Lamm, a. a., s. 96.
7 Se Ek, a. a., s. 161 f. med nothänvisningar.
8 Pope, WorTcs, ed. Croker—Elwin—Courtliope, 1871, 2, s. 383 ep. 2: 93; s. 456 ep. 

4: 396. — Helvetius hänvisar till Essay on Criticism, v. 466 f.
0 Pope, Essay on Man 4: 237 f. Parallellen iakttagen av N. Gyllenbåga, Kellgrens 

rytm, s. 94.
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fattat när han framhåller det unga snillets förakt för vad lvckan bjuder, 
för guldet och för kungapraktens lockelser.1

Omedelbart innan Pope ställer frågan »What’s fame?» utvecklar han 
satsen: »Look next on greatness; say where greatness lies. Where, but 
among the heroes and the wise!» Han uttalar det vanliga föraktet för den 
övermodige krigshjälten som endast åstadkommer förödelse, och hånar 
också den kloke intrigmakaren. Det positiva programmet inskärpes slut
ligen som motsats.

Who Wickedly is wise, or madly brave,
Is but the more a fool, the more a knave.
Who noble ends by noble means obtains,
Or, failing, smiles in exile or in chains,
Like good Aurelius let him reign, or bleed 
Like Socrates, that man is great indeed.1 2

Här förekommer just den sammanställning av hjälten och den vise som 
Kellgren genomför i sina dikter, och exempelgivningen har han på alldeles 
samma sätt utfört vidare i Ode öfver Afvunden. Betecknande nog är 
överensstämmelsen med Popes text tydligast i En stadig Man där anknyt
ningen först göres. Kellgren ger idealbilden av den vise och av den sanne 
hjälten, och glömmer inte att framhäva att den senare är fri från »plund- 
rarns raseri». I karakteristiken av den vise uttrycker han ännu lika obe
tingat som Pope domen över ärans intighet: »Hvad menskors fördom 
kallar ära, E t glitter för hans öga är.»

Liksom i Popes verk fann Kellgren i Youngs satircykel Love of Fame 
avslöjande framställningar av människornas inbilska ärekärhet. Det är ett 
välkänt faktum att han redan under Åbotiden studerade de båda engels
männen ingående. När han i översättningen av Voltaires Précis de 1’Ecclé- 
siaste, som han hade färdig i mars 1776 men först tryckte i Utile Dulcis 
Vitterhets-Nöjen 1781 med titeln Mänskliga Lifvet, i en strof skall ut
trycka hur värdelös föreställningen om ryktbarheten efter döden är, efter
strävar han den hänsynslösa kraften i Youngs språk. Han återger täm
ligen fritt Voltaires ord och vill särskilt tydligt understryka att livet inte 
har någon fortsättning efter döden. Strofen, som är en fränare parallell 
till raderna om äran i Våra Villor, lyder:

Hvad kjusar? Minnets sköt?-------J dårars yrsel hafven;
Hvart når den höga stod, när ögat maskar närt?
Hvart når det gälla lof, när örat är förtärt?
Till himlen, om du vill; men icke ned i grafven.3

Kellgren skickade 22.3 1776 översättningen till Clewberg för att denne 
i Stockholm skulle placera den på bästa sätt. I ett brev 17.5 medger han 
sedan, med parafrasering av ett ställe i dikten, att han fastän det är »stort 
och skönt att skrifva väl och glömmas» inte är likgiltig för att den blir

1 Pope, a. a., 4: 269—308.
2 Ib. 4: 217— 236.
3 Vitterhets-Nöjen 4, s. 24. För jämförelse kan här hänvisas till det parti i Youngs 

Love of Fame 1, v. 121 ff. som uppmärksammats som förebild för Förtjensten o. Mina 
Löjen.
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tryckt med hans namn utsatt. Han tillägger därefter: »Men har jag då 
skrifvit väl? Ach Clewberg, förlåt min indiscreta vänskap; jag känner, att 
jag är egenkär och jag rådnar.» Det har funnits en motsättning mellan 
förkunnelsen i dikterna om ärans betydelselöshet och den egna inställ
ningen som Kellgren varit medveten om, och det är denna motsättning han 
1780 utplånar när han accepterar begäret efter ära som den drivande kraf
ten men fasthåller att det är de självförglömmande gärningarna till all
mänt bästa som leder till ära. I Ode öfver Afvunden formulerar han en 
maning till de främste att bemanna sig inför avunden som är en del av 
det obevekliga ödet. I Våra Villor visar han de unga som ännu upplever 
glädjen inför de oförstörda illusionerna. Sambandet mellan passion och 
inbillning kommer i deras fall särskilt tydligt fram, och i grunden är det 
detta samband som belyses i dikten som helhet. Illusionerna skapar målet 
som passionerna kan inriktas emot. Genom föreställningarna om målet 
ökas livsaktiviteten som är själva förutsättningen för förnimmelsen av 
glädje och lycka.

I karakteristiken av den unge hjälten betonar Kellgren särskilt den 
glädje som handlingen och faran väcker hos honom. I En stadig Man hade 
han låtit hjälten glad skynda att försvara sitt fosterland. Akademitexten 
har ett intetsägande strax i stället för ordet glad. Kellgren har i Våra Vil
lor hållit fast vid sin föreställning om glädje i förbindelse med hjältegär
ningen. Han talar där också om att »tåligt bära krigets öden», men han 
har i slutversionen ändrat detta till att »trotsigt möta», och han har också 
fört in ordet stolthet. Karakteristiken av hjälten har därigenom närmats 
till den bild av Mars han ger i hyllningsodet till Sergel: »I denna blick 
af mod och harm Och trots mot hundra härars möte, Jag känner Krigets 
Gud.» Sergel hade 1779 kommit tillbaka till Stockholm efter sin långa 
Romvistelse och Kellgren tolkade i sitt ode den starka verkan hans konst 
hade på betraktaren. Det stod infört i Stockholms Posten 27.5 1780. An
satserna i Våra Villor till plastisk åskådlighet i teckningen av hjälten vitt
nar otvivelaktigt om intrycken från Sergels verk. »Hvad gör, att unga 
hjeltens arm Med tunga vapen sig belastar?», lyder anslaget. Det är också 
av betydelse att de klassiska associationerna hopas när ärans flyktiga 
värde bestämmes. E tt ursprungligt inspirationssammanhang tycks bli för
tydligat genom den slutliga textändringen.

Ännu en detaljförskjutning kan vara värd uppmärksamhet. Några rader 
om hjälten lyder från början: »Hvad gör, att från sin fästmös barm Han 
sig i krigets sköte kastar?» Kellgren nämner för Clewberg 15.91780 att 
han fått Oxenstiernas Skördarne till granskning på ett par dagar. Dikt
manuskriptet med hans tillagda ändringar finns bevarat. Han anmärker 
på ett ställe att ordet fästmö borde kunna brukas i högre poesi och att 
det endast fordrades att en skald som Oxenstierna förädlade det.4 Han har 
i sin dikt följt exemplet. I slutversionen har han i stället fört in ordet 
flicka, som på 1790-talet genom Franzéns dikter hörde till de nya. Med det 
allmännare uttrycket stridens lågor har anspelningarna i frivol riktning 
utplånats. Karakteristiken av snillets son har likaledes koncentrerats, och 
de realistiska detaljerna från Helvetius text har därvid försvunnit.

Genom den ironiska tonen i framställningen får Kellgren fram att det

4 Sylwan, a. a., s. 58.
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ändå ligger något dåraktigt i den övermodiga självför glömmande längtan 
efter att utföra gärningar som leder till ära. Den positiva synpunkt han 
trots allt genomför i dikten understryker han sedan kraftigt i de samman
fattande rader som bildar övergången till avsnittet om dygden.

Hvad storvärk, som ej skådat dagen!
Hvad dygd i hjertat ofödd låg!
Om ej, i ljufva villor dragen,
Man verklighet för skuggan såg!

Själva tillblivelsemomentet, aktiviteten som illusionen väcker till liv, be
tonas här med programmatisk skärpa. I den närmast följande positiva 
karakteristiken av den dygdiges beteende är det också initiativet, förmå
gan att finna uppgifter och att gripa in, som Kellgren framhåller. Han 
ställer den kärleksfulla omtanken om medmänniskan i främsta rummet: 
»Du, som med öm och ädel håg Ger hjelp och vård åt dina bröder», och 
han tränger förbi de allmänna barmhärtighetslaterna fram till den med- 
kännande inlevelsen i individens ömhetsbehov. Han talar om den som rörs 
av den nödställde och förtryckte, »Ger honom tillflyckt till ditt bröst, Och 
i hans hjerta glädje föder». Eedan i Mina Löjen hade Kellgren formulerat 
den kraftfulla satsen: »Förbannad den, från känslan död, Sin brödra famn 
för bröder sluter.» I Mänskliga Lifvet hade han med ledning av Voltaire 
varnat för välgörenhetens egenrättfärdighet, men hade starkare än denne 
betonat medkänslan: »Lät din ömhet hoppet nära, Hos en tvekfull vand
ringsman; Skynda glad, att hjelp förära Åt en svag, som fela kan.» I 
Stockholms Posten brännmärkte han den lättvindiga gesten att skänka bort 
ett »runstycke i Guds-namn».5

Under Voltairestriden hade polemiken i tidningen kommit att kretsa 
kring frågan om snillets och hjärtats företräden. Kellgren hade hånat dem 
som med hänvisning till det goda hjärtats egenskaper enligt hans mening 
förhävt sig över dessa som ägde snillets djärvhet. Han ansåg att män så
dana som Yoltaire väl visat att de tillgodosett både snillets och hjärtats 
fordringar. I Ode öfver Afvunden har han tagit upp motsättningen. Han 
lägger skulden på avunden: »Hon först den läran djerfdes yrka, Som ho
pens blinda bifall vann; Att sällan man med själens styrka E tt ädelt hjerta 
fogadt fann.»6 Sedan han i Våra Villor först talat om snillet och äran 
kommer han in på hjärtat och dygden. Polemiken ger bakgrunden när 
han så energiskt formulerar de långtgående kraven på verklig självupp
offring. I slutversionen har detta parti förkortats något, och det har där
igenom fått en bättre avvägning i förhållande till karakteristiken av den 
allmäninriktade dygden.

Som det andra momentet följer utblicken mot de medborgerliga sam
manhangen, och på nytt betonas det självtagna initiativet, du »Som nögd 
ditt lif till offer bär Åt Konung, fosterland och vänner!». Det heroiska dra
get tangeras åter. Sammanfattningen för båda exemplen anger resultatet: 
»Du i din dygd det värde känner, Som ensam dess belöning är.» Kell
gren upprepar här den oftast återkommande grundsatsen i den ständiga 
dygdediskussionen. Från de mest skiftande utgångspunkter ledde man sig

B SS 1, s. 262, 138; 4, s. 71.
0 Vitt erhet s-Nöj en 4, s. 59.
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fram till den. Det var inte ntan att vissa kompensationsföreställningar 
mängde sig in i försäkringarna om den dygdiges tillfredshet med det goda 
syftet. Särskilt kan detta iakttagas hos de många eftersägarna av Gyllen
borgs skola. De förenade gärna verklighetsiakttagelsen från satirerna med 
den idealiserande dygdeförkunnelsen, och klagade över den dygdiges svå
righeter att göra sig gällande i en ond värld. Lyckan i en stilla undan
skymd tillvaro skildrades som den bästa. Dikterna i de tidigare delarna 
Vitterhets-Nöjen ger typiska exempel.7 För denna förnöjsamhetens dygd, 
där den storslagna djärvheten och stoltheten i Gyllenborgs dikter gått helt 
förlorad, hade Kellgren ingen förståelse, och kvernlansen var honom djupt 
förhatlig. Redan i En stadig Man hade han med hån och förakt i tonen 
inskärpt hur fåfängt det är att hänge sig åt »rop och klagan, gråt och 
bön», och hade hyllande karakteriserat den som självständigt söker be
mästra de svårigheter livet obevekligt har i beredskap. I Vitterhetsakade
mien mötte han direkt motståndet från företrädarna för den traditionella 
åskådning han vände sig emot, och i Våra Villor återkommer han med 
djärvare och starkare befästa åsikter. Om den tåliga förnöjsamhetens dygd 
har han ingenting alls att säga när han ger illusionens föredömliga bild, 
och genom sammanställningen vid den skarpa omkastningen får han kri
tiken att träffa den självtillfredsställda rättfärdighetskänslan.

Men, om vid sannings grymma låga 
Ditt djerfva öga skulle våga,
Att skåda ned i hjertats natt,
Hvad du med häpnad skulle finna 
Så många dygders rika skatt 
Uti ett ögnablick försvinna!
Hvad blygd, att se din fria själ 
Sig till en fången slaf förbyta,
Och all dess ädla idrott flyta,
Från nit för egen vinst och väl!

Helvetius lära om den allenahärskande egoismen ger slutargumentet. 
Det är med denna mer än med den tama oförargliga dygdeförkunnelsen 
Kellgren direkt söker uppgörélse. Han undviker inte att se den grymma 
sanningen, men han vill övervinna den. Intensiteten i de fyra slutraderna 
vittnar om hur starkt engagerad han är i problemställningen. Han ger inte 
avkall på sin övertygelse om människans fria möjlighet att själv be
stämma över sina handlingar. Med det starka ordet blygd hänvisar han till 
inledningens utgångstema att den som endast ser den nakna sanningen flyr 
med skräck och blygd ur livets öken. Slavföreställningen är hos honom all
tid typiskt affektladdad. Här säger han dubbelt emfatiskt »en fången slaf». 
Irritationen över den framtvingade textändringen i En stadig Man om 
Catos självmord pyr i bakgrunden. Motsättningen i uppfattningen av den 
fria viljan och av den begränsande egoismen var en huvudpunkt i pole
miken mellan Rousseau och Helvetius. Denne bemötte i De UHomme i stor 
utsträckning Rousseaus åsikter, samtidigt som han betonade sin uppskatt
ning av honom. Kellgren anger grundproblemet. Sitt svar på tanken att

7 A. a., 1, Ungdomens Försvar och Den okända Lyckan, båda av S. Gagnerus; ib., 3, 
Den Förnögde, av Adlerbeth.
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det uteslutande är egoismen som väcker intresset och handlingen till liv 
har han givit när han först karakteriserar det individuella ömhetsbehovet 
och det medborgerliga ansvarskravet. Därvid har han också klargjort vilken 
art av dygd som kan inge honom själv känslan av att vara »nöjd». Inom 
diktens avsnitt om dygden har det lyckats honom att låta de olika rösterna 
i den oupphörligt pågående, aldrig tröttnande dygdediskussionen höras, 
och hans egen stämma ljuder bland de andras. Han preciserar, väljer och 
vrakar bland de många utbuden. Det är inte som eftersägare utan som 
självständigt dömande och ställningstagande han talar.

Lika sammansatt framträder sedan bilden av kärleken. Tonen behåller 
sin starka stegring i det nya anslaget, men går från harm och förakt över 
i lycklig, befriande hyllning. Kärleken apostroferas direkt, men därpå följer 
omedelbart den pockande frågan om sanningen.

Du kärlek, som bland lifvets skänker 
Den ljufvaste, den största är;
Som i en himmelsk vällust sänker 
Det hjerta, som din låga när!
Hvad blefve du, om vårt begär 
Sig endast till det sanna sträckte?

I analogi med inledningen till avsnittet om dygden ger Kellgren de po
sitiva bestämningarna som utgångspunkt, och åter är det tillblivelsemo
mentet, det nya skeendet han betonar. Men kärleken lyder inte som hand
lingslivet och det moraliska ansvaret under viljan eller förnuftet. Det oför
klarliga, obestämbara som utmärker känslan uttrycker Kellgren på så sätt 
att kärleken kommer som en gåva som man bara kan taga emot. Detta är 
en genomgående uppfattning hos honom. I det tidiga odet Til Bacchus 
och Kärleken liknar han kärleken vid en gnista från den prometeiska 
elden, i Den nya Skapelsen karakteriserar han den som »en flägt ifrån 
det höga». Med frågan om det sanna påminner han åter om att begäret 
måste ha ett mål att sträcka sig emot, och med ordet »vårt» betonar han att 
frågeställningen nära rör honom själv. I svaret tar han sedan upp Gyl
lenborgs fräna uttryck i Menniskjans Elände om brånaden, och beskriver 
utan omsvep det enkla naturbehovet.

En brånad, spridd med blodets lopp;
En lusta, som behofvet väckte,
Och njutandet å ny o släckte:

Emellertid upprepar Kellgren frågan, och denna gång följer han med 
road exakthet, genom förälskelsens alla stadier, hur hopp och inbillning i 
förening förvandlar den till ett fascinerande äventyr.

Hvad blefve då det ömma hopp,
Som sig med tvång och fruktan röjer;
Som, bäfvande, i vördnans spår 
Så småningom till målet går,
Och, då din sällhets mognad dröjer,
Dig med de blomsters ro förnöjer,
Dem bildningen på vägen sår?
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Hoppet är inriktat på den verkliga tillfredsställelsen och kan svikasr 
men inbillningen är suveränt fri och oberoende. Slutraderna påminner 
igen om den nyktra sanningen, men samtidigt om illusionerna som åter- 
föds. Det är vid dem Kellgren till sist låter tanken stanna, och han 
finner stöd i erfarenheten att passionen ständigt förnyar sitt eget 
kretslopp.

Knapt är du förd i segrens sköt,
Förn, ur din ljufva kjusning tagen,
Du önskar, att du än bedragen 
Din sällhet blott i tankan njöt.

Avsnittet om kärleken är en studie i samma genre som Sinnenas För
ening. Den långtgående öppenheten och den självupplevda erfarenhetens- 
intensitet finns i båda fallen, men i den tidigare dikten är det den befri
ande unga lyckokänslan som ensam råder. Våra Villor avslöjar också in
sikten om besviken eftersmak och om passionens tvång. Det är mot den som 
bakgrund föreställningen om kärleken som den ljuvaste, den största av 
livets skänker får sin gripande innebörd.

Att det ligger både en akt av ärlig självrannsakan och en klar problem
ställning bakom den på en gång fräna och positiva karakteristiken av den 
erotiska passionen kan belysas genom en sammanställning med ett par 
andra dikter från 1780. I den lilla dialogen Samtal, som stod införd i Stock
holms Posten 8.3 1780, låter Kellgren förnuftets och känslans stämmor 
strida med varandra. Förnuftet talar varnande om tiden som flyr, och 
det lockar med snillets ära: »At lagrar af en samtid vinna, Och rökverk 
af en efterverld.» Det manar till dygd och erinrar om hjärtats tacksam
het: »Gå, gagna då din fosterbygd, Gå då at bröder sälla göra.» Synpunk
terna återkommer med liknande formuleringar i avsnitten om äran och 
dygden i Våra Villor. Den lyckomedvetna, sinnesberusade kärleken förblir 
likväl oberörd sig själv nog och avvisar varningarna som ovidkommande 
hänsyn.

För Utile Dulcis Vitterhets-Nöjen översatte Kellgren Horatius ode 
IV: 1, femtioåringens bön till Venus om försköning från att på nytt dragas 
in i kärlekens strider där ynglingen har sin rätta plats. Varje ord i över
sättningen vibrerar av inlevelse. På detta intensivt personliga sätt hade 
Kellgren inte tidigare återgivit Horatius. Han hade vid midsommar 1780 
insjuknat häftigt och allvarligt och tillfrisknade långsamt. På sensomma
ren fick han också ett besvärligt recidiv.8 Genom sjukdomen hade han lik
som Horatius genom åldern gjort erfarenheten att känna livskrafterna 
tyna. I översättningen tolkar han också in motsättningen mellan sitt sjuka 
och friska jag. Han uttrycker den utestängdes passionerade otåliga läng
tan. I idealbilden av den unge älskaren tecknar han sig samtidigt sådan 
som han önskade vara, och här har de stridiga motsättningarna i Samtal 
förenats till en föredömlig enhet. Översättningen följer mycket nära Hora
tius text, men blir i detta fall något friare. Orden riktas till Venus.

Se, Pyrrhi hjerta värdigt är,
Att bli ditt glada boningsläger:

Han munterhet och eld, behag och snille äger,
______  Hans styrka gynnar hans begär.

8 S S  6, s. 92 o. 95.
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För svagas rätt och vänskaps makt 
Hans själ af nit och dyrkan brinner;

Hans löje mer behag för dina ögon vinner,
Än Crcesers börd och guld och prakt.0

Den åskådliga levande karaktärsteckningen har i Våra Villor sin mot
svarighet på tankediktens utredande område. Där är den stora syntesen 
given med allsidig belysning. Äran, dygden, kärleken strider inte om 
herraväldet. De representerar tillsamman vad som nr skilda aspekter ger 
livet värde.

Till sist gör Kellgren sedan iakttagelsen att inbillningen och hoppet 
samverkar för att bygga upp lyckoföreställningar också om livet efter 
vdöden.

Ej nog, att villans pensel målar 
Med glada färgor lifvets fält;
Hon visar det, vid hoppets strålar,
I grafvens natt fördubbladt sällt:

Med reflexionerna om kärleken hade han blottat hnr nära berörd han 
själv var av de ofrånkomliga svängningarna mellan hopp och besvikelse. 
Nn väljer han ett exempel så långt borta från sitt' eget erfarenhetsområde 
som möjligt och talar om indianen, »Där, bakom höga bergens sträcka». 
På så sätt gör han det tydligt att han står fri inför den odödlighetstro 
som förespeglar människan en lycklig tillvaro där hon skall vinna allt det 
bästa hon drömt om, men som livet nekat henne. Exempelvalet erbjöd 
också andra möjligheter som han nogsamt utnyttjar. Det är det kristna 
odödlighetshoppet han återger som indianens föreställningar och därige
nom karakteriserar såsom likvärdigt med en primitiv naturmänniskas 
naiva drömmar. Eeligionsförföljelsens grymhet lät sig likaså brännmärkas.

Där skall ej brist och slafveri
Och Christnas våld hans syn förfära;
Där skall han med odödlig ära,
För tidens qval, belönad bli.

Slutraderna sammanfattar huvudpunkterna i den stående teodicédis- 
kussionen. Frågorna om mänsklighetens oförklarliga meningslösa lidanden 
besvarades med hänvisningen till ett bättre liv efter döden. Kellgren låter 
ironien med omildrad kraft drabba de arma kompensationsföreställ- 
ningarna.

Det var för detta djärva parti av dikten som Kellgren erinrat akade
mien om överensstämmelsen med Essay on Man. Det imiterade stället före
kommer i den första avdelningen, v. 99 ff. Pope beskriver indianens för
hoppningar om en bättre värld, men som exempel på en måttfull förnöj
samhet i motsats till människornas vanliga alltför inbilska ärekära dröm
mar. Likväl är hans beskrivning inte alldeles uddlös. Han talar om den 
lyckliga trakt, »Where slaves once more their native land behold, No 
fiends torment, no Christians thirst for gold». Kellgren skärper emellertid 
hela tillämpningen enligt sin konsekventare åskådning och uttrycker sig

0 Vitterhets-Nöjen 4, s. 134.
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klart nog, och akademien lät sig inte vilseledas.1 Pope återkommer för 
övrigt i den fjärde avdelningen till exemplet med indianen, i det avsnitt 
om äran som Kellgren också bygger på. Huvudsynpunkten här är att en
dast dygden ger lycka, men människorna suckar och besvärar sig för idel 
futtigheter.

Go, like the Indian, in another life 
Expect thy dog, thy bottle, and thy wife,
As well as dream such trifles are assigned,
As toys and empires, for a godlike mind.

(v. 177—180)

Lösgjord ur sitt sammanhang kommer Popes iakttagelse nära den upp
fattning Kellgren hävdar. Jämförelsen mellan indianerna och de kristna 
hade emellertid för hans del lika mycket sin litterära bakgrund i Voltaires 
verk som i Popes. Det är tillräckligt att nämna Alzire, som han 1776 hade 
planer på att översätta1 2, och Candide. Slutradernas direkta hänvisning till 
teodicédiskussionen anknyter också till inledningens påminnelse om Vol
taires upprörda frågor i dikten om jordbävningskatastrofen i Lissabon.

Det är en länge befäst uppfattning Kellgren summerar i diktens av
ståndstagande från odödlighetshoppet. Han hade tidigt under studietiden 
gjort sig fri från tron på ett liv efter detta. I dikterna från 1770-talet 
återkommer han ständigt till dödstanken, både för att inskärpa att döden 
inte kan inge fruktan och att livet skall levas helt medan man äger det. 
Livsbejakelsen, fordran på glädje, gör sig desto starkare gällande mot bak
grund av dödens obönhörliga gränsdragning. Men Kellgren skärper 
också fordringarna på ansvar, för livsgärningen som sättes som mål och 
för det moraliska renhetsbudets innebörd och omfattning.3 Det är i full 
konsekvens med den tidigare diktningen som han åter klargör sin döds- 
uppfattning. Slutpartiet har inte karaktären av ett tillfälligt polemiskt 
tillägg. Genom den klara vetskapen om att livet inte har någon fortsätt
ning efter döden blir fordringarna på lycka och tillfredsställelse desto 
ofrånkomligare. Illusionerna om att livet i sig äger värde blir omistliga. 
Men även om Kellgren för sin del tar avstånd från odödlighetstron är han 
inte blind för dess betydelse för den stora mängden av människor. Det 
ligger något av överseende medgivande åt en var att välja de föreställ
ningar som ger honom lycka bakom det vårdslösa tonfallet i de båda sista 
raderna, när han som diktens slutsats med en vid generositet som omfattar 
oss alla bejakar illusionen som förutsättningen för lyckan.

Fly då, du grymma sannings dager,
Som våra glada drömmar stör!
Stor sak, om villan oss bedrager,
Blott hon vår lefnad lycklig gör.

Genom avslutningens formulering hade Kellgren i själva verket gjort 
det tydligt för akademien att diktens författare var densamme som till

1 Om Kellgrens förskjutning av innebörden i Popes text se Lamm, a. a., s. 98 f., Syl- 
wan, a. a., s. 46 f .

2 SS 6, s. 66.
3 Detta kan iakttagas redan i det tämligen fritt återgivna slutet av översättningen 

Öfver den fåfänga förskräckelsen för döden . . . ,  SS 1, s. 91 v. 265 ff.  — Se vidare L. 
Josephson, Kellgren och samhället, s. 348.
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delats priset för avhandlingen föregående år över ämnet Vore menniskan 
lyckligare orn̂  hon förntsåge sit öde i verlden? Därmed hade han egent
ligen också låtit påskina att akademien genom den tidigare belöningen 
givit sitt erkännande åt tankeinnehållet. Avhandlingen hade mynnat ut i 
en lovsång till inbillningen och hoppet. Likheten med Våra Villor har ti
digt uppmärksammats.4 Kellgren hade skrivit:

Förutseendet omfattar blott de verkeliga nöjen; hoppet alla möjeliga. Förut
seendet måste åtnöja sig med sådane som finnas; inbilningen alstrar nya hvarje 
tima och minut, mera lifliga och fullkomliga än de förra; des herravälde sträcker 
sig öfver naturens gränsor.

Inbilning och Hopp! välgörande Gudabarn! välsignad vare er magt öfver de 
dödeligas^hiertan! J vänden bort våra ögon från de annalkande olyckor; J hållen 
tilbaka vår förtviflan, under plågornas raseri; J följen oss genom lifvet; J stigen 
ned med oss i grafven. Stor sak om J bedragen oss, då J gören oss lyckliga.5

Akademien hade givit ämnet Målning af Inbilningsnöjen och i tävlings- 
dikten har Kellgren fört den tanke han antytt i avhandlingen vidare till 
en fördjupad problemställning. Han åskådliggör den skapande kraften i 
människans inbillningsliv och visar att de föreställningar hon bygger upp 
åt sig är nödvändiga förutsättningar för lyckan. Till synes utan mycken 
förpliktelse talar han om glada drömmar, ljuva villor. Han kan göra det 
emedan han i de utredande partierna om äran, dygden, kärleken, odöd- 
lighetshoppet klarlägger hur djupt han syftar. De illusioner det gäller är 
idealföreställningarna om mannagärningen, om karaktären, om känslo
upplevelsen, om odödligheten. De sista lämnar han åt andra att omfatta. 
De idealföreställningar vi bildar oss ger vår strävan ett mål. Att berövas 
tron på dem är att mista tron på tillvarons värde. Det är att vakna till 
verklig plåga. Den sanningsförkunnelse som Kellgren avvisar i dikten är 
den som dödar själva idealiteten. Genom den hänsynslösa fränhet varmed 
han avslöjar verkligheten sådan den är visar han klart att han inte i 
rädsla för sanningen lättvindigt flyr undan till aldrig genomskådade illu
sioner. Men han stannar inte vid kunskapen om den nakna skrämmande 
ödsligheten. Mot den ställer han upp insikten om den skapande kraft män
niskan själv besitter. I de rika möjligheterna att omskapa verkligheten, 
att ge de målade kulisserna liv, ligger en förutsättning för att finna glädje 
och lycka. I grunden är det glädjen inför livet som Kellgren till sist låter 
framstå som det väsentligaste värdet av alla. Gentemot pessimismens utväg 
att fly med skräck och blygd ur denna livets öken hänvisar han till de 
lyckomöjligheter som tar människans bästa krafter i anspråk.

I slutversionen har Kellgren även understrukit diktens idealistiska ten
dens när han ändrar inledningens avslutande uppmaning till filosoferna 
att släcka ut sin hatade låga och i stället säger: »Då tolke Dåren ert be
röm! Då vandre Lasten vid er låga!» Kraften är densamma som i Man 
äger ej snille för det man är galen.6 Den ungdomligt vårdslösa axelryck
ningen i slutraderna har dessutom försvunnit. Med den enkla ändringen:

4 Lamm, a. a ., s. 95, med hänvisning till Lagus.
5 SS 4, s. 365.
6 Gyllenbåga, a. a., s. 92, iakttager överensstämmelsen men anger tidssammanhanget 

omvänt.
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»Hvad mer, om Villan oss bedrager, Blott hon vår lefnad lycklig gör?» 
uttryckes den vibrerande känslan inför tillvaron sådan den nn egent
ligen är.

Prisavhandlingen 1779 har intresse som ett förebnd om den positiva be- 
jakelsen av inbillningens makt. Den viktigaste kommentaren till uppfatt
ningen i Våra Villor finns emellertid i artikeln Om svårigheten för en god 
Christen at vara stor Poet, vilken stod i Stockholms Posten 12.11781.7 
Den är Kellgrens svar till Vitterhetsakademien när den gått förbi hans 
dikter och uttalat sin varning. För alla initierade var den tydlig nog, men 
den har inte formen av ett direkt bemötande utan är skriven som en all
män fristående programförklaring. Kellgren tar upp de aldrig slutdebat- 
terade estetiska huvudfrågorna om företrädet mellan de klassiska och de 
moderna skalderna och om myternas användning i poesien. I början av 
artikeln sammanfattar han i fyra punkter det program han vill ställa upp 
för diktningen. Med detta program stämmer Våra Villor helt till syftet. I 
artikeln understryker Kellgren också mycket starkt motsättningen till den 
kristna läran. Punkt för punkt klargör han skillnaden. Den första lyder: 
»Skaldekonsten befaller, at tänka fritt och starkt och at uttrycka sig 
likaså.» Detta krav hade han uppfyllt i Våra Villor. Kommentaren i ar
tikeln lyder: »Christendomen pålägger at tro med lydnad och tysthet.» 
Det är mot detta tvång Kellgren uppreser sig med sitt heta otåliga 
temperaments hela styrka. Den andra punkten lyder: »Skaldekonsten bju
der inbillningen at på eldsvingar utsväfva kring alla verldars rymd, och 
at sjelf skapa nya, då dessa felas.» Om inbillningens nödvändiga omska
pande makt handlar Våra Villor. Anmärkningsvärt är att Kellgren i dik
ten så klart håller fast sambandet mellan verklighet och inbillning. Han 
låter inbillningen tjäna människan i hennes strävan att komma till rätta 
med livet enligt den hårda givna verklighetens möjligheter. Den ger inte 
undanflykten bort från svårigheterna. Den fritt skapande fantasien som 
bygger nya världar hade han samtidigt givit sitt spelrum i fabeln Jordens 
Skapelse.

I de båda sista punkterna hävdar Kellgren att det »åligger Skalden, at 
försköna naturen och förtjusa sinnena» och »at måla passionerne i deras 
häftigaste utbrott och följakteligen at känna dem likaså». Naturscene
rierna hade han i Våra Villor återgivit sådana de förekom i operorna. Den 
ledande synpunkten uttrycker han i tillämpningen: »Så, om i nöjets lånta 
drägt Vår bildning ej naturen prydde.» I upplevelsen av operorna hade 
han också framställt de starka känsloskiftningarna: »Du fasar, ler och 
gläds och brinner.» Det är återspeglingen av passionernas häftiga utbrott. 
Dikten som helhet rör sig om passionerna som kommer människorna att 
handla och verka. I artikelns fortsättning vänder sig Kellgren mot kris
tendomens förhärligande av de passiva dygderna och inriktningen på ku
vandet av passionerna, »utan af seende på deras drif fjädrar eller föremål». 
Aktiviteten i sig själv är det avgörande värde han vill skydda. I Våra 
Villor skriver han om aktiviteten just med tanke på drivfjädrar och före
mål. Han avvisar egoismen och framställer illusionernas idealföreställ
ningar. Dessa skapas i inbillningen. Själva det levande förhållandet mel
lan passion och inbillning är utgestaltat i dikten.

7 SS 4, s. 190 ff. Artikeln behandlas av Ek, a. a ., s. 343 ff.
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Satsen om svårigheten för en god kristen att vara stor poet hade Kell
gren använt redan i det tal om satiren som han skrev under den sista Åbo- 
tiden. Han säger också där att skalden buren av passionerna lyfter sig på 
eldsvingar, men huvudsaken för honom är ännu att få fram passionernas 
betydelse.8 Både Våra Villor och artikeln vittnar om att intresset för
skjutits till frågorna kring inbillningen. Inte bara som diktare utan lika 
mycket som upplysningsförkunnare hade Kellgren kommit att inrikta sig 
på iakttagelsen av människornas föreställningsvärld. Under kampen mot 
inrotade vanföreställningar av skilda slag mötte han den starka bunden
heten inom en given aldrig ifrågasatt föreställningskrets. Med frigörelsen 
till medvetenhet om de obegränsade rika möjligheterna till förnyelse upp
stod fordran på en omdömesgill urskillning av de föreställningar som borde 
tillmätas värde. I Våra Villor redovisar Kellgren i tankediktens form det 
val han för egen del företagit, i artikeln gör han det som kämpande pole
miker. Han har övervägt kristendomens läror och tar bestämt avstånd på 
vissa punkter. Hans kristendomskritik är likväl inte ett uttryck för någon 
moralisk nihilism. Kravet på självständigt, självvalt ansvar är tvärtom 
det bärande draget i hans livsåskådning. Viljan till ansvar förenar sig 
med tron på människans skapande möjligheter. I artikeln genomför han en 
konsekvent bedömning av poesiens och livsåskådningens förhållande till 
varandra.9 I Våra Villor levandegör han både konstens inbillningsvärld 
och det verkliga livets och ställer dem genom operajämföreisen i ömsesidig, 
fruktbar relation till varandra.

Genom att lämna informatorsanställningen hos Meijerfeldts tog Kell
gren 1780 det avgörande steget till att bygga sin existens helt på författar
skapet. Efter en lång målmedveten förberedelsetid hade han hunnit fram 
till det egentliga stora livsäventyret, och han utvecklade under året den 
starka aktivitet vid genom för ingen av en självvald livsuppgift som enligt 
hans uppfattning var den viktigaste förutsättningen för lyckan. Under 
närkampen i tidningen med meningsmotståndare av skilda slag kunde han 
känna sin mogna kraft och obestridliga överlägsenhet som en ly eko tillgång. 
Å andra sidan var svårigheterna honom inte okända. Han hade 1780 levat 
tillräckligt länge i Stockholm för att veta något om kulissernas baksida 
och målade papper. Den allsidiga människokunskapen hörde även till förut
sättningarna för upplysningsgärningen. Allvarligast för honom var den 
svårartade sjukdomen, som träffade honom när han som mest skulle lita 
till sin egen förmåga. Den måste sätta spår i stämningslivet. Sedan den 
under sommaren hållit honom tillbaka utvecklade han emellertid på hösten 
efter tillfrisknandet en stegrad verksamhetsiver. Den livsvilja på trots 
mot verklighetens svårigheter, som han själv i så hög grad lägger i dagen, 
ger den bästa grunden för bedömningen av var den fasta punkten ligger 
i den ironiska mångtydigheten i Våra Villor. Som diktare har Kellgren 
funnit det väsentligt att bevara leendet inför tillvaron, men det är här ändå 
inte en oreflekterad glädje han tolkar. I Mina Löjen hade han som sati
riker lett sitt överdådiga öppna leende inför andras och egna dårskaper.

8 SS 1, s. 161.
0 Slutpartiet av en inlagd översättning om den antika mytologien utgör en påfallande 

parallell till Våra Villor, a. a., s. 193 f. Förlagan var tryckt i dec. 1780. Se Ek, a. a., 
s. 345.
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När han som tankediktare uttrycker sin djupare livsinsikt väljer han att 
ge ironiens komplicerade brytning åt tonen.1

Ironien i dikten är ytterligt sammansatt. Under den farliga polemiken 
i Stockholms Posten hade Kellgren lärt sig att fäkta skickligt med ironiens 
vapen, och det är denna färdighet han roar sig med att demonstrera också 
som diktare. Det var motiverat emedan han förde fram sina åsikter in
för den motvilliga akademien och ville leda den att utdela sitt pris. Han 
leker sitt spel med olika attityder, utsäger med skärpa sina djärvaste 
satser, men glider undan till oangripbar oskyldighet inför den menings- 
motståndare som skulle vilja sätta honom fast, och ler sitt gäcksamma le
ende i säkerhet efter den blinksnabba manövern. Ironien var också ett 
skydd för den personliga integriteten, ett sätt att lägga fram den person
liga livsåskådningen utan det påtrugande draget i en ostentativ bekän
nelse. Den stämde också med vetskapen om hur flyktiga illusionerna i grun
den var, som han tillmätte ett så högt värde. Djupast sett står leendet i 
Våra Villor på vakt mot en bitter förtvivlan inför tillvaron sådan den i 
sanningens grymma ljus verkligen är. Det är i kontrast mot tyngden och 
allvaret den ljusa lätta leken som inte vet av svårigheter får sin 
innebörd.

Livsattityden i Våra Villor har Kellgren främst funnit med Voltaires 
ledning. Över huvud taget går Voltaireberoendet i dikten mycket djupt. 
I Candide hade Voltaire stannat vid slutsatsen »il faut cultiver son 
jardin». Den kunde gälla för en var. Skillnaden ligger i vilken omfattning 
man vill ge trädgården. Voltaire hade själv visat vägen till de stora upp
gifterna, de ständigt nya företagen, de djärva ansvarsfyllda plikterna in
för hela mänskligheten, och Kellgren hade valt att följa honom i spåren 
med självständig tillämpning av programmet inom det svenska kulturom
rådet. Candide representerade själva den okuvliga glada livsviljan trots 
allt. Den får sin storslagenhet genom de hissnande vedervärdigheter han 
står ut med. I förhållande till den beskt ironiska optimismen i Candide 
visar likväl Våra Villor en ljusare nyans. Å andra sidan överaccentuerar 
Kellgren flyktigheten med det motto han valt för att erkänna sitt bero
ende av Voltaire: »Dans nos maux il sera des délices, Nous aurons de 
charmantes erreurs.» Det är, som Lamm påpekat, hämtat ur slutarian i 
operan Pandore.

Sin självständighet och säkra urskillning demonstrerar Kellgren också 
med den utformning han givit sin tankedikt. Med titeln suggererar han 
fram sammanställningen med Mina Löjen, tydligen som en medveten be
toning av att han följer sin egen linje. Den nya form för satiren han fun
nit i Mina Löjen har han i Våra Villor vidareutvecklat inom den resone
rande genren. Ett befruktande inflytande till förnyelse har i bägge fallen 
utgått från den kåserande genren med den fyrfotade stikiska jamben som 
typisk vers. Beröringspunkterna med Sinnenas Förening, som till ämne och 
form har genrens utpräglade drag, är belysande. Mina Löjen ligger krono
logiskt Sinnenas Förening mycket nära. I Våra Villor går överens
stämmelsen i dagen i avsnittet om kärleken. Sambandet mellan Sinnenas 
Förening och Mina Löjen liksom också den franska rokokodiktningens

1 Se vidare Eks Kellgrenskarakteristik, a. a., s. 273 ff., och kommentaren till Mina 
Löjen om Kellgren och leendet, SS 7, s. 140 ff.
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betydelse för formen i Mina Löjen understrykes i diktkommentaren i 
Samlade skrifter.2 I arbetet Kellgrens rytm ägnar N. Gyllenbåga ett ka
pitel åt den kåserande jamben och följer nr versteknisk synpunkt steg
ringen till allt större fasthet och koncentration som en ledande linje från 
Sinnenas Förening och Mina Löjen till Våra Villor. Redan i Sinnenas För
ening utnyttjar Kellgren i själva verket den lätta genren för att lägga 
fram ett programmatiskt tankeinnehåll i det att han hävdar uppfattningen 
om sinnesnjutningens renhet och frigörande betydelse som lyckofaktor.3 
Mina Löjen har givetvis den satiriska diktningen som allmän förutsätt
ning. Våra Villor utgår på motsvarande sätt från den filosofiskt resone
rande genren.

Genom Kellgrens påpekande att han imiterat ett ställe i Essay on Man 
har Popeberoendet alltid på ett naturligt sätt kunnat framhållas. Kellgren 
sammanför liksom Pope en rad iakttagelser till tankegångens belysning. 
Att han av Pope lärt att sätta punkt med en åtstramande slutsentens 
exemplifieras av Gyllenbåga. För sättet att resonera har Kellgren också 
haft Helvetius till förebild. I prisavhandlingen 1779 hade han demonstre
rat att han fullt behärskade den möderne resonörens från all lärdoms- 
tyngd befriade framställningssätt. Helvetius var bland dem som då givit 
honom mönstret. Avhandlingsdraget i Våra Villor är av samma typ. I 
Stockholms Posten brukade Kellgren gärna driva med den hårdragna 
slutledningskonsten enligt skollogikens lagar och han lät Erasmus Mon- 
tanus skymta i bakgrunden. Med den klara och rika tesgenomföringen i 
Våra Villor visar han den positiva motsvarigheten. Den elegante kåsörens 
och världsvise ironikerns attityd är så långt avlägsen från den lärde pe
dantens som möjligt. Den stora förebilden framför andra var Voltaire. 
Sambandet med hans filosofiska dikter har Kellgren liksom när det gäller 
Pope angivit med sina allusioner.4 Det egenartade i Våra Villors form i 
förhållande till alla de utnyttjade källorna är det begränsade formatet. 
Samma skillnad utmärker Mina Löjen gentemot Boileaus, Popes och 
Youngs omfångsrika satirer. Närmast svarar Våra Villor mot ett ode. Odet 
var också tankediktens typiska genre i den svenska poesien. Kompositio
nen, stilen, versbehandlingen i Våra Villor vittnar tydligt om att Kellgren 
tillämpar sitt säkra kunnande som odediktare. Ur samspelet mellan den 
kåserande diktens och odets mycket olikartade former har den helt nya i 
Våra Villor framgått, och inte som ett trevande försök utan med omedelbar 
mogen fulländning.

Schemat för kompositionen är detsamma som i Mina Löjen. Efter ett 
inledningsparti som förberedande klarlägger huvudsynpunkterna följer i 
bägge dikterna fyra exempelavsnitt, och avslutningen är epigrammatisk. 
Själva anslaget är i båda fallen stiliserat på motsvarande sätt, med ett in
skjutet direkt tilltal: »Jag ler — O Gudar, gode Gudar! J  gifven mig ett 
lif på nytt» och »J, Philosopher, J, som skriken». Det olika tonläget mar
keras från början. Känslan av pånyttfödelse karakteriseras i Mina Löjen.

2 SS 7, s. 134 o. 140.
3 Se vidare Josephson, a. a., s. 218.
4 Till sidobelysning kan påpekas att K. i Jordens Skapelse utfört motiv ur Voltaires 

prosaconter Songe de Platon (skapelsemotivet och kritiken av världarna) och Micromé- 
gas (Momus missnöje med världarnas enahanda form och Jofurs medömkan inför män
niskokrypens stolta mod).
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Som jorden, vid den tända dag,
I solens länta färgor prålar;
Så från et klarnadt sinne strålar 
Det ljus, som stundom med behag 
Yår lefnads nakna öken målar.

Det skiftande ljus som faller över tillvaron åskådliggöres i Våra Villor 
med en jämförelse som har samma grundkonstruktion, men där de båda 
leden vuxit ut till självständiga partier. Det samlande »så» återkommer: 
»Så, om i nöjets lånta drägt Vår bildning ej naturen prydde.» Inbill
ningen träder in i samma funktion som det klarnade sinnet tilldelas i Mina 
Löjen. Föreställningen om »detta lifvets öken» föres på nytt med stark 
betoning fram i slutraden. Det första långa jämförelseledet som innehåller 
operaexemplet har fått något av den berättande fortlöpande utförlig
heten som hör till den kåserande formen. Det sammanhållande än — än är 
likväl typiskt för odestilen. Versparet »Där flyr en ström med bråstört 
lopp, Där källans silfver sakta rinner», som syftar på att vattenscenerier 
ofta ingick i scenbilderna, utgör också en parallell till den andra strofen 
i det hyllningsode till Gyllenborg som Kellgren även införde i Vitterhets- 
Nöjen. Den återgav Horatius kända karakteristik av Pindaros.

De fyra partierna om äran, dygden, kärleken, odödligheten, är upp
byggda med samma omsorg som de stora odestroferna fordrade. Det första 
om äran avdelas med en sammanfattning, och efter denna följer en steg
ring från moment till moment. I fråga om dygden är motsättningen mel
lan illusion och sanning mycket klar, kärleken behandlas med friare glid
ning mellan synpunkterna. Det sista partiet om odödligheten inledes med 
ett stegrande »Ej nog» som en fyndig variant till verskåseriernas typiska 
vidareledande »allt nog». Slutraderna om att »med odödlig ära, För tidens 
qval, belönad bli» utsättes genom analogiverkan för en underförstådd kri
tik från den avslöjande sanningen. Genom att de uttrycker den djärvaste 
illusionen av alla ger de samtidigt förstärkande relief åt konklusionen. Sin 
fasta mittpunkt har dikten i de fyra inledningsraderna till partiet om dyg
den. De utsäger grundtanken med öppen klarhet i kontrast mot den döl
jande ironien i början och slutet.

I behandlingen av versens fyrfotade jamber låter Kellgren kåseriets 
lätta touche mötas med odets kraft och intensitet. Det enkla versschemat 
avlockas genom satsaccentens klara fördelning, genom samlande förtät
ningar och skiljande pauseringar, genom den inbördes kontrasteringen av 
versraderna, med snabb lätthet ständigt nya verkningar. Den enskilda ver
sen kan få expansiv bredd: »Hvad söka de? De söka ära.» De två raderna 
om kärleken: »Hvad blefve du, om vårt begär /  Sig endast till det sanna 
sträckte?» sammanhålles med accenten till en större enhet. Trycket faller 
i den första raden på andra och fjärde höjningen, i den andra emfatiskt 
på den tredje. I diktens slutrad bidrager huvudordens placering till den 
lugnt konstaterande tonen då det väsentliga om illusionen till sist utsäges: 
»Blott hon vår lefnad lycklig gör.» Varje vers i dikten kan väljas som 
exempel på den känsliga rytmiseringen. Av särskilt intresse är bruket av 
de betonade versinledande enstavingarna, då, än, där, du, vilka bryter den 
stikiska versens jämna ström. Växlingar i tempo och tonhöjd följer och 
stöder varandra. Versen har en levande inre energi.
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Rytm och stil kompletterar varandra. Ur mötet mellan de motsatta gen
rerna framgår även vad stilen beträffar en ny rikedom. Den kåserande 
enkla naturligheten ger grunden, men med retoriska formuleringar, anti
teser, parallellismer nås högspända djärva stegringar. I ordvalet märks en 
klar strävan att låta det talade språkets friska starka ord ge sin förnyande 
verkan. Också fornorden uppmärksammas. Studierna i Essay on Man 
tycks ha lockat fram tendensen att till överensstämmelse med engelskan 
söka svenskans enstaviga ord. De är påfallande många bland diktens nyckel
ord: blygd, kval, nit, håg, dröm, etc. De franska lånen saknas helt. Med 
syftet att nå styrka förbinder sig känslan för ordens ljudverkan, för den 
explosiva kraften, den ljusa bärigheten, det mjuka välljudet, den torra 
tonlösheten. Det besvikna föraktet inför operakulisserna fnyses ut i p-lju- 
den: »För alt ett måladt papper finner.»

Bildspråket har stor spännvidd. Opera jämförelsen dominerar hela dik
ten. Ironiskt hån svider i glosan till filosoferna: »eder vishets himlabloss». 
Ett psykologiskt skeende förtätas i omdömet om hjälpen till den olyck
lige: »i hans hjerta glädje föder». Hur nära Kellgren i bildspråket kom
mer sina oden kan belysas med en parallell. I Ode öfver Afvunden säger 
han: »De blomster, lifvets väg betäcka, Förvissna, rörde af din hand», och 
här om förälskelsen: »Dig med de blomsters ro förnöjer, Dem bildningen 
på vägen sår.»

Vad Kellgren vunnit genom att välja den stikiska formen i stället för 
att skriva ett traditionellt ode är att han som tankediktare på motsva
rande sätt som kåsören kunnat ge intryck av att tvångfritt följa varje ny 
impuls i tanke och stämning. Det är den talande stämman hos den som 
utvecklar diktens synpunkter man hela tiden hör med dess skiftningar i 
tonläget alltefter affekternas spel. Samtidigt som dikten handlar om före
ställningslivets rikedom blottar den hur sammansatt stämningslivet är. 
Hela skalan från den intensiva lyckoförnimmelse som den skapande inbill
ningen väcker ända till upplevelsen av besviken tomhet då sanningen av
slöjar verkligheten genomlöpes. Kellgren låter inte bara sin livssyn utan 
också sitt personliga temperament komma fram i dikten. Det av alla hans 
auktoriteter inskärpta budet om självkännedom, vilket han i Mina Löjen 
lekfullt tillämpar för att mildra satirens udd, har han i Våra Villor u t
vecklat till djupgående insikt.

Anknytningen till den kåserande genren gav framför allt möjlighet att 
uppnå det helhetsintryck av lätthet som Kellgren medvetet utvecklade som 
sin diktnings signum. Det är betecknande att han i Ode öfver Afvunden 
utöver allt det genretypiska för in ett drag av ljus lätt berättelse som ger 
dikten dess egen karaktär. Särskilt framträder detta i de sedan strukna 
inledningsstroferna. Kellgren hade 1780 i rollen som den sinnliga kär
lekens sångare och behagens skald överaccentuerat lättheten i sin diktning. 
I de båda tankedikterna, där han sammanfattar den livssyn som är grun
den för den omfattande djärva författargärning han med stigande mål
medvetenhet genomför under året, låter han ännu lättheten råda, men en
dast i ytskiktet. Den krävande syntesen av behag och styrka är uppnådd.

Bland de svenska föregångarna var Gyllenborg den som Kellgren tog 
upp tävlan med som tankediktare. Med Ode öfver Afvunden har han 
utifrån sin åskådning skrivit sitt ode över själens styrka och med Våra 
Villor har han visat en framkomlig väg bort ur människans elände. På
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ett vad idéinnehållet beträffar djärvare sätt för han den storslagna linjen 
i Gyllenborgs tankediktning vidare, med klart förbigående av hans många 
tama eftersägare. Gentemot hans högstämda patos hävdar han emellertid 
med klar motsättning och inte utan stolt självkänsla lekfullheten, gracen 
och behaget som sin diktnings egenart och som ett fullt motsvarande 
värde. Det på ett avgörande sätt märkliga, inte bara i förhållande till 
Gyllenborg utan som en genomgripande insats till den traditionella 
poesiens förnyelse, är att han låtit det förlösande leendet komma in i dik
terna med allvarligt syfte.


