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Leopolds dikt »Predikaren» som tidsdikt och 
personligt dokument.

Av L e n n a r t  B er nes j  ö.

Leopolds dikt, Predikaren, publicerad i Extra Posten nr 104 (9 maj) 
1794, är kanske den dikt, av skalden, som vann den största populariteten 
bland hans samtida. Några dagar efter dess publicering skrev hans vän 
Blom (13.5. 94): »Jag har hört få stycken, som så varit i ropet, som den 
Prädikaren och denna försäkran vare gifven vid den kjärlek, jag har för 
Autorn. . . . En bär honom på fickan att läsa i alla sällskaper, En säger, 
hur kan man packa ihop så mycket tankar i så få ord, En annan: det är 
fan att skrifva den L. . . .»1 Dess popularitet berodde, såsom J. V. Johans
son framhållit, otvivelaktigt på det koncentrat av 1700-talets moralbegrepp 
och levnadsregler, som dikten serverar.1 2 Men även eftervärlden satte den 
högt. I sitt minnestal över Leopold, hållet i Svenska akademien, säger 
Beskow om Predikaren, att den är »genomandad af sokratisk lefnadsvis- 
het».3 Grubbe använder samma uttryck i sitt inträdestal över Leopold och 
talar om att dikten innehåller de »vigtigaste lefnadsreglor» och de mest 
»innehållsrika tänkespråk».4 Båda dessa minnestalare berör också diktens 
specifika uppgift och karaktär. Beskow finner sig föranlåten att vända 
sig mot den kritik, som nyromantiken riktade mot Leopolds diktning. I en 
tid, då allt var kaotiskt, då det gällde att »mot hotande irrläror häfda ett 
ordnadt statsskicks upprätthållande», då man ständigt måste kämpa för 
religion, upplysning och dygd, då kan man förstå, att Leopold hellre »lät 
en sokratisk vishetslära genomandas sina sånger, än diktade medeltids- 
romanser och sonetter». Aldrig någonsin, menar Beskow, har lärodikten 
behövts så väl som då.5 Folket krävde upplysning, moraliska grundsatser, 
klarseende ledning, auktoritativa uttalanden. I Predikaren framträder 
alltså Leopold som lärodiktaren, han har velat ge ett »blott raisonnerat 
poeme», en »catechisme en vers».6

Denna art av resonerande poesi var typisk för 1700-talet, Pope och 
Voltaire är ju främst de stora förebilderna inom reflexionsdikten. Leopolds 
produktion har också i övrigt i stor utsträckning lärodiktens form, och 
man torde kunna säga, att det var den form, som närmast passade hans 
psykologiska typ och hans föga lyriska diktarbegåvning.7 Lägger man här

1 Citerat efter J. V. Johansson, Extra Posten 1792—1795. Studier i 1790-talets sven
ska press- och litteraturhistoria, s. 239. Där ej annat angives, avses del 1.

2 Johansson, a. a., s. 239.
3 Beskow, Minne af Stats-sekr. C. G. af Leopolcl, Sv. ak:s handlingar, del 35. s. 178.
4 Grubbe, Inträdestal i Svenska akademien, Sv. ak:s handlingar, del 14, s. 79.
5 Beskow, a. a., s. 36—37.
0 Citerat efter Johansson, a. a., s. 240.
7 Jfr även Johansson, a. a., s. 240.
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till det faktum, att ämnet i sig självt ej är originellt — dygdebegreppet 
och moralläran hör ju till 1700-talets poetiska allmänning — och att lik
artade ämnen under denna tid mycket ofta behandlades, bl. a. i form av 
tävlingsdikter i Svenska akademien, så kan det förefalla som om Predi
karen skulle vara en ganska opersonlig dikt med synnerligen allmängiltigt 
och osjälvständigt innehåll. Detta torde dock ej vara alldeles riktigt. Jo
hansson, som i sitt nämnda arbete analyserat dikten (s. 231—240), har 
också antytt en mer personlig bakgrund till den i Leopolds personliga ställ
ning och livserfarenhet.8 Ett studium av Leopolds situation under tiden 
före och omkring diktens publicering ger också belägg för att den icke 
blott ger uttryck åt allmänna sanningar och levnadsregler, utan också för 
att den har framsprungit ur en personlig konfliktsituation. Då dikten 
emellertid otvivelaktigt även i väsentliga delar har en så allmängiltig ka
raktär, skall den här granskas ur båda dessa synpunkter ; som lärodikt och 
som personligt dokument.

Predikaren börjar som bekant med en poetisk omskrivning av den bok 
ur bibeln, som givit dikten dess namn (Predikaren 12: 3).

Min son, tag Läran af min mund:
Gif akt på tidens flykt i dina unga dagar,
Och lyssna i din vår till lefnans visa lagar.
Hon varder kommande den stund,
Den stund af långsam död, den stund af evig dvala,
Då inga ämnen mer till dina sinnen tala ;
Då styrkan brutit opp med viljan sitt förbund;
Då mjölnarena mer ej mala,
Och huset darrar på sin grund,
Och tinnarna deraf stå kala,
Och mörkret bryter in igenom fönstrens rund.0

Efter denna grandiosa inledning följer så en samling levnadsregler för 
den unge, som står i begrepp att inträda i samhällsgemenskapen. Även en 
del av dessa regler står i samklang med Predikarens maximer, vilket tyd
ligt framträder, om man jämför dikten med det anförda bibelstället.

Man skulle kunna säga, att Leopold tar fasta på det positiva i Pre
dikarens förkunnelse, arbetet, självbe var elsen, den vises upphöjdhet över 
dårskapen och ondskan, vänskapen och familjelivet, medan han, liksom 
bibelns förkunnare karakteriserar allt annat som fåfänglighet, »jagande 
efter vind». Men de sentenser, som sålunda framlägges, blir också färgade 
av skaldens egen tid och dess förhållanden liksom också av hans egen situa
tion, och detta bryter diktens komposition. Utgår man från denna, finner 
man, att levnadsreglerna kommer i följande ordning. Först talas om ar
betets nödvändighet och lättjans skadlighet, sedan om nödvändigheten att 
göra rättvisa åt förtjänsten, var man än finner den. Därpå följer upp
maningen att använda sina gåvor till tjänst åt mänsklighet, förnuft och 
fosterland och att för människorna förkunna betydelsen av orden: »Upp
lysning, Frihet, Menskorätt.» Härvid måste man dock iakttaga försiktig
het och måtta och tänka på sammanlevnadens nödvändighet. Så kommer

8 Johansson, a. a., s. 233.
0 Citaten ur Predikaren är hämtade ur andra upplagan av Leopolds Samlade skrifter. 

Sthlm 1814—1816, där dikten återfinnes i del 3, s. 156—163.



uppmaningen att ej jaga efter fåfängt överflöd och ett lysande namn utan 
i stället välja sina mål med omsorg och självkännedom. Man skall iakttaga 
lugn och besinning och veta sin begränsning. Maningen att fly undan 
»stojet» och i stället söka sig till naturen är innehållet i den följande av
delningen. Så kommer diktens estetiskt mest högtstående del, partiet om 
den vackra ålderdomen, och slutligen uppmaningen att göra gott — det 
enda sätt som finns att »mildra lifvets öden».

Predikarens läror går alltså som en grundton under dessa sentenser, 
men man kan säga, att Leopold moderniserar bibelns förkunnelse och att 
han gör det i anslutning till tidens stora lärodiktare, Voltaire och Pope. 
Det blir därför nödvändigt att göra en kort återblick på Leopolds förhål
lande till dessa, i vad det gäller de problem, som behandlas i Predikaren.

Johansson har i sitt anförda arbete, kap. Vitterhet, behandlat Leopolds 
reflexionsdiktning och visat, hur han, närmast i anslutning till Voltaire, 
polemiserat mot den Leibniz-Popeska åskådningen, vad gäller dennas lära 
om harmonien och deras optimistiska syn på teodicéproblemet. I flera dik
ter och artiklar har Leopold tagit upp dessa problem, och man kan skönja 
en tilltagande bitterhet och resignation, men också en strävan efter en fast 
linje, en åskådning, som kan hålla måttet inför den känslokalla deismen 
och inför världshändelsernas alltmer skrämmande utveckling. Framför allt 
sker detta i den stora dikten Försynen 1798.1 Teodicéproblemet skall ej 
här upptagas till närmare behandling. Tydligt är emellertid, att Leopold 
under 1790-talet, framför allt från 1792, går mot en allt mörkare livssyn, 
men även mot en större resignation.

Som en förstudie till Predikaren nämner Johansson — uppenbarligen 
med rätta — Årens flygt av 1793, där temat i Predikaren också utvecklas; 
man skall göra gott och vara nyttig, så kan man med lugn se mot ålder
dom och död.1 2 Men tonen och förkunnelsen i denna dikt är mera negativ 
än i Predikaren. I den senare dikten bibehålies den visserligen, men denna 
är ej blott ett passivt konstaterande av tillvarons inkonsekvenser och 
olyckor och av all strävans fåfänglighet utan ger också ett program för en 
positiv insats i tillvaron, för anpassning till dess problem. Det är naturligt, 
att Leopold, då han tar ställning till dessa problem, också måste ta sitt 
förhållande till läromästarna Pope och Voltaire under omprövning. Sär
skilt den förre var, såsom också Johansson påpekar, särskilt aktuell just 
vid denna tid.3 I Extra Posten för den 24 dec. 1793 har Leopold en över
sättning av väsentliga delar av Essay on Man, Epistel I, och han åter
kommer till Pope gång på gång under de följande åren i olika samman
hang. Sålunda förekommer det, att han ett par år efter Predikarens till
komst i en väns »minnesbok» skriver ett utdrag ur sin översättning av 
Ep. IV ur Essay on Man, ett ställe som handlar om det fåfänga i att söka 
uppnå lyckan och sällheten, vare sig genom snille eller makt. Gjörwell, som 
meddelar utdraget, kommenterar: »Det synes, som målade han sig sjelf 
uti dessa rader; huru gerna önskade jag icke honom et lyckligare Hjerta, 
et gladare Sinnelag.»4
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1 Johansson, a. a ., s. 208—228.
s Johansson, a. a., s. 231.
3 Johansson, a. a., s. 27—28.
4 Brev från Gjörwell 25.6.1797. Ep. G 8. Kungliga Biblioteket. I fortsättningen för

kortat: KB.
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Det heter i Predikaren:
Att lycklig bli, att lycka göra
De tingen äro två; men få begripa det.

Denna distinktion mellan att finna sällheten, lyckan och att vinna yttre 
framgång är ämnet för ep. IV i Popes Essay on Man. Man uppnår lyckan 
genom att följa »nature’s path and mad opinion’s leave» (s. 431).5 * Också 
Leopold nämner »Naturens väg» till sällheten. Pope menar, att man finner 
lyckan endast i dygden och dess gärningar. Allt det, som brukar räknas 
för lycka, såsom rikedom, ära, osv. är endast ett yttre sken, som är oss till 
föga gagn i väsentliga ting: »Esteem and love were never to be sold» 
(s. 442). Så säger också Leopold att man bör upphöra med dåraktig om
sorg »För lyckans öfverflöd och för ett fåfängt namn».

Hvad vinner du att dig förtära1?
Ditt guld är utan själ, och utan kropp din ära!
Sök nöjet hos dig sjelf, och i en älskad famn.
Ty det är sällhet blott, Allt annat är dess hamn.

För att uppnå denna verkliga och sanna lycka måste man först och 
främst arbeta. Den vägen anvisar också Pope, ehuru i ett vidare samman
hang. Pope utgår från att den mänskliga naturen behärskas av »self-love» 
och »reason to restrain». Den egoistiska driften är den starkaste, och för
nuftet måste tjäna som motvikt mot dess alltför starka yttringar. Men för
nuftet är inte tillräckligt, vi måste lära av naturen. Ty de nyttiga hand
lingar, vartill egoismen driver männskorna, kan inte alltid komma till ut
förande på grund av passionernas makt. Till passionerna — ett begrepp, 
som ju är vanligt i lärodiktens terminologi —G räknar Pope främst »the 
love of ease» (s. 388). Den uppenbarar sig i olika former, och den lättje
fulle finner alltid skäl att rättfärdiga sin lättja. Det verkar som en direkt 
överensstämmelse med Leopolds maning:

Hon (naturen) sade ej: finn sätt att tiden förnämt döda!
Hon sade: menska, köp din njutning för din möda,
Och gif ej andras svett din orklöshet till rof\

Med utgångspunkt från denna och andra mänskliga svagheter frågar sig 
Leopold:

Är menskan skapad mer för dygder eller brott
Hvad bör hon: älskas, hatas mera?
Upriktigt svaradt: intetdera,
Men tjenaS och beklagas blott.

Även Pope utgår från denna relativistiska ståndpunkt: »Nor virtue, male 
or female, can we name . . .

Thus nature gives us (Let it check our pride)
The virtue nearest to our vice allied» (s. 390).

Leopold utvecklar sin tankegång så, att man bör begagna de gåvor man 
fått av Skaparen till att tjäna »Fosterland, förnuft och mensklighet». På

5 Citaten är hämtade ur Essay on Man, Pope's Worlcs, vol. 2, new ed___ collected in
part by . . .  J. W. Croker. With introductions and notes by W. Elwin. London 1871— 72.

0 Jmfr Lamm, Upplysningstidens romantik 2, s. 166 o f.



liknande sätt resonerar Pope. Dygd och laster tjänar genom Försynens 
vishet »The joy, the peace, the glory of mankind» (s. 395).

Här föreligger emellertid en avgörande skillnad mellan de båda läro- 
diktarna. Leopolds dikt har formen av en uppmaning till positiv gärning, 
tjänande av allmänna syften. Pope däremot menar, att den samverkan till 
det allmänna bästa, som sker, är oberoende av vår egen strävan. Det är 
Gud, som i sin vishet får även de sämre dragen i människonaturen att 
tjäna ett gott ändamål. Detta betraktelsesätt överensstämmer ju också med 
Popes harmonilära och utgör själva grundtemat i Essay on Man.

I tredje episteln behandlar Pope individens förhållande till samhället 
mera ingående. Han följer även här grundlinjerna i sitt harmonibegrepp. 
Hela universum styrs enligt vissa lagar, allt samverkar. Så är det i hela 
naturen. Instinkten skapar först av allt »self-love» men tillika en känsla 
för nödvändigheten av sammanhållning, för att det allmänna bästa också 
är det bästa för den enskilde. Vi lär alltså av naturen. Men denna har inte 
tillkommit av en blind slump utan byggts upp enligt gudomliga lagar. Med 
utgångspunkt från detta fortsätter Pope att utreda uppkomsten av det 
mänskliga samhället, dess organisation, styrelse osv. Även i detta skeende 
ser Pope Guds ledning och lägger också fram sitt politiska ideal, varvid 
han tar avstånd från enväldet (Väl närmast i anslutning till Locke. Jfr 
företalet till Essay .. . s. 314). Slutligen uppkom vad som för Pope fram
står som det statsrättsliga idealet »the mixed government», samhället, där 
alla samverkar till det gemensamma bästa. Det är att märka, att vad som 
för Pope ter sig som idealet, det innebär en återgång till naturens ord
ning, som avser samverkan, en återgång från den usurperade, egoistiska 
maktutövningen. Så slutar även denna epistel med ett triumferande utrop:

»Tims God and nature linked the genhal frame
And bade self-love and social be the same» (s. 425).

Här finner vi åter samma principiella skillnad mellan Popes och Leopolds 
uppfattning. »Naturens första bud är sammanlefnans lag» — så långt 
är Leopold enig med Pope — men han betonar även här det positiva, den 
egna insatsen: »Och menskans första pligt, att denna möjlig göra.» Medan 
Popes dikt kan kallas deskriptiv, har Leopolds ett normerande syfte, visar 
en starkare tro på den egna insatsens betydelse. Detta är f. ö. något, som 
tidigare kommit till synes i de dikter, där Leopold polemiserat mot Pope, 
och där han, som Johansson säger, hävdar »ett individualistiskt betrak
telsesätt gentemot Popes universalism».7

I likhet med Pope framhåller Leopold det gagnlösa i att söka sin lycka 
i överflöd, ära, rykte osv. Man skall i stället lära känna sin begränsning, 
söka sin egen uppgift och vårda sig om den. Då är man lycklig och har 
tillfredsställelsen av att själv ha skapat detta tillstånd. Begränsningen som 
förutsättning för lyckan framhålles, som Johansson påpekar, också av 
Pope och Voltaire, och Johansson visar också, hur Leopold härvidlag följer 
Voltaire.8 Detta är riktigt. Popes framställning på denna punkt har en 
annan karaktär. Den återfinnes i Ep. IV, och Pope betonar här, att lyckan 
aldrig kan uppnås utan hänsynstagande till andra, aldrig på egoistiska 
grunder. Även han framhåller vikten av att känna sin ställning (s. 432 f.).
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7 Johansson, a. a., s. 216.
8 Johansson, a. a., s. 235.
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Skillnaden i rikedom, börd osv. beror på himlens lagar. Så förhåller det 
sig även med sorg, glädje osv., som är fördelade så olika. Allt beror på 
upprätthållandet av »the balance» i världsordningen, och allt samverkar 
även i detta hänseende till den fullständiga harmonien. Man skall under
kasta sig Guds och naturens lagar, därför att man av dem är placerad på 
sin plats i världsordningen. På så sätt uppnår man sällheten. I detta lig
ger onekligen underkastelse under en opersonlig makt. Leopold ser begräns
ningen som en nödvändighet för den personliga harmonien, ej för den uni
versella, och han gör det i insikt om det fåfänga i strävandet efter fram
gång, som inte kan nås i högre grad än de personliga förutsättningarna 
möjliggör den. Den vise begränsar frivilligt sina begär och sina syften och 
ser med medlidande eller förakt dårens och ignorantens fåfänga kamp att 
flyga högre än vingarna bär:

Sätt, förr än år och trötthet tvinga
Ett syfte för ditt lopp, en gräns för ditt begär. . .

I enlighet med sin harmonilära fortsätter Pope sitt resonemang om dyg
dens nödvändighet för sällheten. Målet för människan blir genom den gu
domliga ordningen barmhärtighet, välgörenhet, det som också innefattas 
i ordet dygd »virtue». Allt samordnas till att skapa en harmonisk världs
bild — »whatever is, is right» — och han kommer till slutsatsen »that 
virtue only makes our bliss below» (s. 456). Dikten bäres av den optimism, 
som grundar sig på tanken om världsalltets harmoni, på ett system, upp
byggt såväl i naturen som inom det mänskliga samhället, enligt bestämda 
lagar och under en gudomlig ledning. Slutet av Leopolds dikt predikar 
också dygd och välgörenhet men på andra grunder och utifrån andra förut
sättningar:

Min son, ett sorgligt ord skall min predikan sluta
Gifs en fullkomligt säll, bland jordens barn?
Ack nej!
Åt ingen dödlig gafs att oupphörligt njuta.
Allt lider ömsevis. Hvarför? Det vet jag ej.
Det gifs ett sätt, likväl, att mildra lifvets öden:
G ö r  godt;  i tysthet följ det gömda qvalets fjät;
Styrk här ett krossadt mod, ryck der en dygd ur nöden;
Det gifs ett sätt, min son, att mildra sjelfva döden:
G ö r  godt  — och tro mitt ord: det gifs ej fler än det!

Leopold kan inte ge svar på frågan om lidandet och olyckorna. Han upp
manar till att lindra den nöd, om vars orsak vi ingenting vet, att göra 
vad vi kan för att mildra olyckorna och skydda den förföljda dygden i 
en förvriden och kaotisk värld.

Det är tydligt, att Leopold, då han på detta sätt tar upp samma motiv 
och frågeställningar som Pope, hela tiden har dennes dikt aktuell. Att han 
var väl förtrogen med Pope är ett känt faktum, som påpekats av flera av 
hans levnadstecknare.9 Av denna framställning, som endast i korthet kun
nat ägnas åt jämförelse mellan de båda diktarna har emellertid framgått, 
att Leopolds ställning till de gemensamma problemen väsentligt skiljer sig 
från Popes. Detta blir måhända ännu mer markant, om man ser de täv-

0 Se t. ex. Beskow, a. a., s. 174.



lingsdikter över liknande ämnen, som insändes till Svenska akademien just 
under dessa år och vilka i övervägande grad är reflexionsdikter utan några 
personliga inslag och utan det ställningstagande till problemen, som man 
finner i Predikaren. I dem finnes, som Schiick påpekar, både Voltaires 
pessimism och Rousseaus natursvärmeri, och — kan man tillägga — Popes 
optimism. Nu är det klart, att när man granskar Leopolds inställning till 
Pope och hans förkunnelse i Essay on Man, måste man ta hänsyn till en 
hel del allmänna faktorer. Sålunda är ju tidsavståndet stort, både med 
hänsyn till diktens tillkomst (1734) och mellan den unge Leopolds en
tusiasm för dikten och den mogne mannens mera skeptiska inställning. 
De motstridiga inflytelserna från Voltaire och Rousseau har naturligtvis 
spelat en viktig roll. Även om Leopold fortfarande var franskklassiker till 
sin smak och uppfattning, hade han dock icke kunnat undgå att påverkas 
av de nya litterära strömningarna under förromantiken, och tidens smak 
för sentimentalitet, överhuvud den mera borgerliga idealbildning, som låg 
i tiden, har spelat en viktig roll. Detta »förborgerligande» är en process, 
som särskilt Sjöding har klarlagt.1 2 Slutligen har, såsom antytts, själva 
världshändelserna fördjupat hans pessimism och bitterhet. Att dessa all
mängiltiga förhållanden har stor betydelse för Leopolds livssyn, sådan den 
tar sig uttryck i Predikaren och att de medverkar till skiljaktigheterna 
mellan hans dikt och Popes är uppenbart. De har inte minst påverkat 
Leopolds teodicéuppfattning, och hans polemik mot Pope i denna fråga 
är av gammalt datum och går igen även i Predikaren. Men denna dikt tar 
upp problemet i än vidare sammanhang, och Leopold tar i dikten ställning 
till de väsentligaste delarna av Popes förkunnelse. Om således skiljaktig
heterna i grundsynen på problemen är tämligen naturliga, så kan man 
ändå fråga sig vad det är, som gör problemen så aktuella för honom nu 
och vilka ytterligare faktorer, som kan ha påverkat hans livssyn, sådan 
den ter sig i Predikaren. Vad är det som gör dikten personlig och inte 
blott till en allmän reflexionsdikt? Svaret på de frågorna kan man kanske 
finna i Leopolds situation, i hans inställning till världshändelserna, i hans 
relationer till det samhälle, vari han levde och i den speciella personliga 
situation, vari han befann sig, då Predikaren kom till.

I senare delen av denna studie skall jag göra ett försök att klarlägga 
detta samband. Det gäller naturligtvis inte endast förhållandet till Pope. 
Predikaren tar ju upp tankegångar och frågeställningar, som förut be
handlats och besvarats av flera av tidevarvets författare och filosofer, och 
Essay on Man går i stort sett tillbaka på Leibniz', Shaftesbury’s och Bo- 
lingbrokes läror3, liksom även Voltaire och Rousseau varit inne på dessa 
frågor. Men Popes ytterst kända dikt, som i lysande språkdräkt tar upp 
alla tidevarvets stora frågor, var, som förut visats, aktuell för Leopold, 
och där återfinnes ju hela det problemkomplex, som Leopold tar ställning 
till. Man kan hos Leopold tala om en »trots allt»-inställning, som gör det 
möjligt för honom att inta en positiv hållning, att söka göra det bästa
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1 Se t. ex. Franzéns dikt »Om Religionens nödvändighet», tryckt i Schiick, Gusta
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3 Jfr även företalet till dikten i Popes verk. Jfr också Segerstedt, Moral Sense- 
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möjliga i en värld, som är så litet uppmuntrande, att betraktandet av den 
kunde leda till den djupaste pessimism. Denna inställning är dock inte 
entydig. Den flammar inte av något revolutionärt patos, den bäres knap
past upp av någon hänförelse. Den är snarare bittert resignerad, betingad 
av nödvändigheten att finna ett modus vivendi, ett sätt att »mildra lifvets 
öden». Så blir Predikaren en tidsdikt i den meningen att den är sprungen 
ur den aktuella situationen, en situation på samma gång kaotisk och sta
tisk, vilket gör, att den åskådning, som framlägges, kan hamras in i 
maximer.

Redan Beskow har betonat den dubbla front, på vilken upplysningens 
vänner måste kämpa under de år, då den franska revolutionens blodiga 
förlopp förskräckte dess beundrare och gav dess fiender ytterligare argu
ment emot den. De måste försvara »menniskorätt och menniskoväl emot fri- 
tänkeri och frihetsyra å ena sidan, samt emot en återgång till den för
flutna tidens fördomar och mörker å den andra».4 Och J. V. Johansson 
belyser deras situation med en parallell från 1930-talet. »De stodo i samma 
stridsställning som de gamla liberalerna i våra dagar, vilka måste kämpa 
för livet mellan sov jetst järnan och hakkorset.»5 För Leopold var denna 
frontställning så mycket mer aktuell, som han under sista delen av 1793 
försvarat Rosensteins bok om upplysningen mot Thorilds kritik och då sär
skilt vänt sig mot Thorilds missuppfattning av Rosensteins uttalande om 
våldet. Det var för upplysningsmännen ytterligt angeläget att betona sin 
lojala inställning till samhället, att de minst av allt drömde om våldsmeto
der just vid denna tid, då »jakobinism» var ett så svävande begrepp och 
ofta nog användes just om män av Rosensteins liberala läggning. För Leo
pold var det även en personlig angelägenhet; försvaret av Rosenstein var 
också ett försvar för honom själv mot angreppen från Thorildianerna, och 
hela hans försvar för Rosensteins skrift går ut just på detta: att visa upp
lysningens höga ändamål och överensstämmelse med den dåvarande regi
mens intentioner.6 På samma gång är hans frontställning mot franska re
volutionen tämligen otvetydig. Leopolds politiska ståndpunkt var ut
präglat evolutionär. Trots den otvetydigt borgerligt-liberala tendensen i 
t. ex. hans inställning till bördsfrågan (se t. ex. Sjöding a. a. kap. VI) 
måste hans politiska ideal anses ligga närmare den konstitutionella monar
kien än den republikanska statsformen. En revolutionär utveckling var ho
nom helt motbjudande. Han önskade se den kulturella utvecklingen häg
nad av en stark statsmakt, leva i ett samhälle, där våldsamma omvälv
ningar var bannlysta. Hans inställning var närmast pacifistisk. Han var 
också till sin natur så försiktig, så avvaktande och böjd för att falla un
dan, att ingenting kunde vara honom mera fjärran än en sådan våldsam 
omvälvning. Hos Leopold möter man aldrig de utbrott av hänförelse för 
franska revolutionen, som återfinnes t. ex. i Kellgrens jublande brev från 
1789. Redan 1791 skriver Leopold till Gustav III: »Om jag ägde en röst 
at uphöja skulle jag ropa till de Vise och mägtige på Jorden, Slån ner, 
Slån ner denna falska menniskohögheten, som under sken at jemna alt, 
afskuddar alla band af ordning och lydnad. Snart skall, om den får storma 
onäpst, Europa deraf förvandlas i ett skysvallande haf, hvarest vi med

4 Beskow, a. a., s. 35—36.
15 Johansson, a. a., s. 232. Jfr även Sjöding, a. a., s. 432—33.
0 Jfr Sjöding, a. a., s. 425.



magtlös förtviflan skola se kringvräkas och upslukas de sidsta lämningarna 
af våra vettenskaper, våra Konster och våra Stora Mäns ära.» I fortsätt
ningen säger han, att nutidens folk ännu är för oupplysta för att kunna 
förverkliga den demokrati, som grekerna under antiken genomfört och att 
man bör befästa tronerna.7 Man kunde tänka sig, att denna deklaration 
vore avgiven med tanke på Gustav III:s ställningstagande till revolutio
nen, men denna Leopolds inställning är så konsekvent, att en sådan miss
tanke knappast är befogad. Särskilt upprör honom kungens och drott
ningens öde och det skräckvälde, som gjorde även revolutionens mest 
hängivna anhängare nedslagna.8

Sin inställning till upplysningen deklarerar Leopold i Predikaren med 
orden:

Tre stora ord, min son, vår Samhällslära pryda,
U pplysn ing, F rihet, M enskorätt 
Om Himlen unnar dig förstå hvad de betyda,
Förklara dem, en dag, för menskors usla ätt

»har man ännu förstått dem rätt?», frågar skalden och fortsätter:
Hvad skiljer detta blod, som nu Europa färgar,
Från Fanatismens bål och despotismens band?
Det är ej Sanningen, min son, som jorden härjar,
Som öppnar brottets dam. Nej, det är hon hvars hand,
När likt en skyhög flod, det svämmar utan strand,
Från himlen sträcks och jorden bergar.

Och ytterligare en direkt antydning kommer i det rousseauanskt färgade 
parti, där Leopold talar om hur människan förstöres i de stora städerna.

Det är bland slussar, hvalf, kolonner, torn och slott,
Hon lasten pryda lärt, förtryckets boja fått,
Och hennes kungars blod för upprorsbilan runnit.

Leopolds avståndstagande från franska revolutionen var alltså konse
kvent under hela dess förlopp, och hans motvilja skärptes under denna 
tid. Hans inställning delades i stor utsträckning av den allmänna opi
nionen och pressen. På samma gång skärptes naturligtvis hans inställning 
till de mera radikala element, som ännu fasthöll vid sin revolutions- 
beundran. Man torde nog också kunna säga, att revolutionens motståndare 
fick sin uppfattning till en betydande del färgad av den kontrarevolu
tionära utländska pressen. Den kanske mest utpräglade revolutionsfienden 
var Politisches Journal, utgiven av den starkt konservative, man kan säga, 
reaktionäre Schirach d. y., etatsråd i Altona. Denna tidning läste Leopold, 
såsom framgår av brevuttalanden.9 Schirachs konservatism och stundom 
devota rojalism och aristokratbeundran utgjorde en källa till förargelse 
för de mera radikala kretsarna1, och även en så samhällsbevarande man

7 Uppsala UB, F. 513.
8 Se t. ex. brev till Lindblom 8.11.1793 UB, G. 150. Brevet är ej tryckt i Lewen- 

haupts utgåva av Leopolds brev till Lindblom, vilken f. ö. avses, då brev till Lindblom 
citeras. Även citerat hos Sjöding, a. a., s. 431. Se även brev till Rosenstein 18.11. 93. 
Sv. mem. o. brev, 9, s. 101.

0 T. ex. till Lindblom, odat. 1795. Tryckt i Lewenhaupts utgåva av L:s brev till 
Lindblom.

1 Bajer, Nordens politiske Digtning 1789—1804, s. 84.
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som Gjörwell kunde ibland bli förargad på den2. Även Leopold läste den 
säkerligen med urskillning, men dess inställning till franska revolutionen 
vann säkert hans gillande. Man tycker sig höra liknande tonfall som i Pre
dikaren i den historiskt-politiska översikt, som inleder januarinumret 1794. 
Där betecknas året 1792 som det hittills blodigaste i mänsklighetens histo
ria. Men året 1793 »übertraf noch seinen Vorgänger, wurde noch 
entsetzlicher verbrechensvoller, grausamer, wurde eine blutige Verwüstung 
des Menschengeschlechts, und Rückkehr zur wilden Barbarey». Kriget 
framställes som anstiftat av Frankrike, och de franska soldaternas grym
heter utmålas. Fransmännen har i barbari sänkt sig under djuren osv. 
»Alle Begreiffe, von Recht und Unrecht, von Moralität, von wahrer Ehre, 
und Niederträchtigkeit, alles was den Menschen je heilig, und ehrwürdig 
war, wurde verteiligt.» I flera artiklar varje månad skildras »Frankreichs 
fortdauernde Verwilderung, Tyrannen- und Greuel-Scenen». Tidningen 
varnar särskilt för de jakobinska »femtekolonnarna» i andra länder och 
omtalar hur man överallt ser prov på deras mordiska anslag. I brev från 
Stockholm ges exempel på detta. Den armfeltska sammansvärjningen har 
just upptäckts (jan. 1794), och det talas om hur de sammansvurnas anslag 
upptäcktes i sista ögonblicket, hur de planerat anslag mot den kungliga 
familjen och omstörtning av landets styrelsesätt.3 (I detta spårar man nog 
Reuterholms hand. Han var noga med att propagera i utlandet för sam
mansvärjningen farlighet.) Överhuvud kan man säga, att tidningens pro
paganda inte mycket står den moderna efter i sin blandning av fakta och 
överdrifter. När man nu känner Leopolds inställning till franska revolu
tionen, kan man utgå ifrån att han påverkades av denna propaganda och 
att den ytterligare ökat hans avsky för det våldsamma skådespelet. Denna 
påverkan får naturligtvis inte överdrivas — Leopold var säkert medveten 
om propagandans överdrifter —, men det är sannolikt, att han inte var 
okänslig för den. Inför de skräckscener, som här rullades upp, torde hans 
avsky ha ökats och hans åsikt om den jakobinska regimen blivit än mer 
befäst.

Den nyare Leopoldforskningen har kommit till tämligen ensartade re
sultat, när det gäller frågan om Leopolds inställning till de olika regimer, 
som härskade i Sverige under hans verksamma tid. Man har visat, att han 
lyckades hålla sig väl med de makthavande och vinna betydande fördelar. 
Särskilt markant är detta under den Reuterholmska eran, då Predikaren 
tillkom. Den uppfattning, som Ljunggren och Leopolds tidigare levnads
tecknare hyste, att han under denna tid höll sig rakryggad och — trots 
påstötningar — vägrade att hylla Reuterholm, enär denne och hans rege
ringssystem var Leopold osympatiskt, har i grund raserats genom Wiesel- 
grens och Westrins framläggande av brevväxlingen mellan Leopold och 
Reuterholm samt originalversionen av dikten »Förtjensten», dedicerad till 
Reuterholm 1795.4 Detta förhållande lyckades dock Leopold dölja — utom 
för sin närmaste vänkrets — så att Albert Ehrenström med full rätt kunde

* Se t. ex. brev till Lindahl från Gj. 29.4. 96. Brev från Gj. 1796. KB, Ep. G. 8.
3 Om den armfeltska processen se t. ex. Bonsdorff, G. M. Armfelt, E. Tegnér, G. M. 

Armfelt, Y. Lyttkens, Domen över M. RudensTcöld, m. fl. arbeten.
4 Westrin, Leopold och Reuterholm, Samlaren 1890 och Wieselgren, Leopold och 

Reuterholm, 2, Samlaren 1893.



skriva: »Hr. KR förblef tyst, och inga tryckta papper för den tiden inne
hålla en rad smicker från Leopold till Reuterholm.»5 Detta är ju också 
bokstavligen sant; Förtjensten trycktes först i Samlade skrifter och då i 
helt omarbetat skick samt givetvis utan dedikation. På flera håll tolkades 
Leopolds flyttning till Linköping som en förvisning.6 Det förhåller sig 
också så, att Leopolds utomordentliga smidighet gjorde det möjligt för 
honom att anpassa sig efter den nye makthavaren liksom han förut anpassat 
sig efter Gustav III:s regeringssätt. Säkerligen var det åtskilligt i Gustav 
I I I : s politik, som Leopold som upplysningsman måste principiellt ogilla, 
t. ex. tryckfrihetens inskränkning, för att nu nämna en för Leopold spe
ciellt ömtålig punkt. Under den Reuterholmska regimen blev förhållandet 
mellan Leopold och maktens innehavare än mer komplicerat. Leopold hade 
oåterkalleligen kommit in på hovmannabanan, han var för sin existens be
roende av de styrandes välbevågenhet. Å andra sidan visade det sig snart, 
att anhängarna av Gustav III:s regim hastigt utmönstrades och avlägsna
des från betydelsefulla poster.7 Den nya tryckfrihetsförordningen, som av 
den förra oppositionen mot Gustav III hälsades med entusiasm, gav upp
hov till en rad skrifter, där den avlidne kungen skarpt kritiserades och 
franska revolutionen och dess principer hyllades. Men snart nog skedde en 
strömkantring. Reuterholm greps av oro inför de krafter, han själv fram
manat, frihetslidelsen kunde riktas mot regeringen själv, »jakobinismen» 
kunde bli farlig. Så kom — visserligen med en viss tvekan från Reuter- 
holms sida — inskränkningen av tryckfriheten, och en av frihetsidéernas 
representanter, Thorild, drabbades av denna förändring och måste gå i 
landsflykt. Under året 1793 åtstramades regeringens hållning ytterligare, 
en alltmer ökad oro kom till synes för jakobinska element, och mot slutet 
av året kom en förordning, som inskränkte införandet av nyheter om 
franska revolutionen. Reaktionen blev så kraftig, att de reformvänner, som 
hoppats så mycket av Reuterholms tidigare frihetsvänliga attityd blev 
grymt besvikna.

Under sådana förhållanden måste man vara något av en politisk ekvi- 
librist för att kunna följa med växlingarna. Leopolds förhållande till 
Reuterholm karakteriseras också under dessa år av försiktigt avvaktande. 
Han har uppvaktat honom redan ett par månader efter kungens död, och 
i juni 1793 får han förnyad audiens, vid vilken han utlovas att under sin 
vistelse i Linköping, dit han ämnade flytta, få behålla sina löneförmåner 
som bibliotekarie på Drottningholm. Leopolds tacksägelsebrev till Reuter
holm av den 18 juni är översvallande, och han säger bl. a.: »Kan hända 
skall jag en dag finna ett tillfälle at friare än här, visa hvad intryck 
Eders Exellences ädla bemötande lämnat i ett hjerta, hvars tänkesätt jag 
är viss at Eders Excellence ej skulle ogilla, ifall de kunde vara Eders 
Exellence bekanta.»8 Detta uttalande torde få betraktas som en utfästelse 
om en versifierad hyllning. I brevet anhåller han också om en pension för 
sin hustru i händelse av sin död, och då även denna anhållan beviljas,
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känner hans tacksamhet inga gränser. Strax före sin flyttning i sept. 1793 
sänder han också Reuterholm några verser till sin »Maecenas», vilka ytter
ligare understryker hans tacksamhet och lojalitet.9

Om Leopold således hittills lyckats tämligen väl i sina bemödanden, så 
kom under första delen av 1794 två svåra kriser, som ställde hans anpass
ningsförmåga på än hårdare prov. Det var den armfeltska processen och 
nyvalet till Svenska akademien.

Till de armfeltska planerna intar Leopold och hans vänner en avvisande 
hållning, stundom blandad med medlidande med de anklagade.1 Hans 
förtrolige vän Westberg skriver 15.4. 94 med vemod om den lugna tid, 
som förut rådde, och tillägger: »O, måtte denna lugna tid återkomma, och 
öronen ej fyllas med uppror, förräderi, inkräktning, våldsamheter och alla 
uptänkliga gemenheter.»* 1 2 Samma månad skriver Leopold själv om hän
delserna: »Jag darrar för Academien, mindre för Witterheten än för min 
pensions skull. Det är mig omöjligt att begripa, huru en menniska af he
der, så ärelistig hon må vara, kan uppfinna eller deltaga i en plan så låg, 
och så förderflig som denna. . .. Det slår ej felt, at Regenten på denna 
Conjunctur mycket vunnit. . .. Han är verkeligen genom denna uptäckt 
Sveriges frälserman.»3 Uttalandet visar, att Leopold ogillade samman
svärjningen och dess mål, eftersom han avskydde revolutionära omvälv
ningar överhuvud. Han hade ju också endast tillgång till de officiella do
kumenten, vari sammansvärjningens farlighet överdrevs, och var oroad av 
alla rykten. Men han hade också personliga anledningar att »darra». Han 
hade ju stått i nära förbindelse med Armfelt och andra av de samman- 
svurna, t. ex. Ehrenström, och även ett oöverlagt brevuttalande kunde visa 
sig ödesdigert.4 Det fanns också en annan anledning. Rosenstein betrakta
des med största misstro av Reuterholm. Då Rosensteins bok om upplys
ningen kom ut och ett ställe där misstolkades av Thorild, hade Leopold, så
som ovan nämnts, tagit upp kampen mot denne, och hans försvar för boken 
går ut på att visa, att såväl författaren som den åskådning han företräder 
är fullt lojal och samhällsbevarande. Då anfallet mot Thorild kunde vara 
farligt, hade Leopold länkat över det på den för regeringen uppenbart miss
haglige Philipson, och denne hade i sin tidning Patrioten angripit Leopold 
på ett sätt som kom denne att känna sig ytterligt illa berörd.5 Då nu Ro
senstein misstänktes för att hysa jakobinska tänkesätt och sådana även spå
rades, eller förmodades förekomma i den armfeltska konspirationen, kunde 
man förmoda ett samband, som Leopold hade orsak att frukta. Han hade 
också redan i februari satt in en motstöt med en dikt till hertigen-regen- 
ten, där han prisar dennes överflödsförordning. Reuterholm försäkrar 
också Leopold, att dikten mottagits med stort välbehag och utlovar — 
paradoxalt nog — att sända ett betryggande förråd av lyxvaran kaffe till 
överflödsförordningens prisare. Det är också att märka, att Leopold i denna 
dikt indirekt angriper de politiska planer, som Gustav III  övervägde un

0 KB, Leopoldiana V f 135.
1 Se t. ex. brev från Wallquist tredjedag jul 1793, Lindblomska saml. Linköping. 

Jfr Nylund, a. a., s. 98.
2 KB, Ep. L. 13.
3 Ep. L. 13.
4 Jfr Nylund, a. a., s. 100.
5 Se t. ex. brev till Bosenstein 10.2. 94. Han berör även polemiken i brev till Bosen- 

stein av den 17 o. 20 febr. Sv. mem. o. brev, 9.



der de sista åren, genom att prisa hertigens fredspolitik, att ej kasta 
svenska trupper för »de franska tigrar» och översålla Rhenstr anden med 
liken av den ungdom, »som från Svensksund oss återstod».6 Så småningom 
visade det sig, att Leopold överdrivit faran, men den var aktuell för honom 
långt in på året. Först i maj kommer Westbergs lugnande försäkringar om 
uttalanden om honom i de sammansvurnas eller annan farlig korrespon
dens.7

Beträffande valet till akademien har detta skildrats så utförligt av 
Ljunggren8 och Schtick9 liksom det rika brevmaterialet redovisats av 
Schuck i Svenska akademiens historia och i Gustavianska brev, att förlop
pet torde vara välkänt. Den lediga platsen i akademien uppstod i februari 
1794, och i början av mars antyder Rosenstein i brev till Leopold, att de 
flesta medlemmarna var för valet av Silfverstolpe (Axel Gabriel). Den 
4 april upprepar han detta och menar, att valet borde ske enhälligt. Dock 
antyder han, att Reuterholm nog ansåg sig böra komma ifråga och att han 
mycket väl förstår, att Leopold kunde vilja rösta på denne, då han känner 
Leopolds skäl till tacksamhet.1 Rosenstein menar emellertid, att man en
hälligt bör kalla en litteratör, så att valet ser ut »at vara skedt ensamt för 
saken och Academien».

Schuck menar, att Rosenstein ville göra en politisk demonstration mot 
Reuterholm genom att göra valet enhälligt. Detta torde knappast vara fal
let. Så osäker som den politiska ställningen ju var — man kände ej ännu 
riktigt omfattningen och arten av den armfeltska konspirationen och de 
avgörande breven hade ännu ej kommit regeringen till handa — ligger det 
närmare till hands att förmoda, att Rosenstein ville undvika allt sken av 
politik kring valet genom att göra saken till en helt och hållet intern fråga, 
som enbart berörde litteraturen. Om detta är Leopold fullkomligt ense med 
Rosenstein, men han anser, att om valet skulle bli enhälligt, skulle detta 
ge anledning till misstankar om en »hemlig vilja», som styrt valet och att 
den förbigångne då skulle bli sårad och ond. Hans välvilja var »i närva
rande ställning» av största betydelse, medan hans vrede kunde bli farlig 
för akademien och dess ledamöter. I stället skulle man tillkännagiva, att 
Silfverstolpe blivit vald med »de flesta rösterna». Då skulle den förbigång
nes egenkärlek ej såras, ty han skulle veta sig ha fått någon eller några 
röster. Detta skulle också tillfredsställa »hvar och en ledamots enskilda 
relationer», ty ingen kunde veta vem som röstat på vilken. I fortsättningen 
av detta brev, säkerligen ett av de skickligaste diplomatiska aktstycken, 
Leopold har presterat, utvecklar han i ytterst vältaliga ordalag skälen för 
sin tacksamhet mot Reuterholm, och menar, att detta kanske vore det enda 
tillfälle han hade att göra Reuterholm en återtjänst. Visserligen vore detta 
att göra en »äldre välgörare (Gustav III) emot, men det var omöjligt att 
undvika. Genom detta förfaringssätt skulle Leopold vinna ett dubbelt mål. 
Han skulle skydda akademien (och även sin pension i denna), Rosenstein, 
vars lojalitet mot samhället och regeringen han s. a. s. garanterat genom 
sitt försvar för dennes skrift, och framför allt sig själv, i det han visade
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0 Dikten återfinnes i Sami. skr. 3, s. 113—120.
7 Westberg till Leopold, odat. maj 94. Ep. L. 13.
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0 Sv. akademiens historia, 2, s. 124 o. f.
1 Se brevet hos Schuck, Gust. brev, s. 50—56.
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sin lojalitet och tacksamhet mot Reuterholm på samma gång som detta 
skedde i en form, som inte på något sätt kom till synes utåt. Det är heller 
inte oviktigt i detta sammanhang, att Reuterholms maktperiod av allt att 
döma skulle bli begränsad till kungens omyndighetstid och att sedan en 
rehabilitering av gustavianerna vore att vänta, och då vore det farligt för 
Leopold att öppet ha givit Reuterholm sin hyllning. Frågan löstes emeller
tid av sig själv, då genom ytterligare dödsfall och genom domen över Arm- 
felt ytterligare två platser blev lediga i akademien. Då kunde Leopold 
lugnt rösta på Silfverstolpe. Han säger visserligen, att han borde ge alla tre 
rösterna på den person, han först valde (alltså Reuterholm), men »Hvilken 
dödlig kan stå ut att vara så styf, han borde vara ? Det är med sådana sa
ker som med att läsa till bords: man måste åtminstone göra så mycket den 
utvertes anständigheten fordrar och det har jag gjordt.»2 Det är som hörde 
man ett eko av detta i Predikarens ord:

I sanning, som i dygd, min son, en måtta vet.
Räds, att ditt sannings-nit förleder,
Och drif ej dygdens mål till ofördraglighet
Var sträng i tänkesätt, men len och ljuf i seder.

Så hade Leopold lyckats rädda sig ur denna svåra situation, som satt 
hans anpassningsförmåga på så svåra prov. Men han hade ännu en skyl
dighet att uppfylla, som måhända inte tedde sig så lätt. Det gällde den 
beramade hyllningen till Reuterholm. Denne hade i sitt svar på Leopolds 
nyårsbrev 1794 föreslagit temat för denna, nämligen »de många samlade 
qval som beledsaga den Känslofulle genom en Yerld, hvilken så ganska 
litet tyckes vara giord att förstå eller döma och än mindre att belöna 
Honom». Om Leopold under någon enslig månskenspromenad skulle komma 
att närmare tänka över detta motiv — »så visa mig vackert den vänskapen 
att af desamma få del. Ämnet är Eder icke främmande — och jag kan eij 
neka att det skulle fägna mig att se denna målning af så god hand.» Den 
19 februari talar han åter om »Den utlofvade målningen af Eder hand».3 
Uppmaningen är tämligen oförblommerad; Leopold skulle få svårt att bi
behålla Reuterholms gunst utan att uppfylla hans begäran. Med tanke på 
Reuterholms starka begär att vinna offentligt erkännande i alla former 
(man kan tänka på hur han lät dubba sig till serafimerriddare och måla 
sig som fosterlandets räddare — se Nylund: a. a. s. 97 not 7) förstår man 
också, att han skulle anse det som en triumf att bli hyllad av den vid si
dan av Kellgren förnämste gustavianske skalden, representanten för den 
gångna lysande kulturepoken. Han hade också gjort försök att dra till sig 
anhängare bland flera av de forna gustavianerna.4 Det kan också tänkas, 
att Leopold i någon mån lockades av det exempel, han hade för ögonen i 
Clewberg-Edelcrantz, som offentligt hyllade Reuterholm och erhöll myc
ket betydande fördelar.5 Han hade i alla händelser förstått, att denna hyll
ning var omöjlig att komma undan. Möjligen kan man tolka hans förut cite
rade brev till Rosenstein om akademivalet så, att han, om han lyckades få

2 Citerat efter Schiick, a. a., s. 61.
3 v. Brinckmanska arch. 27.1. 94 och 19.2. s. å.
4 Nylund, a. a., s. 77.
5 Se härom Schiick, Sv. dk:s Mst. 2, s. 118.



in Reuterholm i akademien, därmed skulle ha ansett sig fri från vidare 
skyldigheter (»detta är troligen det enda tillfälle» etc.). Detta misslycka
des emellertid. Det återstod för Leopold endast att förr eller senare — och 
inte med alltför långt dröjsmål — åstadkomma den äskade dikten. Men 
just vetskapen härom maste ha försatt Leopold i ett ytterligt svårt läge. 
Han visste, hur avskydd Reuterholm var av de flesta av hans vänner — 
inte ens Rosenstein, som dock förstod Leopolds ståndpunkt, lyckas helt 
dölja sitt ogillande och han förstod, i vilket läge han måste komma efter 
ett regeringsskifte, om han öppet framträdde som Reuterholms favorit och 
hy liar e. (Rosensteins inställning framgår av ett brev till de Stael 10.11. 96, 
där han ger uttryck åt sin utomordentliga harm och sitt förakt för Reu
terholm. Svenska memoarer och brev IX.) Leopolds farhågor för reak
tionen efter Reuterholms tillbakaträdande var välgrundade. Bhrenström 
talar om Clewberg-Edelcrantz, som »prostituerade sin musa».G Och vid den 
minnesfest, som hölls över Gustav III 1808 i samband med Sergelstodens 
avtäckande och där Leopold uppträdde med en minnesdikt, uteslöts alla 
som misstänktes för samröre med Reuterholm.* 7 Det kunde bli förödande 
för Leopolds framtida ställning. Han har drivits in i ett läge, som före
faller ohållbart, och hans brev från denna tid till förtroliga vänner andas 
bitterhet och beklaganden över det olycksaliga yrke, som var hans. Enda 
utvägen ur denna situation var ytterligare anpassning, uppskovspolitik, 
och han lyckades också slutligen lösa problemet genom att skicka Reuter
holm »Förtjensten» i ett skick, som han säger vara ofullbordat och var
igenom han förhindrade att den trycktes. Därmed hade han uppfyllt Reu
terholms önskan utan att kompromettera sig själv.

I detta stämningsläge och under dessa förhållanden tillkom Predikaren. 
J. V. Johansson har antytt problemställningen (a. a. s. 233), och mot ovan 
skisserade bakgrund framstår den tydligt. Leopold ser sig i viss mån i den 
situation, vari Reuterholm menade sig vara. Också han, Leopold, hade käm
pat för upplysning och människorätt men ingalunda förmått uppnå var
ken frid eller tacksamhet. Upprepade gånger under detta och de följande 
åren talar han i sina brev om det lönlösa och otacksamma i att vara skald8, 
och i en otryckt variant av det visserligen tidigare skrivna Skaldebref till 
MCF är det liknande tongångar om skalden som »Buffon åt Almänheten», 
som skrattar »åt den Narrn, Poeten»9.

I ett sådant läge ger Leopold råd hur man skall kunna klara sitt skinn 
i en värld, som nu en gång är så beskaffad som den är.1 Man skall göra 
rätt åt förtjänsten, om man vet, att den är sann, och skilja skalet från sin 
kärna. De förnäma är ej utan fel men kan också ha sina dygder. Grund
temat i denna del av Predikaren »Gör rätt åt all förtjenst. ..» osv. är alltså 
moderationen. Men i detta parti förekommer också de rader, som jag an
ser vara diktens kärnpunkt, om man betraktar den som sprungen ur Leo
polds speciella situation. Ty han säger visserligen:

0 Wieselgren, a. a., s. 36.
7 Se t. ex. Tegnér, Gustav Maurits Armfelt 2, s. 135 f.
8 Se t. ex. brev till Westberg, cit. av Johansson, a. a., s. 228.
0 Samlingar från Gustavianska Skaldeperioden, KB, Vs 75.
1 I detta sammanhang kan citeras ett uttalande ur ett brev till Gjörwell 29.3.1797, 

där L. säger: »Benägen, som jag för min del är, att se ting under helt stridiga färgor, 
har jag lärt deraf hur mycket det beror af oss sjelfva at finna verlden icke allenast 
drägeUg, utan också angenäm.» Brev till Gjörwell, KB, Ep. G. 7.
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Låt ingen fördoms makt och ingen dåres truga 
Det bifall af din mun, du dygden borde ge

Men:
För mensklig ordning dock (för hvilken allt bör ske)
Inför den höga dåren buga;
Men djupt, så djupt, min son, att han ej ser dig le.

Man bör alltså ej låta locka sig till bifall av annat än dygden, men för 
»mensklig ordnings skull», dvs. för sin egen välfärds skull måste man ändå 
göra det. För sin självaktnings skull kan man dock le åt den fåfänga och 
inbillade dygd, man besjunger, men så försiktigt, att det ej märks. Det 
torde väl knappt vara något tvivel om att Leopold, då han talar om »den 
höga dåren» har Reuterholm i tankarna, ehuru maskeringen är tillräckligt 
god för att dölja detta för den åsyftade själv. Dennes egenkärlek skulle 
väl f. ö. knappast ha tillåtit en sådan tolkning. Partiet är ju såtillvida så 
egendomligt dubbelbottnat, att det mycket väl kan te sig smickrande för 
Reuterholm genom sitt tal om förtjänsten och om den otacksamhet, som 
visades den dygdige.

Den utpräglade cynism, som detta parti av Predikaren visar, var inte 
så främmande för samtiden.2 I uppsatsen Om smicker, som tillkom under 
det Leopold arbetade på »Förtjensten», framföres liknande synpunkter. 
Thorild har begagnat sig av liknande metoder för att vinna Reuterholms 
bevågenhet — något som också lyckades.3 Kellgren skriver i sin svågers 
namn ett brev till Reuterholm, där denne smickras på det grövsta och där 
hans svaga punkter särskilt attackeras för att han skulle lägga sig ut för 
den prästerlige skribentens ansökan om ett pastorat — vilket också hade 
åsyftad verkan.4 Leopold har också tidigare tillämpat metoden i sina 
dikter och brev till Gustav III, där han konsekvent framställer denne som 
fältherren, statsmannen, landsfadern, den förste medborgaren, omgiven av 
ett otacksamt och för hans välgärningar likgiltigt folk. Detta erkänner han 
också i den utomordentligt cyniska dikt, som riktas till Reuterholm i ett 
brev på nyårsdagen 1795. Där talar han om hur »Skalden Rosenheim, Skald 
Bilang eller jag» uppvaktade Gustav III:

Stor sak hur falskt vi strängen klämde 
Maecenas kände dock Yirgilii slag igen.

För Reuterholm däremot behöver han ej hyckla, fortsätter diktaren, ty in
för honom kan han vara »Patriot och Skald, i loford stark och sann».5 En 
god karakteristik av sig själv och även av Leopold ger Edelcrantz i sitt tal, 
då Svenska akademien återuppstod 1796 och där han talar om Gustav III:s  
minne: »Smickret följer en Konung ej längre än till hvalfven, som emot- 
tager dess stoft. Det skänker honom der den sidsta lofsången och tillsluter 
grafven med ögat fästadt på efterträdarens thron, dit det hastar tillbaka 
för att snart bedraga honom på samma sätt.»6 Under Gustav III:s tid 
hade dock de smickrande dikterna offentliggjorts, men de som riktades till 
Reuterholm förblev skaldens hemlighet, känd endast av hans närmaste vän

* Se t. ex. J. Y. Johanssons hänvisning till Lord Chesterfield, a. a., s. 234 not 3.
3 Se Lamm, Thorilds bref till C. F. Cramer, ocli kommentaren därtill.
4 Brevväxlingen härom tr. i Gustavianska brev, s. 382—400.
5 Cit. efter Westrin, a. a., s. 93.
0 Citerat efter Scluick, s. a. a., 2, s. 194.



ner. Dessa delade också hans uppfattning, framför allt Blom, som gick 
ändå längre i servilt kryperi (Bloms brev och dikter till Keuterholm har 
offentliggjorts av Wedberg i Samlaren 1923). Blom menar också, att Leo
pold kan tacka Beuterholm för dennes välgärningar: »Det kan ske utan 
att såra någon annan. Min Bror är lika hederlig karl som stort Snille och 
behöfver tänka på sig sjelf och sin Oeconomi.»7 Och det är just vad Leo
pold gör och i Predikaren uppmanar till att göra. Man skall buga alltså — 
men bibehålla sin självaktning genom att le.

Leopold uppmanar också till försiktighet i ordalagen, då man vill föra 
någon till förnuft och dygd:

Tro ej Catoners namn med cynisk fräckhet vinnas 
Var viss att den gör mer, som rodnar ej för ord;
Och vet, att knappt ett brott, så timmerhögt skall finnas,
Som ej var planta först, i S k a m lö s h e t  ens jord.

Man har allmänt ansett dessa ord riktade mot Thorild. Det är nog riktigt, 
men i lika hög grad torde de avse den polemik, i vilken Leopold var in
blandad med Philipson. »Skamlöst» är just det ord, som Leopold mest be
gagnar här. Att Philipson också träffar en öm punkt, förstår man, då han 
i en artikel i sista numret av Patrioten 1794 dels direkt angriper Leopold 
som tyrannsmickrare, dels i en artikel om Konungaväldet i Bom riktar ett 
ytterst genomskinligt angrepp mot de skalder, som lovsjunger tyranner »de 
mest förderfvade, de mest föraktlige slafvar. Sådane äro werkliga Biksför- 
rädare». Mot dem ställas män, sådana som Brutus och Cato. I de förut 
nämnda breven till Bosenstein under februari och mars 1794 tar sig Leo
polds vrede mot och fruktan för Philipsons utfall ytterst starka uttryck, 
och han gör flera försök att hejda dem eller på något sätt bli rehabiliterad. 
Även i ett följande parti av dikten återkommer Leopold till detta tema:

Behåll ditt lugn, min son, förakta dem som skända:
Ditt namn sitt värde har, om de ej glömma dig.

Och med tanke på det farliga vapen, han äger i sin satiriska talang, fort
sätter Leopold:

Mot deras sträckta gadd, sätt fram en häl af stål.
Stick etterblåsan opp, med skämtets fina nål,
Och le med mildt behag vid ropen som de gifva;
Det är en lindrig hämd, som Kristendomen tål.

Mot bakgrunden av dessa personliga konfliktsituationer, som Leopold 
befinner sig i, framstår då också de mer allmänna betraktelser, som förut 
nämnts och som dessa konflikter gör aktuella för honom. Han talar åter 
om begränsningens nödvändighet, om det dåraktiga i en ständig trängtan ef
ter »ej än fyllda hopp», och han kommer in på det av rousseauanska tanke
gångar fyllda parti, som börjar: »Fly stojet. Kodna ej att undan verlden 
gömma. . ., där han utvecklar lantlivets behag och renhet, jämfört med 
stadens lastbara miljö. Sjöding har framhållit Bousseaus inflytande på 
detta ställe8 och Johansson har jämfört det med ett liknande ställe i Emile9.
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Det är odiskutabelt. Båda författarna ser det också i samband med Leo
polds planer på ett gårdsköp i Skåne (som han talar om i brev till sin vän 
Nordvall redan 1791) och med flera uttalanden, som visar Leopolds be
nägenhet att leva ett idylliskt lantliv. En del uttalanden från Linköpings* 
tiden visar också Leopold som stillsam kammarlärd bland sina klassiska 
auktorer, utövande välgörenhet och överhuvud förande en stilla tillvaro.1 
Leopolds brev före flyttningen talar också om nödvändigheten av en lugn 
och tillbakadragen tillvaro, även med tanke på hans ekonomi.1 2 Men Lin- 
köpingsvistelsen blev en besvikelse, både i avseende på det sistnämnda och 
med tanke på lugnet. Genom sin journalistiska verksamhet var Leopold 
ju nödvändigtvis engagerad i dagshändelserna, och det ömtåliga i sådan 
verksamhet tvingade honom att genom sin brevväxling hålla sig noggrant 
å jour med de politiska händelserna och omsvängningarna. Vidare var han 
beroende av regeringens bevågenhet för att uppehålla sin ställning och 
måste anpassa sitt ställningstagande i olika fall efter de politiska väx
lingarna. Dessa var ju också täta nog. Under sådana förhållanden blev det, 
som vi sett, föga av det beprisade lugnet. Man skulle rentav kunna säga, 
att Leopold för att kunna njuta av lantlivet måste deltaga i huvudstads
livet, i varje fall det politiska. Det blev småningom allt svårare att uppe
hålla kontakten med aktuella händelser så pass långt borta från huvud
staden. Vidare var ju Linköpingsvistelsen knappast avsedd att vara mera 
än en parentes under den unge kungens omyndighetstid. (Sålunda heter 
det i brev till Lindblom, odat. maj 1793. ». .. det är väl troligt, at Ko
nungens upstigande på thronen i fall jag då ännu lefver, torde åter göra 
min närvaro i Stockholm oundviklig.»3) Dessa synpunkter kan samman
fattas i ett uttalande till Westberg 4.5. 1795. Leopold har då bestämt sig 
för återflyttning och säger, att han återkommer till Stockholm »för at, vill 
Gud aldrig utan genom död eller landsflygt vidare skiljas derifrån».4

Sett mot denna bakgrund framstår detta parti av dikten snarare som 
en önskedröm, ett idealtillstånd, än som en konkret verklighet. Omständig
heterna hade gjort, att Leopolds eventuella drömmar om en stilla tillvaro 
hade omintetgjorts. Han hade oåterkalleligen slagit in på en väg, som nöd
vändiggjorde kontakt med de ledande kretsarna, hans öde var förbundet 
med den härskande regimen, och hans verksamhet var avhängig av kon
takten med de ledande kulturella kretsarna. Så blir återvändandet till na
turen en vacker dröm — som det ju också var för de flesta Rousseau- 
dyrkarna. Detta utesluter givetvis inte det drag av borgerlighet, av av
ståndstagande från det forna hovlivet, som Sjöding framhåller såsom ka
rakteristiskt för Leopold vid denna tid.5

Skakad av våldsamma konflikter, som hotade hans existens, tvingad av 
nödvändigheten att dagtinga med sin övertygelse, att buga inför den höge 
dåre, som han kanske föraktade, driven till det yttersta i fråga om an
passning ; sådan ter sig Leopold under den period, då Predikaren kom till. 
Ålderdomen med sitt hopp om en mer händelselös, men lugnare och mer 
lidelsefri tillvaro måste då ha framstått som ett ganska behagligt perspek

1 Från Lindahl till Gjörwell odat. 1795. Brev till Gjörwell, KB, Ep. G. 7.
2 Brev till Lindblom 22.5.1793. Lewenhaupts utgåva.
3 Brev till Lindblom maj 1793. Lewenhaupts utgåva.
4 KB, Ep. L. 13.
5 Sjöding, a. a., Kap. 6.



tiv, jämfört med det nuvarande tillståndet. I flera brev från denna tid 
och under det följande året talar han också om sig själv som färdig med 
livet eller i varje fall med författarverksamheten.6 Ålderdomen, tillbaka- 
skådandet på livets tilländabragta besvärligheter framstår som något ef
terlängtat. Och »en grånad philosoph» kunde slutligen med resignerat lugn 
stanna vid sin slutliga livsåskådning. Allt är relativt, ingen kan finna ett 
svar på livets olösliga gåtor, det ges bara ett sätt att mildra livets öden: 
att göra gott.

Predikaren framstår alltså som en uppgörelse med 1700-talets moral- 
och dygdebegrepp. Den tar upp de stora frågorna om människans ställning 
i samhället och till sina likar och om möjligheten av att uppnå sällheten, 
lyckan. Emellertid har Leopold, som jag sökt visa, tagit upp dessa frågor, 
som ju förut varit behandlade av flera samtida skalder och även tidigare 
av honom själv, mot bakgrunden av det aktuella tidsläget och framför allt 
mot bakgrunden av sin egen situation. Den konfliktställning, vari han be
fann sig, den starka spänning mellan olika sidor av hans personlighet, som 
dessa förhållanden har framkallat, har tvingat honom till övervägande av 
dessa stora frågor, till ett sökande av en framkomlig väg, och de yttre om
ständigheterna, hans egen försiktighet, i viss mån hans benägenhet att 
kompromissa och hans utomordentliga anpassningsförmåga har visat ho
nom den enda väg, som han fann möjlig. Predikaren är en handbok i lev
nadskonst, den är en moraliserande lärodikt, tidsbunden och ändå allmän
giltig, byggd på allmänna idéer, men också i hög grad ett personligt doku
ment.7
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7 Ett i viss mån parallellt fall beträffande bakgrunden till en Leopolddikt, alltså ett 

upptagande av ett allmänt problem, föranlett av en personlig konfliktsituation, har 
framlagts av K. Fredlund i uppsatsen: »Den fördolda Guden». E tt bidrag till C. G. af 
Leopolds liv och dikt, Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld, 1914.


